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دەستپێک
نامیلکەی دەستپێکردنی ژیان لە ئوسترالیا ( )BaLIAلەالیەن وەزارەتی کۆمەاڵیەتیی و خزمەتگوزارییەکان
( )Department of Social Servicesبەرهەمهێنراوە لەسەر ئینتەرنێت و لەم لینکە
 www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australiaباڵوکراوەتەوە.
واچاکە کە لەسەر کۆمپیوتەر یان ئامرازێک ( )deviceی ئەلکترۆنی دیکە تەماشای ئەم نامیلکەیە بکەیت چونکە لینکی چەندین ماڵپەڕ
لەخۆدەگرێت .ئەگەر تۆ کلیکی ئەو دەقانەی بە ڕەنگی شین خەتیان بەژێرداهاتوە ئەوە ئەو دەتبات بۆ ماڵپەڕەکە یان لینکەکە .ئەدرێسی تەواوی
ماڵپەڕەکانیش لەسەر کۆپییە چاپکراوەکەی  BaLIAنوسراون.
ئەگەر تۆ پێویستیت بە وەرگێڕ هەیە ،تکایە تەلەفۆن بۆ خزمەتگوزاری وەرگێڕان تیس ناشناڵ ( )TIS Nationalبکە لەسەر ئەم ژمارەیە
 .131 450بۆ زانیاری زیاتر تەماشای بەشی  ،3زمانی ئینگلیزی بکە .وەرگێڕانەکانی  BaLIAلەسەر ئەم لینکە دەستدەکەون
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
نامیلکەکە زانیاری لەسەر ئەم بابەتانە لەخۆدەگرێت:
 .1یەکسەر دوای گەیشتنت دەبێت چ بکەیت
 .2یارمەتی بەدەستبێنە
 .3زمانی ئینگلیزی
 .4پەروەردە و ڕاهێنان
 .5کار
 .6یاساکانی ئوسترالیا
 .7خانوبەرە
 .8هاتوچۆ
 .9تەندروستی و ساغوسەالمەتی
 .11خێزانەکەت
 .11پارە
 .12بەشداریی مەدەنی
دەکرێت تێبینی و پێشنیازەکانت لەسەر نامیلکەی دەستپێکردنی ژیان لە ئوسترالیا لەڕێگەی پڕکردنەوەی فۆڕمی فیدباکی ئینتەرنێتی لەڕێگەی
ئەم ماڵپەڕە  https://www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiriesبنوسیت.
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پێشەکی
بەخێربێن بۆ ئوسترالیا
ئەم نامیلکەیە بۆ کۆچبەرە چاوەڕوانکراوەکان و تازە-گەیشتوەکانە بەشێوەیەکی هەمیشەیی لەگەڵ ئەوانەش کە بەشێوەیەکی کاتیی لە ئوسترالیان.
لەوانەیە بۆ ئەو کەسانەش کە پشتیوانییان (سپۆنسەرییان) لە کۆچبەرێک کردوە کەڵکی هەبێت .پەنابەران و ئەو کەسانەی لەژێر بەرنامە
مرۆی یەکان هاتون بۆ ئوسترالیا واچاکە تەماشای ئەو زانیاریانەش بکەن کە بەتایبەتی بۆ ئەوان نوسراوە لەالیەن وەزارەتی کۆچبەریی و
پاراستنی سنورەکان )) )Department of Immigration and Border Protection (DIBPلەگەڵ وەزارەتی خزمەتگوزارییە
کۆمەاڵیەتییەکان )).)Department of Social Services (DSS
حکومەت و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگە کۆمەڵێک خزمەتگوزاری پێشکەش بە نیشتەجێبووانی ئوسترالیا دەکەن .ئەم نامیلکەیە دەروازەیەک
دەکاتەوە بەڕووی ئەو خزمەتگوزاری و یارمەتیانەی کە هەن ،لەگەڵ ئەو شوێنانەی کە تۆ دەتوانیت بۆیان بچیت بۆ وەرگرتنی ڕاوێژ و
ئاماژگاری.
هەندێک لە نیشتەجێبووە هەمیشەییەکان و زۆربەی هەڵگرانی ڤیزە کاتییەکان لەوانەیە مافی بەدەستهێنانی ئەو خزمەتگوزارییانەیان نەبێت کە لەم
نامیلکەیەدا هاتوە ،یان لەوانەیە کە پێویستبکات پارە بدەن لەبەرابەر خزمەتگوزارییەکان.
تکایە ئەم نامیلکەیە بە وردی بخوێنەوە .لەگەڵ دەستپێکردنی ژیانێکی نوێ لە ئوسترالیا دەبینی کە زانیارییەکانی ناو نامیلکەکە زۆر بەکەڵکن بۆ
تۆ .دەبێت تۆ ئەو چاپە بەکاربێنیت کە لە ماڵپەڕی نیشتەجێبوون لە ئوسترالیا ’ ‘Settle in Australiaکە لەم لینکە دەستدەکەوێت بەکاربێنیت
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
بەشی  2-1باس لە کۆمەڵێک بابەتی گرنگ دەکات کە لە هەفتەکانی یەکەم لە ئوسترالیا دێنەپێشت .بەشی  5-3باس لە چۆنییەتی بەدەستهێنانی
ئەو بابەت و توخم و پێکهاتە سەرەکیانە دەکەن کە بۆ نیشتەجێبوونێکی سەرکەوتوانە پێویستیت پێیاندەبێت – وەک زمانی ئینگلیزی ،خوێندن و
پەروەردە و کار.
ئەو کێشەو گرفتانەی لە ژیانە نوێکەت لە ئوسترالیا دێنەپێشت جیان لەوانەی کە لە واڵتەکەی خۆتدا ڕووبەڕوویان بوویتەوە .سەرەڕای ئەمە،
ژمارەیەکی زۆر خزمەتگوزاری لێرە هەن کە یارمەتیت دەدەن تاوەکو سەرکەوتوانە نیشتەجێبیت و ببیت بە ئەندامێکی بەنرخی کۆمەڵگەی
ئوسترالی ،وەک ملیۆنان لەو کەسانەی کە لە پێش تۆدا هاتوون بۆ ئوسترالیا.
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 1یەکسەر دوای گەیشتنت دەبێت چ بکەیت
لەم بەشەدا
ئەم بەشە هەندێک بابەت و پرسی گرنگ دیاریدەکات کە تۆ دەبێت بەزووترین کات دوای گەیشتنت بە ئوسترالیا ئەنجامیان بدەیت .هەموویان
لەسەر تۆ جێبەجێ نابن ،بەاڵم واچاکە تۆ ڕەچاویان بکەیت.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دەبێت تۆ چ بزانیت
داوا پێشکەش بکە بۆ ژمارەی فایلی باج ()TFN
لە مێدیکەیە ( )Medicareخۆت ناونوس بکە
پەیوەندی بکە بە سێنتەرلینک ()Centrelink
پەیوەندی بکە بە خزمەتگوزاریی پشکنینی تەندروستی ()Health Undertaking Service
ناوت لە کالسەکانی زمانی ئینگلیزی بنوسە
منداڵەکانت لە قوتابخانە ناونوس بکە
داوا بۆ مۆڵەتی شوفێری پێشکەش بکە
ئەکاونتێک لە بانک بکەوە
دکتۆرێک بۆ خێزانەکەت بدۆزەوە
لینکە سەرەکییەکان
لیستی چێککردنی ئەو شتانەی کە دەبێت بیکەیت

ئەگەر دۆکیومێنتت هەیە کە پێویستیان بە وەرگێڕان هەیە یان وەرگێڕت دەوێت ،ئەوە بڕوانە بەشی  ،3زمانی ئینگلیزی

دەبێت چی بزانیت
حکومەتی ئوسترالی
ئوسترالیا لە سێ ئاستدا حکومەتی هەیە – فیدڕاڵ ،ویالیەت و هەرێمەکان ،لەگەڵ ناوخۆ – کە خزمەتگوزاری پێشکەش بە کۆچبەران و
نیشتەجێبووان دەکەن.
ویالیەتەکان (نیو ساوس وێڵز () ،)New South Wales (NSWکوینزالند () ،)Queensland (Qldساوس ئوسترالیا
() ،)South Australia (SAتەسمانیا () ،)Tasmania (Tas.ڤیکتۆریا () ،)Victoria (Vic.وێستن ئوسترالیا
() ،)Western Australia (WAلەگەڵ نۆرزن تێریتۆری () )Northern Territory (NTکە بەسەر چەند حکومەتێکی
ناوخۆ دابەشبوون ،لەالیەن ئەنجومەنی شارەوانییەکانەوە بەڕێوەدەبردرێن .لە کانبێرا ،حکومەتی ئوسترالیان کەپیتەل تێریتۆری
() )Australian Capital City (ACTخزمەتگوزارییەکانی شارەوانییە ناوخۆییەکان پێشکەش دەکات لەگەڵ زۆرێک لەو
خزمەتگوزارییانەی کە لە شوێنەکانی دیکە لەالیەن حکومەتی ویالیەتەکان پێشکەشدەکرێن.
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەوەی کە چۆن حکومەت لە ئوسترالیا کاردەکات ،بڕوانە
http://www.australia.gov.au/about-government

تەلەفۆنەکان – تەلەفۆنکردن
لە ئوسترالیا ،دەکرێت تەلەفۆن لە هێڵە چەسپاوەکان (بۆنمونە ،هێڵی ماڵەوە) و تەلەفۆنە گشتییەکان و مۆبایلەکانەوە بکرێت .ژمارە تەلەفۆنەکان
دەکرێت بە یەکێک لەم ژمارانە دەستپێبکەن
•
•
•
•

( 13/1300بەنرخی تەلەفۆنێکی ناوخۆ)
( 1800بەخۆڕایی)
( 04مۆبایل) ،یان
( 08 ،07 ،03 ،02کۆدی شوێنە ناوخۆکان و جوگرافییەکان).

ئەگەر تەلەفۆن بۆ ژمارەیەک بکەیت کە هەمان کۆدی شوێنەکەی هەبێت ئەوە پێویست ناکات کە کۆدەکە لێبدەیت .تەلەفۆن لە مۆبایلێکەوە بۆ
مۆبایلێکی دیکە پێویست بە کۆدی شوێن ناکات.
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نرخی تەلەفۆن دەوەستێتە سەر جۆری ئەو تەلەفۆنەی کە بەکاریدەهێنیت لەگەڵ کۆمپانیای هێڵی تەلەفۆنەکەت و هەروەها ئەو پالنەی کە
هەڵتبژاردوە بۆ تەلەفۆنەکەت .ئەگەر دڵنیانیت لە نرخی تەلەفۆنێک ئەوە واچاکە لەگەڵ کۆمپانیای تەلەفۆنەکەت قسەبکەیت.
بۆ زانیاری لەسەر نرخی تەلەفۆنکردن لە ئوسترالیا بۆ ئەو ژمارانەی بە  13/1300یان  1800دەستپێدەکەن ،بڕوانە
www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-calls-to13-1300-and-1800-numbers-i-acma
بۆ تەلەفۆنکردن بۆ ژمارەیەک کە بە  1300 ،13یان  1800دەستپێناکات ئەوە:
•
•

ئەگەر لەناو ئوسترالیا بیت ،ئەوە کۆدی شوێنەکە ئینجا ژمارەکە لێدە .بۆنمونە ،بۆ تەلەفۆنکردن لە مێلبۆرن بۆ سدنی ،دەبێت سەرەتا
کۆدی سیدنی کە  02ـە لێدەیت ،ئینجا ژمارەکە.
ئەگەر لە دەرەوەی ئوسترالیاوە تەلەفۆن بکەیت
 oئەگەر لە تەلەفۆنێکی چەسپاو تەلەفۆن بکەیت ،ئەوە کۆدی نێودەوڵەتی دەرچوونی ئەو واڵتە لێدە کە تەلەفۆنی لێوەدەکەیت،
پاشان ژمارە  61لە پێش-ژمارە ئوسترالییەکە لێدە ،دواتر کۆدی شوێنەکە/شارەکە بەبێ  0لێدە ،ئینجا ژمارەکە لێدە.
 oئەگەر مۆبایل بەکاربێنیت ،سەرەتا  +61لێدە ،پاشان کۆدی شوێنەکە/شارەکە بەبێ  0لێدە ،ئینجا ژمارەکە لێدە.
 oبۆ تەلەفۆنکردن بۆ ژمارە مۆبایلێکی ئوسترالی ،سەرەتا دەبێت لەگەڵ کۆمپانیای تەلەفۆنەکەت قسەبکەیت بزانیت داخۆ
پێویست دەکات کۆدی نێودەوڵەتی واڵتەکە لێدەیت ،ئینجا  +61لێدە ،پاشان ژمارەکە بەبێ  0ی کۆدی شوێنەکە لێدە.

ئەگەر دەتەوێت لە ئوسترالیاوە تەلەفۆن بۆ دەرەوەی ئوسترالیا بکەیت ،ئەوە سەرەتا کۆدی نێوەدەوڵەتی دەرچوون کە  0011ـە لێدە.

ڕێبەری تەلەفۆن
دوو ڕێبەری تەلەفۆنی سەرەکی لە ئوسترالیا هەن .یەلۆ پەیگس ( )Yellow Pagesژمارە تەلەفۆنی بیزنیسەکانی لیستکردوە ،وەک دوکان و
کارە پیشەییەکان بەگوێرەی خزمەت و بەرهەم و پیشەکان .وایت پەیگس ( )White Pagesژمارە تەلەفۆنی بیزنیس و ماڵەکان و
نیشتەجێکانی لیستکردوە .هاوکات وایت پەیگس بەشێکی تەرخانکراوە بۆ ژمارە تەلەفۆن و ناونیشانی دامودەزگا حکومییە ناوخۆییەکان و
ویالیەتییەکان و فێدڕاڵییەکان .کە لەسەرتاسەری ئەم نامیلکەیەدا ئاماژەیان پێکراوە.
ئەم ڕێبەری تەلەفۆنانە بەخۆڕایین و سااڵنە بۆ هەموو ماڵێک ڕەوانەدەکرێن .هاوکات لە نوسینگەکانی پۆست و لە کتێبخانەکان
دەستدەکەون .لەسەر ئینتەرنێت تۆ دەتوانی یەلۆ پەیگس ( )Yellow Pagesلەم لینکە www.yellowpages.com.au
و وایت پەیگس ( )White Pagesلەم لینکە  www.whitepages.com.auبەدەستبێنیت ،یان تەلەفۆن بکە بۆ یارمەتی
ڕێبەریەکان ( )Directory Assistanceبەم ژمارەیە ( 1223کە بەخۆڕاییە).

زۆنەکانی کات
لە ئوسترالیا سێ زۆنی کات هەیە – کاتی ستانداردی رۆژهەاڵتی ئوسترالیا ()Australian Eastern Standard Time
واتە  AESTیان  ،ESTکاتی ستانداردی ناوەڕاستی ئوسترالیا ( )Australian Central Standard Timeواتە ،ACST
هەروەها کاتی ستانداردی ڕۆژئاوای ئوسترالیا ( )Australian Western Standard Timeواتە .AWST
کاتی پاشەکەوتکردنی کاتی-ڕۆژ  Daylight Saving Timeلە هەندێک لە ویالیەتەکان
لە ئۆکتۆبەرەوە بۆ ئەپڕیل جێبەجێدەکرێت – بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە
http://www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving

خۆ-خزمەتکردن
ژمارەیەکی زۆر ڕێکخراو و دامودەزگا هەن ئیختیاری ئەوەت پێدەدەن کە پێویست نەکات بچیت بۆ نوسینگەکانیان بۆ چارەسەرکردنی
کێشەیەک یان ناونوسکردن یان بەدەستهێنانی خزمەتگوزارییەک .خۆ-خزمەتکردن ( )Self-serviceدەکرێت هێڵی تەلەفۆن یان ئەکاونتی
ئینتەرنێتی لەخۆبگرێت.
تۆ دەتوانیت زۆربەی کارەکانی سێنتەرلینک ( ،)Centrelinkمێدیکەیە ( )Medicareو پشتیوانیی مندااڵن ( )Child Supportلەڕێگەی
خۆ-خزمەتکردن ئەنجامبدەیت لەمیانی:
•
•
•

 myGovلە www.my.gov.au
پێشکەشکردنی داوای خێرا بۆ ئەپەکانی مۆبایل  Express Plusلە www.humanservices.gov.au/expressplus
تەلەفۆن کردن بۆ خۆ-خزمەتکردن ( )self serviceبەم ژمارەیەیە 136 240
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•

سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە www.humanservices.gov.au/selfservice

داواکردنی ژمارەی فایلی باج ()TFN
کرێکارو فەرمانبەرو کاسبکارە ئوسترالییەکان لەسەر داهاتەکانیان باج دەدەن بە حکومەت .بۆ بەدەستهێنانی هەر داهاتێک لە ئوسترالیا ،دەبێت
ژمارەی فایلی باج ( )TFNت هەبێت.
 TFNژمارەیەکی بێهاوتایە کە بۆ هەموو کەسێک و بیزنیسێک دەردەچێت بەمەستی ڕێکخستن و بەڕێوەبردنی باجوەرگرتن و بەرنامەکانی
دیکەی حکومەت .ئەو پارانەی کە لە کۆکردنەوەی باج بەدەستدەهێنرێن لە بەرنامەکان و خزمەتگوزارییەکانی حکومەت وەک ڕێگەوبانەکان،
قوتابخانەکان و نەخۆشخانەکان سەرفدەکرێن.
داهات موچەی کارو دەرماڵەو موچەکانی حکومەت و ئەو پارانەی لەڕێگەی وەبەرهێنان و سووی ئەکاونتەکانی بانک
بەدەستدەهێنرێن دەگرێتەوە.

چۆن داوا پێشکەشدەکەیت بۆ ژمارەی فایلی باج
ئەگەر تۆ کۆچتکردوە بۆ ئوسترالیا یان هەڵگری ڤیزەیەکی کاتیی کە مافی کارکردنت پێدەدات لە ئوسترالیا ،ئەوە تۆ دەتوانی داوایەک
پێشکەشبکەیت بۆ وەرگرتنی  TFNئەویش لەڕێگەی ماڵپەڕی نوسینگەی باجی ئوسترالی ))،)Australian Taxation Office (ATO
بە تەلەفۆن کردن بۆ ) (ATOیان بە چوون بۆ سەنتەرێکی خزمەتگوزاری  .ATOخێراترین ڕێگە بۆ بەدەستهێنانی  TFNئینتەرنێتە لەم لینکە
 – www.ato.gov.au/tfnتۆ پێویستیت بە پاسپۆرت و ناونیشانێکی ئوسترالییە.
ئەگەر تۆ ئینگلیزی باش نازانیت ،ئەوە دەتوانیت تەلەفۆن بۆ خزمەتگوزاری وەرگێڕان تیس ناشناڵ ( )TIS Nationalلەسەر ئەم ژمارەیە
 131 450بکەیت.
نوسینگەی باجی ئوسترالی

تەلەفۆن و ناونیشانەکان

ەلەفۆن

132 861

سەردانی نوسینگەیەکمان بکە

www.ato.gov.au/visitus

زانیاری بە زمانەکانی دیکە بێجگە لە ئینگلیزی

www.ato.gov.au/General/Other-languages

ماڵپەڕی ATO

www.ato.gov.au

بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە بەشی  ،11پارە

ناونوسین بۆ مێدیکەیە ()Medicare
مێدیکەیە ( )Medicareسیستەمی نیشتیمانیی چاودێریی تەندروستیی ئوسترالیایە ،کە خزمەتگوزاریی تەندروستیی بەخۆڕایی یان بەنرخێکی
داشکاو پێشکەش بە ئوسترالییەکان و نیشتەجێبووە هەمیشەییەکان دەکات .هەندێک کۆچبەری کاتییش لەوانەیە مافی کەڵکوەرگرتن لە
خزمەتگوزارییەکانی مێدیکەیە ( )Medicareـیان هەبێت.
ئەگەر تۆ مافی کەڵکوەرگرتنت هەیە لە مێدیکەیە ( )Medicareئەوە تۆ یەکسەر دەتوانی سودمەند بیت لە خزمەتگوزارییەکان و بەرنامەکانی
چاودێریی تەندروستیی .ئەمەش چاودێریی بەخۆڕایی لە نەخۆشخانە گشتییەکان دەگرێتەوە لەگەڵ یارمەتی و داشکان لە نرخی چاودێریی
تەندروستیی لە دەرەوەی نەخۆشخانەکان ،هەروەها داشکاندن لە نرخی داودەرمان.
بۆ زانیاری لەسەر خزمەتگوزارییەکانی مێدیکەیە ( )Medicareبڕۆ بۆ  www.humanservices.gov.au/medicareیان سەردانی
سەنتەرێکی خزمەتگوزاری مێدیکەیە ( )Medicareلە نزیک ماڵی خۆتان بکە.

چۆن ناوت دەنوسی بۆ مێدیکەیە ()Medicare
بۆ ناونوسکردن لە مێدیکەیە ( ،)Medicareبڕۆ بۆ سەنتەرێکی خزمەتگوزاریی مێدیکەیە ( )Medicareو پاسپۆرت و دۆکیومێنتەکانی
سەفەرکردن لەگەڵ خۆت ببە .ئەگەر تۆ هەموو پێداویستییەکانت تێدابوو ،ئەوە ژمارەی کارتێکی مێدیکەیە ( )Medicareت بەشێوەیەکی کاتیی
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پێدەدرێت .لەماوەی سێ حەفتەش کارتەکەی مێدیکەیە ( ) Medicareت لەڕێگەی پۆستەوە پێدەگات .ئەگەر ئەدرەسی ماڵەوەت یان پۆستیت
گۆڕی ئەوە دەبێت مێدیکەیە ( )Medicareئاگاداربکەیتەوە.
چارەسەری پزیشکیی بۆ حالەتی تەنگەتاوی  24سەعاتە لە بەشەکانی تەنگەتاوی لە نەخۆشخانە گشتییەکان دەستدەکەوێت.
مێدیکەیە ()Medicare

تەلەفۆن و ناونیشان

ماڵپەڕی مێدیکەیە ()Medicare

www.humanservices.gov.au/medicare

زانیاری بۆ کۆچبەران و پەنابەران و گەشتیاران

www.humanservices.gov.au/multicultural

زمانەکانی دیکە بێجگە لە ئینگلیزی

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

تەلەفۆن

132 011

ەبڕوانە سەنتەری خزمەتگوزاریی بکە

http://humanservices.gov.au/findus

ژمارەیەکی زۆر دامەزراوەی بیمەی تەندروستیی کەرتی تایبەتیش هەن کە بیمەی تەندروستیی بۆ هەندێک خزمەتگوزاری پێشکەش دەکەن کە
مێدیکەیە ( )Medicareنایانگرێتەوە ،بۆنمونە ،چاودێریی و چارەسەرییەکانی ددان ،چارەسەرییەکانی چاو و چاویلکەکردن لەگەڵ هاتوچۆی
ئۆتۆمبێلی فریاکەوتن لەزۆربەی ویالیەت و هەرێمەکان.
بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە بەشی  ،9تەندروستی و ساغوسەالمەتی.

پەیوەندی بکە بە سێنتەرلینک ()Centrelink
وەزارەتی خزمەتگوزارییە مرۆییەکان ( )Department of Human Servicesموچەو دەرماڵەکانی بیمەی کۆمەاڵیەتیی و
خزمەتگوزارییەکان لەڕێگەی سێنتەرلینک ( )Centrelinkدابیندەکات .سێنتەرلینک ( )Centrelinkیارمەتی تازە-گەیشتوە نیشتەجێبووە
هەمیشەییەکان دەدات لە گەڕان بەدوای کار ،دۆزینەوەی کۆرس و ڕاهێنان هەروەها پڕۆسەی یەکسانکردن و داننان بە تواناو بڕوانامەکانی
دەرەوەی ئوسترالیا .پەیوەندی بە سێنتەرلینک ( )Centrelinkـەوە بکە بۆ ئەوەی بزانی داخۆ مافی سودمەندبوونت لە موچەو دەرماڵەکانی
بیمەی کۆمەاڵیەتیی هەیە .بەگوێرەی ڤیزەکەت ،لەوانەیە ماوەی چاوەڕێکردن ( )waiting periodهەبێت پێش ئەوەی بتوانیت موچەو
دەرماڵەکان وەربگریت.
ئەگەر تۆ مافی سودمەندبوونت هەبێت ،ئەوە موچەکانت لەڕۆژی پەیوەندیکردن بە سێنتەرلینک ( )Centrelinkـەوە بۆ حیسابدەکرێت.
بۆئەوەی لەو ڕۆژەی کە دەگەیتە ئوسترالیا پارەت پێبدرێت ،بەخۆت یان کەسێک لە جیاتی تۆ – بۆنمونە ،پێشکەشکاری یان کاندیدکەری تۆ بۆ
خزمەتگوزارییە مرۆییەکانی نیشتەجێبوون )) – (Humanitarian Settlement Services (HSSپەیوەندی بە سێنتەرلینکە
( )Centrelinkـەوە بکات لەڕۆژی گەیشتنت و داوایەک لە میانی  14ڕۆژدا پێشکەشبکات.
ئەوانەی لەژێر بەرنامەی مرۆیی هاتوون بۆ ئوسترالیا لەوانەیە مافی وەرگرتنی دەرماڵەی تەنگژەیان ( )Crisis Paymentهەبێت بەئیزافەی
موچەکانی بیمەی کۆمەاڵیەتیی .ئەگەر تۆ لەژێر بەرنامەی مرۆیی ( )Humanitarian Programگەیشتیویت ئەوە دەبێت:

•
•

داوایەک لەمیانی حەوت ڕۆژی یەکەم لەدوای گەیشتنت بە ئوسترالیا پێشکەش بکەیت ،یان
پەیوەندی بە سێنتەرلینک ( ) Centrelinkـەوە بکە بەنیازی ئەوەی کە لە حەوت ڕۆژی یەکەم لەدوای گەیشتنت داوا بکەیت و
لەمیانی  14ڕۆژیش لەپەیوەندیکردنەکەتدا داواکە پێشکەش بکەیت.

ئەگەر تۆ منداڵت هەیە ،ئەوە تۆ مافی سودمەندبوونت هەیە لەو پارانەی کە لەالیەن حکومەتەوە تەرخانکراون بۆ
موچە بۆ تێچووی بەخێوکردنی مندااڵن (بڕوانە  )www.humanservices.gov.au/ftbیان تێچووی باخچەی ساوایان
(بڕوانە .)www.humanservices.gov.au/childcare
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سێنتەرلینک ()Centrelink

تەلەفۆن و ناونیشان

ماڵپەڕی سێنتەرلینک ()Centrelink

www.humanservices.gov.au/centrelink

زانیاری بۆ کۆچبەران و پەنابەران و گەشتیاران

www.humanservices.gov.au/multicultural

زانیاری بە زمانەکانی دیکە

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

تەلەفۆنی خۆ-خزمەتکردن

136 240

لەئیشگەڕاو

132 850

کەمئەندامان و سەرپەرشتیاران

132 717

ئوسترالییە پیرەکان

132 300

خوێندکاران و ڕاهێنراوان

132 490

یارمەتی ئەکاونت لەسەر ئینتەرنێت

132 307

سکااڵکان و فیدباک

1800 132 468

شاگردی ئوسترالیی

133 633

خێزانەکان

136 150

بۆ زانیاری بە زمانەکانی دیکە

131 202

سەردانی سەنتەری خزمەتگوزاریی بکە

http://humanservices.gov.au/findus

بۆ ژمارە تەلەفۆنی سێنتەرلینک ( )Centrelinkـەکانی دیکە

www.humanservices.gov.au

بڕوانە بەشی  ،5کار هەروەها بەشی  ،10خێزانەکەت

پەیوەندی بکە بە خزمەتگوزاری پشکنینی تەندروستی
()Health Undertaking Service
ئەگەر تۆ فۆرمی  )Form 815( 815ی پشکنینی تەندروستیت ( )Health Undertakingلەسەر داوای وەزارەتی کۆچبەری و پاراستنی
سنورەکان ( )Department of Immigration and Border Protectionپڕکردۆتەوە ،ئەوە مانای ئەوەیە کە تۆ رازیبوویت لەسەر
ئاگادارکردنەوەی خزمەتگوزاریی پشکنینی تەندروستی ( )Health Undertaking Serviceلە تەلەفۆن و ناونیشانی خۆت لە ئوسترالیا
لەماوەی  28ڕۆژ لەگەیشتنت بە ئوسترالیا .بۆ زانیاری زیاتر ،بڕۆ بۆ www.bupamvs.com.au/faqs
تۆ دەبێت پەیوەندی بە پێشکەشکاری خزمەتگوزاریی پشکنینی تەندروستی ( )Health Undertaking Serviceیەکەت کە خزمەتگوزاریی
پزیشکیی ڤیزە بوپا () )Bupa Medical Visa Services (BUPAیە لەماوەی  28ڕۆژدا بکەیت بۆ ناونوسکردن و دانانی مەوعیدێک.
دەتوانیت تەلەفۆن بۆ  1300 794 919بکەیت (لەڕۆژانی دووشەممە تا هەینی لە سەعات  8.00بەیانی تا  6.00دوای نیوەڕۆ  )ESTیان
ئیمەیلێک بنێرە بۆ  hus@bupamvs.com.auئەوانە تۆ ڕەوانەی نزیکترین فەرمانگەی تەندروستی ()Health Authority Clinic
دەکەن ،ئەوانیش پەیوەندیت پێوەدەکەن بۆ دانانی مەوعیدێک.
ئەگەر تۆ بە ڤیزەی بەرنامەی مرۆیی ( )Humanitarian visaهاتویت ،ئەوە بە پێشکەشکاری خزمەتگوزارییە مرۆییەکانی نیشتەجێبوونت
( )Humanitarian Settlement Servicesبڵێ کە تۆ فۆڕمی پشکنینی تەندروستی ( )Health Undertakingیت واژۆکردوە.
ئەوانیش یارمەتیت دەدەن لە پەیوندیکردن بە بوپا (.)BUPA
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ناونوسین بۆ کالسەکانی زمانی ئینگلیزی
قسەکردن بە زمانی ئینگلیزی زۆر گرنگە بۆ ئەوەی لە نیشتەجێبوونت لە ئوسترالیا سەرکەوتوبیت .ئەگەر ناتوانیت بە ئینگلیزی قسەبکەیت ئەوە
ئێمە بەتوندی هانتدەدەین کە بە زووترین کات خۆت فێرکەیت.
پڕۆگرامی ئینگلیزی بۆ کۆچبەرە گەورەساڵەکان () )Adult Migrant English Program (AMEPژمارەیەک کۆرسی زمانی ئینگلیزی
پێشکەش بە تازە-گەیشتوەکان دەکات .تۆ لەوانەیە مافی ئەوەت هەبێت کە سودمەند بێت لە  510سەعات کالسی زمانی ئینگلیزی بەخۆڕایی.
کاتی کۆرسەکانی  AMEPنەرمونیانیان تێدایە لەگەڵ کەڵکوەرگرتن لە باخچەکانی ساوایان تاوەکو تۆ بتوانیت فێری ئینگلیزی بیت تەنانەت
ئەگەر کارت هەبێت ،خێزاندار بیت یان بارگرانی دیکەت هەبێت.
بڕوانە بەشی  ،3زمانی ئینگلیزی

منداڵەکانت ناونوس بکە لە قوتابخانە
دەبێت بەزووترین کات منداڵەکانت ناونوس بکەیت لە قوتابخانە .پەیوەندی بەو قوتابخانەیەوە بکە کە دەتەوێت منداڵەکانت تێیدا ناونوس بکەیت
تاوەکو فۆرمەکانی ناونوسکردنت دەستکەوێت.
دەبێت دۆکیومێنتەکانی سەفەرو تۆمارەکانی کوتان و خۆپاراستن نیشان بدەیت .منداڵەکان دەبێت دەرزییەکان و داودەرمانەکانی کوتان و
خۆپاراستنیان ئەنجامدابێت تاوەکو بتوانن ناویان لە قوتابخانە بنوسرێت .لەگەڵ خۆت ڕاپۆرتەکان و نمرەکان و بڕوانامەکانی پێشوتری خوێندن
ببە بۆ قوتابخانەکە.
لە ئوسترالیا ،مندااڵن لە تەمەنی پێنج ساڵی تا پۆلی  10تەواودەکەن دەبێت بچن بۆ قوتابخانە .ئەو گەنجانەی کە پۆلی  10تەواودەکەن دەبێت
بەشداری چاالکییەکی خوێندن و پەروەردە یان ڕاهێنانێک بکەن ،یان ئەوەتا کارێک بکەن (النیکەم  25سەعات لە حەفتەیەکدا) ،یان
تێکەڵەیەک لەم چاالکیانە تا دەگەنە تەمەنی  17ساڵی.
بۆ ئەو مندااڵنەی کە پێویستیان بە فێربوونی ئینگلیزی هەیە ،کۆرسی فێربوونی ئینگلیزی چڕوپڕ دەستدەکەوێت.
بڕوانە بەشی  ،4پەروەردە و ڕاهێنان

داوا بۆ مۆڵەتی شوفێری پێشکەش بکە
لە ئوسترالیا دەبێت مۆڵەتی شوفێریت هەبێت تاوەکو بتوانیت ئۆتۆمبیل لێبخوڕیت و ئۆتۆمبیلەکەش دەبێت تۆمارکرابێت (.)registered
ئەگەر تۆ بەبێ مۆڵەتی شوفێری ئۆتۆمبیل لێبخوڕیت یان ئۆتۆمبیلێکی تۆمارنەکراو لێبخوڕیت ئەوە ئەگەری ئەوە هەیە کە سزابدرێیت و
مۆڵەتەکەت لێبسێنرێتەوە .مۆڵەتی شوفێری و تۆماری ئۆتۆمبیل لەالیەن حکومەتی ویالیەتەکان و هەرێمەکان دەردەچن.
ئەگەرهاتو نیشتەجێ بوویەکی هەمیشەیی بیت و مۆڵەتی شوفێریت لە واڵتێکی دیکە هەبێت کە بەزمانی ئینگلیزی بێت یان بەشێوەیەکی فەرمی
وەرگێڕابێت ،ئەوە زۆربەی ویالیەت و هەرێمەکان ڕێگەتپێدەدەن کە بۆ ماوەی سێ مانگ لە گەیشتنت بە ئوسترالیا ئۆتۆمبیل لێبخوڕیت.
بۆ زانیاری لەسەر وەرگێڕانی دۆکیومێنتەکان بڕوانە بەشی  ،3زمانی ئینگلیزی.
لە دوای سێ مانگەکە ،ئەگەر تۆ بتەوێت ئۆتۆمبیل لێبخوڕیت ،ئەوە دەبێت مۆڵەتێکی گونجاوی شوفێریی ئوسترالیی بەدەستبێنیت .سەرەتا
دەبێت لە تاقیکردنەوەی زانین ( )knowledge testدەربچیت ،دواتر تاقیکردنەوەی پراکتیزی لێخوڕین لەگەڵ تاقیکردنەوەی چاو/بینین.
لە ئوسترالیا یاسای توند لەپەیوەند بە هاتوچۆو خواردنەوەی ئەلکهول و ماددە بێهۆشکەرەکان هەن ،کە دەبێت تۆ پێیانەوە باپەندبیت.
دەبێت بەردەوام لەگەڵ فەرمانگەکانی هاتوچۆ لە ویالیەتەکەت یان ناوچەکەت چێک بکەیت ،لەم ناونیشانانە:
فەرمانگەی مۆڵەت و تۆماری هۆیەکانی هاتوچۆ

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

ویالیەت
یان ناوچە
ACT

فەرمانگەی هاتوچۆی ڕێگاوبان
()Road Transport Authority

02 6207 7000

www.rego.act.gov.au

NSW

خزمەتگوزارییەکانی ڕێگەوبان و ڕێگەدەریاییەکان
()Roads and Maritime Services

13 2213

www.rms.nsw.gov.au

NT

وەزارەتی هاتوچۆ ()Department of Transport

1300 654 628

https://nt.gov.au/driving

تەلەفۆن بکە بۆ 131 450
18

فەرمانگەی مۆڵەت و تۆماری هۆیەکانی هاتوچۆ

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

ویالیەت
یان ناوچە
Qld

وەزارەتی هاتوچۆ و ڕێگەسەرەکییەکان
(Department of Transport
)and Main Roads

13 2380

http://www.tmr.qld.gov.au/

SA

هاتوچۆ ()Transport

13 1084

www.transport.sa.gov.au

Tas.

هاتوچۆی تەسمانیا ()Transport Tasmania

1300 851 225

www.transport.tas.gov.au

Vic.

ڕێگەوبانی ڤیکتۆریا ()VicRoads

13 1171

www.vicroads.vic.gov.au

WA

وەزارەتی هاوتوچۆ
()Department of Transport

13 1156

www.transport.wa.gov.au/index.
asp

ئاگاداربە دانی دیاری یان بەرتیل بە فەرمانبەرانی دەوڵەت بۆ وەرگرتنی مۆڵەتی شوفێری کارێکی نایاساییە.
بڕوانە بەشی  ،8هاتوچۆ

کردنەوەی ئەکاونتی بانک
لە ئوسترالیا ،خەڵک پارەکانیان لە بانک ،بیڵدینگ سۆسایەتی ( )building societyیان کرێدت یونیان ( )credit unionدادەنێن .زۆربەی
داهاتەکان ،لەوانە موچەکان و دەرماڵەکانی حکومەت ڕاستەوخۆ دەخرێنە سەر ئەو ئەکاونتەی بانک کە بەناوی خۆتە .ئوسترالییەکان کارتەکانی
بانک ( )debit cardsبەکاردەهێنن بۆ دەرهێنانی پارە لە ئەکاونتەکانی بانکەکانیان هەروەها بۆ کڕینی زۆر شت.
ئەگەر دەکرێت ،ئەکاونتێکی بانکی ،بیڵدینگ سۆسایەتی ( )building societyیان کرێدت یونیان ( )credit unionبکەوە لە یەکەم شەش
حەفتە لەدوای گەیشتنت بە ئوسترالیا .بەگشتی تەنیا پێویستیت بە پاسپۆرتەکەی خۆت دەبێت ،ئەویش وەک دۆکیومێنتێکی خۆناساندن .دوای
شەش حەفتەکە ئیدی پێویستیت بە هەندێک دۆکیومێنتی دیکەی خۆناساندن دەبێت .ئەمە لەوانەیە تۆزێک زەحمەت بێت ئەگەر تۆ ناسنامەو
دۆکیومێنتی خۆناساندنت کەمبن .ژمارەی فایلی باج ( )TFNـەکەت بدە بە بانک بەمەبەستی دوورکەوتنەوە لە دانی باج بەڕێژەیەکی بەرز
لەسەر ئەو سووەی کە لەسەر پارەکانت لە بانک بەدەستیدەهێنیت.
بڕوانە بەشی  ،11پارە

دۆزینەوەی دکتۆری خێزان
'دکتۆری خێزان' کەسێک دەبێت کە لەدوای ماوەیەک ئاگاداری پێویستییە تەندروستییەکانی ئەندامانی خێزانەکەت دەبێت و دەبێتە کەسی یەکەم لە
پەیوەندیپێوەکردن لە پرسە پزیشکیی و تەندروستییەکاندا .ئەو دکتۆرانە وەک گێنێراڵ پراکتیشنەرس ( )General Practitionersیان گی پی
( )GPیەکان ناسراون .ئەوانە یارمەتی و هاوکاری پزیشکیی گشتیی پێشکەشدەکەن لەپەیوەند بە نەخۆشییە باوەکان لەگەڵ یارمەتی بۆ ئەو
کەسانەش کە نەخۆشی درێژخایەنیان ( )chronicهەیەو لەماڵەوە دەژین.
نەک وەک زۆر واڵت کە پێویستدەکات خەڵک بچن بۆ نەخۆشخانەکان بۆ دیتنی دکتۆر ،گی پی ( )GPیەکان لە ئوسترالیا بەگشتی لە نوسینگەو
ک لینیکەکانیان لە گەڕەکەکان کاردەکەن و نەخۆشەکان دەبینن .خەڵک بەگشتی دەچن بۆ الی دکتۆرێک کە لە ماڵەوەیان نزیکە .تۆ دەتوانیت
دکتۆرەکەت بگۆڕیت ئەگەرهاتو بەو خزمەتانەی کە پێشکەشت دەکات ڕازینەبوویت یان بەدڵت نەبوو.
بڕوانە بەشی  ،9تەندروستی و ساغوسەالمەتی

لینکە سەرەکییەکان
ناوەڕۆک

ماڵپەڕ

ماڵپەڕی تیس ناشناڵ ( )TIS National

www.tisnational.gov.au

زانیاری بۆ حالەتی تەنگەتاوی

www.triplezero.gov.au
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ناوەڕۆک

ماڵپەڕ

زانیاری لەسەر حکومەت و خزمەتگوزارییەکان

www.australia.gov.au

مێژوو و کەلتور و کۆمەڵگە و بەهاکانی ئوسترالیا

www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-inAustralia-book

لیستی چێککردنی ئەو شتانەی کە دەبێت بیکەیت











من نامیلکەی دەستپێکردنی ژیان لە ئوسترالیام خوێندەوە
من داوایەکم بۆ ژمارەی فایلی باج ( )TFNپێشکەشکرد  /ئەوە من ناگرێتەوە
من خۆم ناونوس کرد لە مێدیکەیە ( / )Medicareئەوە من ناگرێتەوە
من پەیوەندیم بە سێنتەرلینک ( )Centrelinkـەوە کرد  /ئەوە من ناگرێتەوە
من پەیوەندیم بە خزمەتگوزاریی پشکنینی تەندروستی ( )Health Undertaking Serviceـەوە کرد  /ئەوە من ناگرێتەوە
من ناوی خۆم بۆ کالسەکانی زمانی ئینگلیزی تۆمارکرد  /ئەوە من ناگرێتەوە
من ناونوسی منداڵەکانم لە قوتابخانە کرد  /ئەوە من ناگرێتەوە
من داوام پێشکەشکرد بۆ مۆڵەتی شوفێری  /ئەوە من ناگرێتەوە
من ئەکاونتی بانکم کردەوە
من دکتۆرێکی خێزانم دۆزییەوە
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 2یارمەتی بەدەستبێنە
لەم بەشەدا
•
•
•

خزمەتگوزارییەکانی تەنگەتاوی
یارمەتی بۆ نیشتەجێبوون
یارمەتی لە تەنگژەدا

خزمەتگوزارییەکانی تەنگەتاوی
لە حالەتی تەنگەتاوید ،تەلەفۆن بۆ  000بکە ،بۆ:
•
•
•

پۆلیس
ئەمبواڵنس
ئاگرکوژێنەوە

تەنگەتاوییەکان ،جا سروشتی بن (وەک ئاگری دارستانەکان ،الفاو ،باوبۆران یان عەردلەرزین) یان ناسروشتی بن (وەک ڕووداوە
کیمیاییەکان ،ڕووداوەکانی هاتوچۆ یان تاوانە توندوتیژییە گەورەکان) ،دەکرێت لەناو کۆمەڵگە بەبێ ئاگادارکردنەوە ڕووبدەن .لەو حالەتانەدا
ئەگەر کەسێک پێویستی بە یارمەتی یەکسەرە بوو ئەوە دەبێت تۆ تەلەفۆن بۆ  000بکەیت.
تەلەفۆنکردن بۆ ( 000سێ سفر) لە هەموو تەلەفۆنێک و لەهەرشوێنێکی ئوسترالیا بێت بەخۆڕاییە .ئامادەبە کە ناوی خۆت و ئەو شوێنەی کە
لێی لەگەڵ ئەو خزمەتگوزارییەی کە پێویستیت پێیەتی بەو کەسە بڵێ کە وەاڵمت دەداتەوە.
ئەگەر ناتوانیت بە ئینگلیزی قسەبکەیت ،یەکسەر جۆری خزمەتگوزارییەکە بەو کەسە بڵی کە وەاڵمت دەداتەوە – بڵێ "پۆلیس" (،)Police
"ئەمبوالنس" ( )Ambulanceیان "فایە" ( – )Fireئینجا بڵێ کوردی ،ناوی ئەو زمانەی کە قسەی پێدەکەیت .ئەوان وەرگێڕێکت بۆ
دێننە سەر خەت ،بەاڵم تۆ تەلەفۆنەکە دامەخە .وەرگێڕەکە یارمەتیتدەدات لە قسەکردن لەگەڵ پۆلیس ،فریاکەوتن (ئەمبوالنس) یان
ئاگرکوژێنەوە (فایە).
ئەگەر لە تەلەفۆنی ماڵەوە قسەبکەیت ئەوە خزمەتگوزارییەکانی تەنگەتاوی ( )emergency servicesیەکسەر دەتوانن شوێنەکەی تۆ بزانن
لەوکاتەی کە تەلەفۆنەکە لەکاردایە ،بۆیە تەلەفۆنەکەت دامەخە.
ئەگەر سمارتفۆن ( )smartphoneبەکاردەهێنی ،ئەوە دەتوانیت ئاپی ئیمێرجێنسی پلەس ()Emergency+
بەخۆڕایی دابەزێنیتە سەر تەلەفۆنەکەت لە گوگل ستۆر ( )Google Storeلەم لینکە
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesnیان لە
 Attorney General's Departmentس تۆر ئ اپ ئەپ ڵ
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
ئەم ئاپە یارمەتیت دەدات لە دیاریکردنی شوێنەکەت بۆ خزمەتگوزارییەکانی تەنگەتاوی (.)emergency services
بۆ زانیاری لەسەر خزمەتگوزاریی ( 000سێ سفر) (لەوانەش خزمەتگوزاری بە زمانەکانی دیکە بێجگە لە ئینگیزی) بڕۆ بۆ
www.triplezero.gov.au

پۆلیس
لەحالەتی تەنگەتاویدا کە پێویستیت بە یارمەتی پۆلیسە ،ئەوە تەلەفۆن بۆ  000بکەو داوای پۆلیس ( )Policeبکە .لەبیرتبێت ،ئەگەر ئینگلیزی
نازانیت تەلەفۆنەکە دامەخە – بڵێ کوردی ،ئەو زمانەی کە قسەی پێدەکەیت ،ئەوکات ئەوان وەرگێڕێکت بۆ دێننە سەر خەت.
بۆ ئەو حالەتانەی کە تەنگەتاوی نین ،ئەوە تەلەفۆن بۆ  13 1444یان بۆ بنکەکەی پۆلیسی نزیک ماڵەوەتان بکە ،ژمارە تەلەفۆنی 'بنکەکانی
پۆلیس' ( )Police Stationsلە وایت پەیگس ( )White Pagesدەستدەکەون .خزمەتگوزاریی پۆلیس بەخۆڕاییە.
ئامانجی پۆلیس پاراستنی ژیان و سەروەت و سامانی خەڵکە لەگەڵ ڕێگریکردن لە تاوان و دۆزینەوەی تاوانباران ،هەروەها پاراستنی ئاشتییە.
لەوانەیە لە هەندێک حالە ت پۆلیس خۆیان لەکاروباری خێزان هەڵقورتێنن لەو پرسانەی پەیوەندیان بە ملمالنێکانی ناوماڵ یان بەدڕەفتاری
( )abuseیەکی جەسەدی ،سێکسی یان سایکۆلۆجی هەیە .پۆلیس نەبەستراونەتەوە بە هێزەکانی سوپا .پۆلیس هیچ ڕۆڵێک لە سیاسەتدا نابینن.
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بۆ زانیاری زیاتر:
ویالیەت و ناوچە

خزمەتگوزاریی پۆلیس

ماڵپەڕ

ACT

پولیسی ئەی سی تی ()ACT Policing

www.police.act.gov.au

NSW
NT

هێزەکی پۆلیسی نیو ساوس وێڵز
()New South W ales Police Force
پۆلیسی نۆرزن تێریتۆری
()Northern Territory Police

www.police.nsw.gov.au
www.pfes.nt.gov.au/police.aspx

Qld

پۆلیسی کوینزالند ()Queensland Police

www.police.qld.gov.au

SA

پۆلیسی ساوس ئوسترالیا
()South Australia Police

www.sapolice.sa.gov.au

Tas.

پۆلیسی تەسمانیا ()Tasmania Police

www.police.tas.gov.au

Vic.

پۆلیسی ڤیکتۆریا ()Victoria Police

www.police.vic.gov.au

WA
پۆلیسی نیشتیمانیی

پۆلیسی ساوس ئوسترالیا
()W estern Australia Police
پۆلیسی فیدڕاڵی ئوسترالی
()Australian Federal Police

www.police.wa.gov.au
www.afp.gov.au

فریاکەوتن (ئەمبوالنس)
لەحالەتی تەنگەتاویدا ،وەک نەخۆشییەکی ترسناک ،برینداربوونێک یان ئازارخواردنێک کە یەکسەر پێویستیت بە یارمەتی پزیشکیی بێت،
ئەوە تەلەفۆن بۆ  000بکەو داوای "ئەمبوالنس" ( )Ambulanceبکە .ئەمبوالنس (ئۆتۆمبیلی فریاکەوتن) گەیاندنی یەکسەرە بۆ
نەخۆشخانەکان دابیندەکات لەگەڵ ئاگاداری و چاودێریی پزیشکیی .لەبیرتنەچێت ،ئەگەر ئینگلیزی نازانیت تەلەفۆنەکە دامەخە – بڵێ کوردی،
ئەو زمانەی کە قسەی پێدەکەیت ،ئەوکات ئەوان وەرگێڕێک بۆ تۆ دێننە سەر خەت.
لەوانەیە لەبەرابەر بەکارهێنانی ئەمبوالنس پارە بدەیت ،پارەکەش دەوەستێتە سەر ئەو شوێنەی کە لێی دەژیت ،لەگەڵ ماوەی
سەفەرەکەت بە ئەمبوالنس ،هەروەها سروشتی نەخۆشییەکەت لەگەڵ ئەوەی داخۆ تۆ مافی سودمەندبوونت لە داشکاندنەکان هەیە یان نا.
مێدیکەیە ( ) Medicareپارەی تێچوی ئەمبوالنس نادات ،بەاڵم هەندێک بیمەی تەندروستی کەرتی تایبەت و ئەندامێتی لە ئەمبوالنسدا تێچوی
ئەمبوالنس دەدەن( .بڕوانە بەشی  ،9تەندروستی و ساغوسەالمەتی).
بۆ ئەو پرسە پزیشکییانەی کە تەنگەتاوی نین ،بڕوانە بەشی  ،9تەندروستی و ساغوسەالمەتی.
بۆ زانیاری زیاتر
ویالیەت یان ناوچە
ACT
NSW
NT
Qld
SA
Tas.

ماڵپەڕ

خزمەتگوزاریی ئەمبوالنس
خزمەتگوزاریی ئەمبوالنس لە ئەی سی تی
()ACT Ambulance Service
خزمەتگوزاریی ئەمبوالنس لە نیو ساوس وێڵز
( )Ambulance Service of NSW
سانت جۆنس ئەمبوالنس لە ئوسترالیا
()St John Ambulance Australia
خزمەتگوزاریی ئەمبوالنس لە کوینزالند
()Queensland Ambulance Service
خزمەتگوزاریی ئەمبوالنس لە ئێس ئەی
()SA Ambulance Services
خزمەتگوزاریی ئەمبوالنس لە تاسمانیا
()Tasmanian Ambulance Service
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www.ambulance.act.gov.au
www.ambulance.nsw.gov.au
www.stjohn.org.au
www.ambulance.qld.gov.au
www.saambulance.com.au
www.dhhs.tas.gov.au

ویالیەت یان ناوچە

خزمەتگوزاریی ئەمبوالنس

ماڵپەڕ

Vic.

ئەمبوالنسی ڤیکتۆریا ()Ambulance Victoria

www.ambulance.vic.gov.au

WA

سانت جۆنس ئەمبوالنس لە ئوسترالیا
()St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

ئاگر کوژێنەوە
لەحالەتی تەنگەتاویدا کاتێک کە ئاگر مەترسی دروستدەکات ،وەک ئاگربەربوون لە ماڵ یان لێچوونی گاز لە بۆڕییەکان ،ئەوە تەلەفۆن بۆ 000
بکەو داوای فایە بریگەید ( ،)Fire brigadeئاگرکوژێنەوە ،بکە .لەبیرتنەچێت ،ئەگەر ئینگلیزی نازانیت تەلەفۆنەکە دامەخە – بڵێ کوردی،
ئەو زمانەی کە قسەی پێدەکەیت ،ئەوکات ئەوان وەرگێڕێک بۆ تۆ دێننە سەر خەت.
ئاگرکوژێنەوەکان ئاگردەکوژێننەوەو خەڵک لە خانوبەرە سوتاوەکان ڕزگاردەکەن و یارمەتیش پێشکەش دەکەن لەوحالەتانەی کە گاز یان ماددە
کیمیاوییەکان مەترسی دروستدەکەن.
خزمەتگوزاریی ئاگرکوژێنەوە بەخۆڕاییە.
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر چۆنییەتی ڕێگریکردن لە ئاگربەربوون و چ بکەیت لەحالەتی ئاگربەربووندا ،بڕوانە بەشی  ،12بەشداریی مەدەنی
لەگەڵ ماڵپەڕی خزمەتگوزاریی ئاگرکوژێنەوە لە ویالیەتەکەت یان ناوچەکەت.
ویالیەت یان
ناوچە

خزمەتگوزاریی ئاگرکوژێنەوە

ماڵپەڕ

ACT

ئاگرکوژێنەوە و ڕزگارکردن لە ئەی سی تی
()ACT Fire & Rescue

www.esa.act.gov.au/actfr

NSW

ئاگرکوژێنەوە و ڕزگارکردن لە نیو ساوس وێڵز
()Fire and Rescue NSW

www.fire.nsw.gov.au

خزمەتگوزاریی ئاگرکوژێنەوە لە دێهاتەکانی نیو ساوس وێڵز
()NSW Rural Fire Service

www.rfs.nsw.gov.au

NT

پۆلیسی ئێن تی ،خزمەتگوزاریی ئاگرکوژێنەوە و تەنگەتاویی
()NT Police, Fire and Emergency Service

http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-andRescue.aspx

Qld

خزمەتگوزاریی ئاگرکوژێنەوە و تەنگەتاوی لە کوینزالند
()Queensland Fire and Emergency Services

www.fire.qld.gov.au

SA

خزمەتگوزاری ئاگرکوژێنەوەی ناوشار لە ئێس ئەی
()SA Metropolitan Fire Service

http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp

خزمەتگوزارییەکانی ئاگرکوژێنەوەی دێهاتەکان لە ئێس ئەی
()SA Country Fire Service

http://www.cfs.sa.gov.au/

Tas.

خزمەتگوزاریی ئاگرکوژێنەوە لە تەسمانیا
()Tasmania Fire Service

www.fire.tas.gov.au

Vic.

بۆردی ئاگرکوژێنەوەی ناوشار
()Metropolitan Fire Board

www.mfb.vic.gov.au

فەرمانگەی ئاگرکوژێنەوەی دێهاتەکان
()Country Fire Authority

www.cfa.vic.gov.au

وەزارەتی خزمەتگوزارییەکانی ئاگرکوژێنەوە و تەنگەتاویی
(Department of Fire and
)Emergency Services

www.fesa.wa.gov.au

WA
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کارەساتە سروشتییەکان
ئەگەر کارەساتێکی سروشتیی ڕوویدا ،وەک ئاگری دارستانەکان ،الفاو یان سایکلۆن ،ئەوە دەسەاڵتدارانی حکومەت لە ویالیەتەکان و
هەرێمەکان بەهەمئاهەنگی خزمەتگوزارییەکانی تەنگەتاوی ڕێکدەخەن .لەوانەیە خزمەتگوزارییەکانی خۆبەخشان وەک خزمەتگوزاریی
تەنگەتاوی ویالیەت و هەرێمەکان ( )SESلەگەڵ خزمەتگوزاریی ئاگرکوژێنەوەی دێهاتەکان یارمەتی ئاگرکوژێنەرەوە پرۆفێشناڵەکان و
پۆلیس و خزمەتگوزاری ڕزگارکردن بدەن.
لەکاتی کارەساتە سروشتییەکان و تەنگەتاوییەکاندا دامودەزگاکانی حکومەتی ئوسترالیا ،بە هێزەکانی وەزارەتی بەرگریی ئوسترالیشەوە،
لەوانەیە هاوکاری پێشکەشبکەن .لە ئوسترالیادا سوپا هیچ ڕۆڵێک لە سیاسەتدا ناگێڕن.
لەوانەیە بۆ چاکبوونەوەو گەڕانەوە بۆ حالەتی پێشوت بتوانیت سودمەند بیت لە هەندێک خزمەتگوزاریی کارەساتە سروشتییەکان .بۆ زانیاری
زیاتر کلیکی ئەم لینکە بکە www.disasterassist.gov.au
حکومەتی ئوسترالیا لە هەموو ئاستەکانیدا لە ئامادەباشیدایە بۆ کارەساتە سروشتییەکان و حالەتە تەنگەتاوییەکان .بۆ زانیاری زیاتر ،بڕوانە
ماڵپەڕی خزمەتگوزارییەکانی ویالیەتەکەت یان ناوچەکەت:
سەنتەرەکانی تەنگەتاویی

ماڵپەڕ

ACT

http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements

NSW

www.emergency.nsw.gov.au

NT

www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx

Qld

www.disaster.qld.gov.au

SA

www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp

Tas.

www.ses.tas.gov.au

Vic.

www.igem.vic.gov.au

WA

www.fesa.wa.gov.au

ڕێکخەری نیشتیمانیی
کارەساتەکان
(National Crisis
)Co-ordination

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergencymanagement/Australian-Government-Crisis-CoordinationCentre/Pages/default.aspx

زانیاری لەسەر کارەساتە
سروشتییەکان

www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters

ئاگری دارستانەکان
ئاگری دارستانەکان ئاگرێکە کە گیاوگۆڵ و پوش و پەاڵش و دارودەوەنەکان دەسوتێنێت و دەکرێت هەڕەشە لە ژیان سەروسامان و ژینگەش
بکات .ئاگری دارستانەکان لە هەموو وەرزەکانی ساڵ ئەگەری هەیە بەاڵم لە مانگە گەرمەکانی ساڵ ئەگەرەکان زۆر زیاترن کاتێک کە پوش و
پەاڵشەکان وشکدەبن .ئاگری دارستانەکان دەکرێت زۆر گەرم و چڕو خێرا بن .دووکەڵە چڕەکانی ئاگرەکان لەوانەیە ببنە کەمکردنەوەی توانای
بینین و هەناسەوەرگرتن .ئوسترالیا ناسراوە بەوەی کە ئاگری دارستانەکانی زۆر خەتەرناکن.
ئەگەر لەشوێنێک دەژیت کە ئەگەری ئاگرکەوتنەوە بەرزە ،ئەوە پالنی ڕزگاربوون لە ئاگری دارستانەکان داڕێژە .ئەمە یارمەتیت دەدات لە
دانی بڕیاری گرنگ لە حالەتی ئاگرکەوتنەوە – وەک کەی دەرچیت و ماڵ بەجێبهێڵیت ،چ لەگەڵ خۆتدا ببەیت و چ لە ئاژەڵەکانت بکەیت.
بۆ زنیاری زیاتر لەسەر ئاگری دارستانەکان و چۆنییەتی خۆئامادەکردن پەیوەندی بکە بە خزمەتگوزاریی ئاگری دارستانەکان لە ویالیەتەکەت
یان ناوچەکەت کە لەو خشتەیەی سەرەوە دەستدەکەون.
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ژمارەی دیکەی تەنگەتاوییەکان
وایت پەیگس ( )White Pagesلیستی هەموو ژمارەکانی خزمەتگوزاریی تەنگەتاوییەکانی کردوە ،لەوانە:
خزمەتگوزاریی تەنگەتاویی
سەنتەری زانیاری ماددە ژەهراوییەکان
()Poisons Information Centre
خزمەتگوزاریی ڕێگریکردن لە
بەدڕەفتاری لەگەڵ مندااڵن
()Child Abuse Prevention Service

تەلەفۆنی 24
سەعاتی

ماڵپەڕ

13 1126

http:/www.poisonsinfo.nsw.gov.au

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au/reportingabuse.html

هەڕەشەی تیرۆریزم
ئوسترالیا پابەندە بە ڕێگریکردن لە توندوتیژیی توندڕەوانە .توندوتیژیی توندڕەوانە بریتییە لە بەکارهێنان یان پشتیوانیکردن لە توندوتیژیی
بەمەبەستی گەیشتن بە ئامانجێکی ئایدیۆلۆجی ،دینی یان سیاسی .بەتێگەیشتن و ئاگاداربوون لە هەڕەشەکانی توندوتیژیی توندڕەو هەموو
کەسێک دەتوانێت بەشداربێت لە پاراستنی ئاسایشی ئوسترالیا.
بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر یان گەیاندنی نیگەرانییەکانت:
نیشتیمانیی/سەرتاسەریی

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

هێڵی-گەرمی ئاسایشیی نیشتیمانیی
()National Security Hotline

1800 1234 00

www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoin
g/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx

بەسەالمەتی بەیەکەوە بژین
()Living Safe Together

www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx

خەبەردان لەکاری توندڕەوانە
لەئینتەرنێت
()Report Online Extremism

www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au

یارمەتی بۆ نیشتەجێبوون
حکومەتی ئوسترالی پشتیوانی لە سیاسەتی کۆمەڵگەی فرەکەلتوری لە ئوسترلیا ( )Australia’s diverse societyدەکات.
بۆ زانیاری بڕوانە
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/amulticultural-australia
حکومەتی ئوسترالی پاڵپشتی دارایی لە دامەزراوە خزمەتگوزارییەکان دەکات بۆ یارمەتیدانی ئەو کەسانەی لەژێر بەرنامەی مرۆیی هاتون
هەروەها ئەو کۆچبەرانەش کە تازە-گەیشتونەتە ئوسترالیا تاوەکو سەرکەوتوانە نیشتەجێبن و ببن بە ئەندامێکی کارا لە کۆمەڵگەی ئوسترالیی.
تەرکیزی سەرەکی لەسەر پێنج ساڵی یەکەمە لە نیشتەجێبوون .خزمەتگوزارییەکان ئەمانە دەگرێتەوە:
•
•
•

پاڵپشتیە داراییەکان بۆ خزمەتگوزارییەکانی نیشتەجێبوون ()Settlement Service Grants
پڕۆگرامی ئینگلیزی بۆ کۆچبەرە گەورەساڵەکان ())Adult Migrant English Program (AMEP
خزمەتگوزاریی وەرگێڕان تیس ناشناڵ ()TIS National

خزمەتگوزارییەکانی نیشتەجێبوون کە تایبەتن بەو کەسانەی لەژێر بەرنامەی مرۆیی هاتون ،ئەمانەن:
•
•
•

خزمەتگوزارییە مرۆییەکانی نیشتەجێبوون ()Humanitarian Settlement Services
پرۆگرامی پشتیوانی لە کەیسە ئاڵۆزەکان ()Complex Case Support Program
پشتیوانی بۆ هەرزەکارە مرۆییە بێ کەسوکارەکان ()Support for Unaccompanied Humanitarian Minors
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بۆ دۆزینەوەی ئەو دامەزراوانەی کە خزمەتگوزارییە مرۆییەکانی نیشتەجێبوون ( )Humanitarian Settlement Servicesو
پرۆگرامی پشتیوانی لە کەیسە ئاڵۆزەکان ( )Complex Case Support Programپێشکەشدەکەن بڕۆ بۆ
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlementservices/settlement-services-locator
دامەزراوەی دیکەی پێشکەشکاری خزمەتگوزارییەکانی نیشتەجێبوون لەم لینکە دەستدەکەون
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-theinitiative/resources
بۆ زانیاری لەسەر تیس ناشناڵ ( )TIS Nationalو  AMEPبڕوانە بەشی  ،3زمانی ئینگلیزی.

خزمەتگوزارییە مرۆییەکانی نیشتەجێبوون ()Humanitarian Settlement Services
خزمەتگوزارییە مرۆییەکانی نیشتەجێبوون ) )Humanitarian Settlement Services (HSSپشتیوانی چڕوپڕ لەپەیوەند بە
نیشتەجێبوون پێشکەش بە پەنابەران و ئەوانەی لەژێر بەرنامە مرۆییەکاندا هاتون دەکەن لەکاتی گەیشتنیان و لەسەرەتای نیشتەجێبوونیان.
پرۆگرامی  HSSبەگوێرەی پێویستییی کەسەکان بەڕاداندراو ،لەوانە پێویستییە تایبەتەکانی گەنجان .پرۆگرامی  HSSیارمەتی کەسەکان
دەکات لە بەشداریکردن لە ژیانی کۆمەاڵیەتی و ئابوری ئوسترالیا .ئەو ئامادەیان دەکات بە توانست و زانیاری تا لە دواڕۆژدا سەربەخۆیانە
خزمەتگوزارییەکان بەدەستبێنن.
هەندێک لەو خزمەتگوزارییانەی کە لەژێر پرۆگرامی  HSSپێشکەشدەکرێن لەوانەیە ئەمانەبگرێتەوە:
•
•
•
•

پێشوازیلێکردن لە فڕۆکەخانە لەگەڵ ئاشناکردن بە ماڵ و دەورەبەر لەکاتی گەیشتندا
هاوکاریکردن لە دۆزینەوەی خانو بۆ درێژخایەن
پێشکەشکردنی زانیاری دەربارەی دامودەزگاو دامەزراوەکان ،پرۆگرامەکانی کۆمەڵگە لەگەڵ خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان و
ئەوانەی نیشتەجێبوون هەروەها ڕەوانەکردن بۆ ئەم الیەنانە ئەگەر پێویستیکرد.
پڕۆگرامی ئاشناکردن بە ناوخۆی ئوسترالیا.

بەگشتی خزمەتوەرگرەکان ( )clientsبۆ ماوەی  6تا  12مانگ لە پرۆگرامی  HSSدەمێننەوە.
بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە:
زانیاری لەسەر خزمەتگوزارییە
مرۆییەکانی نیشتەجێبوون
()Humanitarian Settlement Services

ماڵپەڕ

خزمەتگوزارییە مرۆییەکانی نیشتەجێبوون
()Humanitarian Settlement Services

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settlementservices/humanitarian-settlement-services-hss

لیستی ئەو دامەزراوانەی کە خزمەتەکانی پرۆگرامی
 HSSپێشکەشدەکەن

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settlementservices/settlement-services-locator

پرۆگرامی پشتیوانی لە کەیسە ئاڵۆزەکان ()Complex Case Support Program
پرۆگرامی پشتیوانی لە کەیسە ئاڵۆزەکان () )Complex Case Support (CCSخزمەتگوزارییەکی تایبەت و چڕوپڕ پێشکەشدەکات بۆ
بەڕێوەبردنی ئەو کەیسانەی کە لەژێر بەرنامەی مرۆیی هاتون کە پێداویستییەکانیان لە دەرەوەی ئەو خزمەتگوزارییانەیە کە دامەزراوە
نۆرماڵەکانی نیشتەجێبوون پێشکەشیان دەکەن .خزمەتوەرگرەکان ( )clientsمافی سودمەندبوونیان لە پرۆگرامی  CCSبۆ ماوەی پێنج ساڵ
لەڕۆژی گەیشتنیان هەیە .بۆ زانیاری زیاتر لەسەر  CCSکلیکی ئەم لینکە بکە
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlementservices/complex-case-support-programme
ئەگەر تۆ کەسێک دەناسی کە پێدەچێت پێویستی بەمجۆرە پشتیوانیانە بێت ،یان بەخۆت کەسێکی وای ،ئەوە تەلەفۆن بۆ تیمی پشتیوانی لە کەیسە
ئاڵۆزەکان ( )Complex Case Supportبکە لەسەر ئەم ژمارەیە .1300 855 669
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پاڵپشتیە داراییەکان بۆ خزمەتگوزارییەکانی نیشتەجێبوون ()Settlement Service Grants
ئەم پڕۆگرامە پارە تەرخاندەکات بۆ ئەو دامەزراوەو ڕێکخراوانەی کە یارمەتی تازە-گەیشتوەکان دەدەن لە نیشتەجێبوون لە ئوسترالیا.
تۆ دەتوانیت خزمەتگوزارییەکانی پاڵپشتی دارایی بۆ نیشتەجێبوون ( )Settlement Grantsبەدەستبێنیت ئەگەرهاتو تۆ نیشتەجێبوویەکی
هەمیشەیی بیت و لە پێنج ساڵی ڕابردودا گەیشتبیتە ئوسترالیا ،وەک یەکێک لەمانە:
•
•
•

ئەو کەسانەی کە لەژێر بەرنامەی مرۆیی ( )humanitarian entrantهاتون
کۆچبەرێک وەک ئەندامی خێزانێک هاتبێت کە ئاستی زانینی ئینگلیزی نزمبێت
کەسێکی پشتبەستو بە کۆچبەرێکی پڕتوانا ( )skilled migrantکە ئاستی زانینی ئینگلیزی نزمبێتو لە ناوچەیەکی دوورەدەست
یان گوندێک نیشتەجێبووبێت.

هەندێک نیشتەجێیبووە کاتییەکان (وەک :دەستگیرانێک لە چاوەڕێی ڤیزەی مێردکردن/ژنهێنان یان هەڵگرانی ڤیزەی هاوسەریی کاتیی لەگەڵ
ئەوانەش کە پشتیانپێدەبەستن) کە لە لە ناوچەیەکی دوورەدەست یان گوندێک نیشتەجێبووبن ،کە لە ماوەی پێنج ساڵی ڕابردودا گەیشتبن و ئاستی
زانینی ئینگلیزیان نزمبێت .هەڵگرانی ڤیزە کاتییەکانی دیکە مافی سودمەندبوونیان لەم خزمەتگوزارییانە نییە.
پاڵپشتی دارایی بۆ نیشتەجێبوون ( )Settlement Grantsپشتیوانی لە کۆمەڵگە تازە-گەیشتوەکانیش دەکات ،ئەو کۆمەڵگانەی کە ژمارەیەکی
زۆر لە ئەندامەکانیان تازەدەگەن و پێویستیان بە یارمەتییە لە خۆڕێکخستن و پالندانان و پشتیوانی پەیداکردن بۆ خزمەتگوزارییەکان.
ئەو دامەزراوانەی کە خزمەتگوزارییەکان پێشکەشدەکەن یارمەتیت دەدەن لە بەدەستهێنانی ئەو خزمەتگوزارییانەش کە ئوسترالییەکانی دیکە
لێی سودمەندن وەک خانوبەرە ،باخچەی ساوایان ،کارکردن و خوێندن .ئەوان دەتوانن هاوکاریتبکەن لەدروستکردنی تۆڕی پەیوەندی تاوەکو
یارمەتیدەرتبێت لە نیشتەجێبوونت لەناو کۆمەڵگەدا ،هەروەها یارمەتیتبدات لە دەستڕاگەیشتن بە کۆرس و ڕاهێنانەکانی زمانی ئینگلیزی و
پەروەردەو خوێندن و کارپەیداکردن.
بۆ زانیاری زیاتر:
زانیاری لەسەرخزمەتگوزارییەکانی پاڵپشتی دارایی بۆ نیشتەجێبوون

ماڵپەڕ

دەربارەی بەرنامەی خزمەتگوزارییەکانی پاڵپشتی دارایی بۆ نیشتەجێبوون
()acttocSc t act secn tte tn mtltteS

www.dss.gov.au/grants-funding/grantprogrammes/settlement-services-factsheet

ڕێبەری خزمەتگوزاریی پاڵپشتی دارایی
()DSS Grants Service Directory

http://serviceproviders.dss.gov.au

پشتیوانی بۆ هەرزەکارە مرۆییە بێ کەسوکارەکان
()Support for Unaccompanied Humanitarian Minors
ئەم بەرنامەیە یارمەتی ئەو هەرزەکارانە دەدات (کە نیشتەجێبووی هەمیشەیین یان هەڵگری ڤیزەی کاتیی مرۆیی یان ڤیزەیەکی کاتیی پاراستن
یان ڤیزەیەکی کاتیی هاوشێوەن) ئەویش بە چاودێرییکردن و سەرپەرشتیکردن و پشتیوانیلێکردنیان.
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر هەرزەکارە مرۆییە بێ کەسوکارەکان ( )Unaccompanied Humanitarian Minorsبڕۆ بۆ
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme

دی ڤی دی نیشتەجێبوون
وەزارەتی کۆچبەری و پاراستنی سنورەکان ( )Department of Immigration and Border Protectionدی ڤی دی ( )DVDیەکی
بەرهەمنێناوە کە ناوی "ماڵێکی نوێ" یە بۆ پەنابەرە تازە -گەیشتوەکان لە ئەفریقیاو ئاسیاوە .دی ڤی دیەکە زانیاری لەسەر پرسەکانی خانوبەرە،
تەندروستی ،خوێندن و پەروەردە ،پارە ،کارو کارپەیداکردن ،خێزان ،یاساکانی ئوسترالیا لەگەڵ ژیان لە ئوسترالیادا تێدایە.
ئەو دی ڤی دیەی کە بۆ پەنابەرە ئەفریقییەکان بەرهەمهاتوە بە زمانەکانی ئەمهاریک ،دینکە ،کیروندی ،عەرەبی سودانی ،سواحیلی و تیگرینیە
دەستدەکەوێت.
ئەو دی ڤی دیەی کە بۆ پەنابەرە ئاسیاییەکان بەرهەمهاتوە بە زمانەکانی بورمی ،چین (هاکا) ،کارێن ،نیپالی و ڕۆهینگا دەستدەکەوێت.
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)Border TV(  زنجیرەکان بە زمانی ئینگلیزییش لەسەر بۆردەر تی ڤی.هەردوو ڤیدیۆکە ئیختیاری ئینگلیزی و ژێرنوسی ئینگلیزیان هەیە
)orientation information( ' لەوێ بەدوای 'زانیاری ئاشنابوونwww.youtube.com/user/ImmiTV دەستدەکەون – بڕۆ بۆ
.بگەڕێ
بۆ بەدەستهێنانی کۆپییەکی دی ڤی دییەکە داوا لەو دامەزراوە یان ڕێکخراوە بکە کە خزمەتگوزارییەکانی نیشتەجێکردن
 یان سەردانی نوسینگەیەکی وەزارەتیDVD.Requests@border.gov.au پێشکەش بە تۆ دەکات بەناردنی ئیمەیلێک بۆ
) بکە لەم لینکەDepartment of Immigration and Border Protection( کۆچبەری و پاراستنی سنورەکان
www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia

یارمەتییەکانی حکومەتی ویالیەت و هەرێمەکان بۆ نیشتەجێبوون
 حکومەتە ناوخۆییەکانیش لەوانەیە.حکومەتی ویالیەت و هەرێمەکان هەموویان چەندین نوسینگەی فرەکەلتوری و کاروباری کۆچبەرانیان هەیە
. بەشداریی مەدەنی،12  بڕوانە بەشی.گەیشتوەکان بکەن-هەندێک پشتیوانی پێشکەش بە نیشتەجێبووە تازە
:بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە
ماڵپەڕ

دامەزراوە یان ڕێکخراو

ویالیەت یان
ناوچە

http://www.communityservices.act.gov.au/multicul
tural

نوسینگەی کاروباری فرەکەلتوری
)Office of Multicultural Affairs(

ACT

www.communityservices.act.gov.au/multicultural/
services
www.crc.nsw.gov.au/services

خزمەتگوزارییەکانی فرەکەلتوری
)Multicultural Services(
خزمەتگوزارییەکانی فرەکەلتوری
زمان لە نیو ساوس وێڵز
)Multicultural NSW language services(
پۆرتاڵی نیشتەجێبوون بۆ فرەکەلتوری لە نیو
ساوس وێڵز
)Multicultural NSW Settlement Portal(
ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگە لە نیو ساوس وێڵز
)NSW Community Organisations(

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_
arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/comm
unities/

NSW

www.dcm.nt.gov.au/strong_community/multicultur
al_affairs
https://nt.gov.au/community/multiculturalcommunities/Contact-a-multicultural-service-orcommunity-group
www.multicultural.qld.gov.au

نوسینگەی کاروباری فرەکەلتوری
)Office of Multicultural Affairs(
ڕێبەری زانیاری فرەکەلتوری لە ئێن تی
)NT Multicultural Information Directory(

NT

کاروباری فرەکەلتوری کوینزالند
)Multicultural Affairs Queensland(

Qld

www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicu
ltural-communities/multicultural-resource-directory

ڕێبەری سەرچاوەکانی فرەکەلتوری لە کوینزالند
(Queensland Multicultural
Resource Directory)

www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants

)Multicultural SA( فرەکەلتوری لە ئێس ئەی

www.mccsa.org.au

ڕێبەری ئەنجومەنی کۆمەڵگەکانی
فرەکەلتوری لە ئێس ئەی
( Multicultural Communities Council
of SA Directory)

www.multicultural.tas.gov.au

)Multicultural Tasmania( فرەکەلتوری تەسمانیا

SA

Tas.

131 450 تەلەفۆن بکە بۆ
28

ویالیەت یان
ناوچە
Vic.

WA

دامەزراوە یان ڕێکخراو

ماڵپەڕ

کۆمسیۆنی فرەکەلتوری لە ڤیکتۆریا
()Victorian Multicultural Commission

www.multicultural.vic.gov.au

ڕێبەری کۆمەڵگەکان ()Community Directory

www.multicultural.vic.gov.au/resources/communit
y-directory
www.omi.wa.gov.au

نوسینگەی بەرژەوەندییەکانی فرەکەلتوری
()Office of Multicultural Interests
خزمەتگوزاریی ڕێبەری کۆمەڵگە جیاکان
لەڕووی کەلتور و زمان لە دەبلیو ئەی
(WA Culturally and Linguistically
Diverse (CaLD) community services
)directory

www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm

خزمەتگوزارییەکانی حکومەتە ناوخۆییەکان
شارەوانی ناوچەکەت چاودێریی ئەو ناوچەیە دەکات کە تۆ تێیدادەژیت و ژمارەیەک خزمەتگوزاری گرنگ پێشکەش بە خەڵکی کۆمەڵگە
ناوخۆییەکە دەکات .شارەوانییەکان لەڕێگەی ئەو پارانەوە بەڕێوەدەچن کە لە خاوەن موڵکەکان لەناوچەکە وەردەگیردرێن .بەاڵم مەرج نییە کە
خاوەن موڵک بیت بۆئەوەی سودمەندبیت لە خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی.
زۆربەی شارەوانییەکان نامیلکەی زانیاری بەرهەمدێنن یان باڵوکراوە بۆ ئەو کەسانەی کە تازە هاتونەتە ناوچەکە دەربارەی ئەو
خزمەتگوزاریی و کارئاسانیانەی کە شارەوانیەکان پێشکەشیان دەکەن (وەک کاتی کۆکردنەوەی زبڵ و خاشاک ،شوێنەکانی ڕابواردن و
گەشتوگوزارو سەنتەرە تەندروستییەکان) باڵودەکەنەوە .تۆ دەتوانی بچیت بۆ شارەوانی بۆ بەدەستهێنانی نامیلکەو باڵوکراوەکان یان داوایان
لێبکەی بۆت پۆست بکەن.
بۆ زانیاری زیاتر سەردانی شارەوانی یان کتێبخانەی ناوچەکەتان بکە .ژمارە تەلەفۆنی شارەوانی و ئەدرێسەکانیان لە
وایت پەیگس ( )White Pagesلیستکراون لەژێر ناوی ناوچەکە.
بۆ زانیاری زیاتر:
ناوچە
ACT
NSW

NT

Qld

SA
Tas.
Vic

ماڵپەڕ

زانیاری لەسەر حکومەتە ناوخۆییەکان
حکومەتی – )Government of ACT( ACT
کانبێرا بەیەکەوە ببەستەوە
نوسینگەی حکومەتە ناوخۆییەکان
()Office of Local Government
وەزارەتی حکومەتە ناوخۆییەکان و
خزمەتگوزارییەکانی کۆمەڵگە
(Department of Local Government and
)Community Services
وەزارەتی ژێرخان و حکومەتە ناوخۆییەکان و پالندانان
،(Department of Infrastructure
)Local Government and Planning
وەزارەتی پالندانان و حکومەتە ناوخۆییەکان
(Department of Planning and
)Local Government
فەرمانگەی حکومەتە ناوخۆییەکان
()Local Government Division
حکومەتە ناوخۆییەکانی فیکتۆریا
()Local Government Victoria

www.act.gov.au
www.olg.nsw.gov.au
_www.localgovernment.nt.gov.au/council
information

http://dilgp.qld.gov.au

www.dpti.sa.gov.au/local_govt
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_gov
ernment
www.delwp.vic.gov.au/localgovernment/find-your-council
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ناوچە

زانیاری لەسەر حکومەتە ناوخۆییەکان

ماڵپەڕ

WA

وەزارەتی حکومەتە ناوخۆییەکان و کۆمەڵگەکان
(Department of Local Government
)and Communities

www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx

لینکی کۆمەڵەی حکومەتە ناوخۆییەکانی ئوسترالیا
()Australian Local Government Association

http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,19
9,219

نیشتیمانیی
()National

ڕێکخراوە ئیتنییەکانی کۆمەڵگە
لە ئوسترالیا ،ژمارەیەکی زۆر ڕێکخراوی ئیتنیی (نەتەوەیی) هەن کە خزمەت پێشکەش بە کۆمەڵگەکان و نوێنەرایەتی بەرژەوەندییەکانی ئەو
گروپانە دەکەن کە باکگراوندی کەلتوریی و دینیی و ئیتنیی جیاجیایان هەیە .ئەم ڕێکخراوانە لەوانەیە یارمەتیت بدەن یان بتنێرن بۆ الی الیەنو
کەسانی دیکە بۆ یارمەتی بەپێی توانا .یانە و کۆمەڵە ئیتنییەکان و جڤاتییەکان هەروەها ڕێکخراوە دینییەکان ناوەکانیان لە ژێر لیستی 'یانەکان'
( )Clubsیان 'ڕێکخراوەکان' ( )Organisationsلە یەلۆ پەیگس ( )Yellow Pagesدا نوسراوە.
لەزۆر شوین ڕێکخراو و دامەزراوە هەن کە وەک پێشکەشکارانی خزمەتگوزارییەکانی نیشتەجێبوون ناسراون ،لەوانە سەنتەرەکانی
هاریکاری کۆچبەران ( .)migrant resource centresئەم ڕێکخراوانە لەالیەن حکومەتەوە بەڕێوەنابردرێن بەڵکو حکومەت هەندێک
پاڵپشتی داراییان پێشکەشدەکات تاوەکو ئەوانیش خزمەتگوزارییەکانی نیشتەجێبوون پێشکەشبکەن .ئەوان لەوانەیە بتوانن یارمەتیت بدەن یان ئەو
ڕێکخراو و دامەزراوانەت نیشانبدەن کە پێویستییەکان و بەرژەوەندییەکانی تۆ دابیندەکەن.
بۆ زانیاری زیاتر:
ناوچە
نیشتیمانیی
()National
نیشتیمانیی
()National
نیشتیمانیی
()National

ماڵپەڕ

ڕێکخراو یان دامەزراوە
فێدراسیۆنی ئەنجومەنی کۆمەڵگە ئیتنییەکان لە ئوسترالیا
((Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia
))FECCA
ئەنجومەنی نیشتەجێبوون لە ئوسترالیا
()Settlement Council of Australia
تۆڕی فرەکەلتوری داکۆکیکردن لە گەنجان
()Multicultural Youth Advocacy Network

www.fecca.org.au
www.scoa.org.au
www.myan.org.au/

یارمەتی لەتەنگژەدا
ئەگەر تۆ بەپەلە پێویستیت بە خواردن ،جلوبەرگ ،شوێنی حەوانەوە یان کەلوپەلی ناوماڵ هەیە ،ئەوە هەندێک ڕێکخراوی نا-حکومی هەن کە
دەکرێت یارمەتیت لێیان دەستکەوێت .لەداواکردنی یارمەتی مەترسە.
بۆ سودمەندبوون لە یارمەتییەکان دەبێت هەندێک مەرجت تێدابێت تاوەکو بتوانیت ئەو خزمەتگوزارییە تایبەتانە بەدەستبێنیت.
بۆ زانیاری زیاتر:
ڕێکخراوە نیشتیمانییەکان

ماڵپەڕ

سەلڤەیشن ئارمی ()The Salvation Army

www.salvos.org.au

سانت ڤینسینت دی پۆل سۆسایەتی
()St Vincent de Paul Society

www.vinnies.org.au

سمیس فامیلی ()The Smith Family

www.thesmithfamily.com.au

میشن ئوسترالیا ()Mission Australia

www.missionaustralia.com.au
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ڕێکخراوە نیشتیمانییەکان

ماڵپەڕ

ئەنگلیکەیە ئوسترالیا ()Anglicare Australia

www.anglicare.asn.au

رێد کرۆس ()Red Cross

www.redcross.org.au/contact-us.aspx

وەزارەتی خزمەتگوزارییە مرۆییەکان
()Department of Human Services

www.humanservices.gov.au/crisis

تەلەفۆنی ڕاوێژکاریی لەتەنگژەد
خزمەتگوزاریی ڕاوێژیی تەلەفۆنی بەخۆڕایی دەستدەکەوێتو ڕاوێژ لە حالەتی تەنگژەدا پێشکەشدەکات ،ڕۆژانە  24سەعاتە ،هەر حەوت
ڕۆژەکەی حەفتە.
ئەگەر هەست بە بێئومێدی دەکەیت ،یان هەر دەتەوێ کە قسە لەگەڵ کەسێک بکەیت یان دەتەوێ کەڵک لە خزمەتگوزاریی ڕاوێژە تایبەتەکەیان
وەربگریت ،ئەوە تەلەفۆنیان بۆ بکە .شتێکی ئاساییە کە داوای یارمەتی بکەیت.
دامەزراوە نیشتیمانییەکان

تەلەفۆنی 24
سەعاتە

ماڵپەڕ

هێڵی-گەرمی ژیان ()Lifeline Helpline

13 1114

www.lifeline.org.au

هێڵی-گەرمی مندااڵن ()Kids Helpline

1800 551 800

www.kidshelp.com.au

خزمەتگوزاریی ڕێگریکردن لە بەدڕەفتاری لەگەڵ مندااڵن
()Child Abuse Prevention Service

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au

هێڵی تەنگژەی پەیوەندییەکان لە ئوسترالیا
()Relationships Australia Crisis Line

1300 364 277

www.relationships.org.au

ڕێزگرتن ()RESPECT 1811

1800 737 732

www.1800respect.org.au
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 3زمانی ئینگلیزی
لەم بەشەدا
•
•

خزمەتگوزاری وەرگێڕان تیس ناشناڵ ()TIS National
فێربوونی ئینگلیزی

خزمەتگوزاریی وەرگێڕان تیس ناشناڵ ()TIS National
وەرگێڕان
خزمەتگوزاریی وەرگێڕان تیس ناشناڵ ( ) TIS Nationalخزمەتی وەرگێڕانی تەلەفۆنی یەکسەرە پێشکەشدەکات .بە  160زمان و
دایەلێکت وەرگێڕیان هەیە .ئەگەر تۆ دەتەوێت قسە لەگەڵ کەسێک بکەیت کە زمانی تۆ نازانێت ،ئەوە تیس ناشناڵ ()TIS National
لەوانەیە بتوانێت یارمەتیتبدات.
وەرگێڕانی تەلەفۆنی ڕۆژانە  24سەعاتە ،لە هەر حەوت ڕۆژەکەی حەفتە ،دەستدەکەوێت و دەشتوانێت لە حالەتی تەنگەتاویدا یارمەتیت
بدات .تۆ دەتوانیت تیس ناشناڵ ( ) TIS Nationalبەکاربێنیت بۆ قسەکردن لەگەڵ دامودەزگاکانی حکومەت و گروپەکانی
کۆمەڵگەو بیزنیسەکان.
بەگشتی ،تیس ناشناڵ ( )TIS Nationalبۆ غەیرە -ئینگلیزەکان بەخۆڕاییە .ئەگەر تۆ لەڕێگەی تیس ناشناڵ ( )TIS Nationalـەوە
پەیوەندیت بە دامودەزگایەکی حکومەتەوە کرد ئەوە ئەو دەزگا یە تێچوی وەرگێڕەکە دەگرێتە ئەستۆی خۆی .هەندێک بیزنیس و
پێشکەشکارانی خزمەتگوزارییەکانی کۆمەڵگە لەوانەیە خزمەتی وەرگێڕانی خۆڕایی پێشکەشبکەن.
بۆ بەکارهێنانی وەرگێڕەکانی تیس ناشناڵ ( )TIS Nationalتەلەفۆن بۆ  131 450بکەو بە کەسەکەی سەر تەلەفۆنەکە بڵێ کە تۆ بە چ
زمانێک قسەدەکەیت .کاتێک کە تۆیان بە وەرگێڕەکە بەست ،ئەوکات ناوی خۆت و ئەو دامەزراوە یان ڕێکخراوەیان بدێ کە تۆ دەتەوێت
قسەی لەگەڵ بکەیت.
تۆ دەبێت لە کاتی سەعاتەکانی کاری ئەو دامەزراوە ،یان ڕێکخراوە ،تەلەفۆن بکەیت کە تۆ دەتەوێت قسەیان لەگەڵدا بکەیت.
ئەگەر دەتەوێت لەگەڵ وەرگێڕ بچیت بۆ بینینی دکتۆرەکەت ،ئەوە داوا لە دکتۆرەکەت بکە کە تەلەفۆن بۆ تیس ناشناڵ ( )TIS Nationalبکات
لەڕێگەی هێڵی ئەولەویەتی دکتۆر ( )Doctor’s Priority Lineبۆ ئامادەکردنی وەرگێڕی تەلەفۆنیی .دکتۆرەکان دەتوانن وەرگێڕ بۆ شوێنی
کاریش ئامادەبکەن .دەرمانسازەکان دەتوانن وەرگێڕی تەلەفۆنیی بەکاربێنن بۆ قسەکردن لەگەڵ تۆ لەپەیوەند بە داودەرمانەکان .ئەمە خزمەتێکی
بەخۆڕاییە کە حکومەت پێشکەشی دەکات.
دەکرێت کەڵک لە خزمەتگوزاریی وەرگێڕی تەلەفۆنیی بەخۆڕایی وەربگریت بۆ پەیوەندیکردن لەگەڵ ئەم ڕێکخراو و کەسایەتی و
دامەزراوانە:
•
•
•
•
•

ڕێکخراوە خێرخوازە ناحکومییەکانی کۆمەڵگە
ئەندامانی پەرلەمان
دەسەاڵتدارانی حکومەتە ناوخۆییەکان (لەپەیوەند بە پرسەکان بڕە-پارەی شارەوانی و خزمەتگوزارییەکانی کۆکردنەوەی زبڵ و
خاشاک و کاروبارەکانی شارەوانی)
سەندیکاو یەکێتییە کرێکارییەکان و پیشەییەکان
وەکیلەکانی فرۆشتنی خانوبەرە

کارکردن بۆ تیس ناشناڵ )(TIS National
تیس ناشناڵ ( ) TIS Nationalپێشوازی لە داواکانی هاواڵتیان و نیشتەجێبووە هەمیشەییە ئوسترالییەکان دەکات ،ئەوانەی دەیانەوێت وەک
وەرگێڕ بە کۆنتراکت ( )contract interpretersکاربکەن .بۆ زانیاری زیاتر سەردانی ماڵپەڕی تیس ناشناڵ ( )TIS Nationalبکە
لەم لینکە www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
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وەرگێڕانی دۆکیومێنتە گرنگەکانت
ئەو کۆچبەرانەی کە مافیان هەیە دەتوانن دۆکیومێنتە کەسییەکانیان ئەوانەی کە پەیوەندیان بە پرسی نیشتەجێبوونەوە هەیە وەرگێڕن بۆ سەر
زمانی ئینگلیزی (وەک ،بڕوانامەکانی لەدایکبوون و مارەبڕین ،مۆڵەتی شوفێری و دۆکیومێنت و بڕوانامەکانی کارو خوێندن و پەروەردە).
وەرگێڕانی ئەم دۆکیومێنتانە لە دوو ساڵی یەکەم لەدوای گەیشتن یان وەرگرتنی ڤیزەی هەمیشەیی بەخۆڕاییە.
بۆ زانیاری زیاتر:
خزمەتگوزارییەکانی تیس ناشناڵ
()TIS National

تەلەفۆن و ناونیشان و ماڵپەڕ

خزمەتگوزاریی تیس ناشناڵ ( )TIS National
خزمەتی  24سەعاتیی

131 450

ماڵپەڕی تیس ناشناڵ ( )TIS National

www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers

زانیاری دەربارەی وەرگێڕانی دۆکیومێنتەکان
()document translations

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settle-inaustralia/help-with-english/free-translating-service

کارتی 'من پێویستیم بە وەرگێڕە'
قسەکەران بە زمانەکانی دیکە ،بێجگە لە ئینگلیزی ،دەتوانن کارتی کارتی 'من پێویستیم بە وەرگێڕە' بەکاربێنن بۆ داواکردنی وەرگێڕ
لەوکاتانەی کە لەگەڵ دامودەزگاکانی حکومەت ،ڕێکخراو و دامەزراوەکانی کۆمەڵگەو بیزنیسەکان قسەدەکەن .کارتەکە ژمارە تەلەفۆن و
ناونیشانەکانی تیس ناشناڵ ( ) TIS Nationalلەگەڵ شوێنێک کە بتوانیت ناوی ئەو زمانەی لەسەر بنوسیت کە قسەی پێدەکەی تێدایە.
لەهەر شوێنێک پێویستیت بە وەرگێڕ هەبوو کارتەکەت نیشانبدە.
تیس ناشناڵ ( )TIS Nationalئەو کارتانە دەدات بە دامودەزگاکانی حکومەت ،ڕێکخراو و دامەزراوەکانی کۆمەڵگە لەگەڵ ڕێکخراوە
خێرخوازەکان تاوەکو بیاندەن بە خزمەتوەرگرەکان (.)clients
ئەگەر دەتەوێت کارتێک بۆ ماڵەوەتان پۆست بکرێت ،ئەوە ئیمەیلێک بنێرە بۆ تیس ناشناڵ ( )TIS Nationalلەڕێگەی
 tispromo@border.gov.auیان تەلەفۆن بکە بۆ .1300 655 820

سیمبولی وەرگێڕ

سیمبولی وەرگێڕ (کە لەسەرەوە و لەسەر هەموو الپەڕەکانی ئەم نامیلکەیە دەبینرێت) وا لەو کەسانە دەکات کە ئینگلیزییەکی کەم دەزانن داوای
یارمەتی بکەن بۆ قسەکردن لەوکاتانەی کە پەیوەندی دەکەن لەگەڵ دامودەزگاکانی حکومەت.
لەوانەیە تۆ ئەم سیمبولە لە نەخۆشخانە گشتییەکان و بنکەکانی پۆلیس و قوتابخانە حکومییەکان و سەنتەرەکانی کۆمەڵگەو نوسینگەکانی
خانوبەرەو کارو حکومەتە ناوخۆییەکان و خزمەتگوزارییەکانی نیشتەجێبوون ،وەک سەنتەرەکانی هاریکاری کۆچبەران ،ببینیت.

فێربوونی ئینگلیزی
پڕۆگرامی ئینگلیزی بۆ کۆچبەرە گەورەساڵەکان
))(Adult Migrant English Program (AMEP
ئینگلیزی زمانی فەرمی و نیشتیمانییە لە ئوسترالیا .خەڵک لە ئوسترالیا بە گەلێک زمان قسەدەکەن بەاڵم بۆئەوەی بەتەواوی بەشداربیت لە
ژیانی ئوسترالیی دەبێت لە ئینگلیزی بگەیت و قسەی پێبکەیت .بەبێ زانینی ئینگلیزی ،دەبینیت کە بەدەستهێنانی خزمەتگوزارییە گرنگەکان
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سەختە  ،هەروەها پێویستیت بە ئینگلیزی هەیە بۆئەوەی سەربەخۆ بیت .تواناکانی زمانی ئینگلیزی زۆر گرنگیشن ئەگەر بتەوێت لە ئوسترالیا
ئیش بکەیت.
ئەگەر نیازت هەیە کە ببیت بە هاواڵتی ئوسترالیی ،واتە ناسنامەی ئوسترالیی وەرگریت ،ئەوە دەبێت ئینگلیزی بزانیت.
پڕۆگرامی ئینگلیزی بۆ کۆچبەرە گەورەساڵەکان ) )Adult Migrant English Program (AMEPلەالیەن حکومەتی ئوسترالییەوە
پارەی بۆ تەرخانکراوەو تا  510سەعات کالسی فێربوونی ئینگلیزی بەخۆڕایی پێشکەش بە کۆچبەران و ئەو پەنابەرانە دەکات کە لەژێر
بەرنامەی مرۆیی هاتون بۆ ئوسترالیا.
ئەگەر تۆ کۆچبەرێکی گەورەساڵیت یان کەسێکی گەورەساڵیت کە لەژێر بەرنامەی مرۆیی هاتویت و لە ئوسترالیا نیشتەجێبوویت ،یان کەسێکی
کە ڤیزەی هەمیشەیت وەرگرتوە یان کەسێکی کە ڤیزەی کاتییت هەیە بەاڵم مافی سودمەندبوونت لەم پڕۆگرامە هەیە ،ئەوە لەوانەیە تۆ
مافی سودمەندبوونت هەبێت لە  .AMEPهەندێک کۆچبەری گەنج ،تەمەن  15بۆ  ،17بەهەمانشێوە لەوانەیە بتوانن سودمەند بن.
نامیلکەیەکی ڕاستییەکان ( )fact sheetلەم ماڵپەڕە دەستدەکەوێت  https://docs.education.gov.au/node/37165کە زانیاری
زیاترت پێدەڵێت.
لە کالسەکانی  AMEPدا تۆ فێری ئینگلیزی دەبیت و زانیاری لەسەر کۆمەڵگەی ئوسترالی بەدەستدێنیت .تۆ لەوێ چاوت بە کەسانی دیکەی
تازە-گەیشتو دەکەوێت کە هەمان باکگراوند و ئەزمون و ئامانجی تۆیان هەیە ،لەوانەشە هاوڕێی نوێ پەیدابکەیت.
 AMEPلەڕێگەی ئەو ڕێکخراو و دامەزراوانەوە پێشکەش دەکرێت کە لەالیەن حکومەتی ئوسترالی پەسەندکراون .کالسەکان لەالیەن ئەو
مامۆستایانەوە دەگوترێنەوە کە ڕاهێنراون لەسەر وانەگوتنەوە بەو کەسانەی کە ئینگلیزی زمانی یەکەمیان نییە.
ئەو دامەزراوەی کە کالسەکان پێشکەش دەکات کالسێکت بۆ دیاریدەکات کە بەباشترین شێوە لەگەڵ پێویستییەکانی تۆدا بگونجێت و باشترین
ئامانج و ئەنجامیش بۆ تۆ دەستەبەربکات .کالسی فوڵتایم ( )full-timeو پارتتایم ( )part-timeلەکاتی جیاجیادا هەن (بەڕۆژ ،بەئێواران،
هەروەها ڕۆژانی کۆتایی هەفتە) لە شوێنی جیاجیاش بەو مەبەستەی کە تۆ بتوانیت لە هەر کاتێک و لە هەر شوێنێک بیت کە گونجاوبێت بۆ تۆ
فێری ئینگلیزی بیت .هاوکات فێربوونی لەدوور ( )distance learningو لەسەر ئینتەرنێت و ڕاهێنان لە ماڵەوەش دەستدەکەوێت.
ئەگەر منداڵت هەیە ئەوە تەماشای باخچەی ساوایانی  )AMEP child care( AMEPیش بکە.
چوارچێوە گرنگەکانی AMEP
بۆ بەدەستهێنانی کالس و ڕاهێنانەکانی زمانی ئینگلیزی لەمیانی  ،AMEPتۆ دەبێت لەگەڵ یەکێک لەو دامەزراوانەی کە کالسەکانی AMEP
پێشکەشدەکات خۆت ناونوس بکەیت لە شەش مانگی یەکەم لە گەیشتنت بە ئوسترالیا یان لەوکاتەی کە ڤیزەکەت دەردەچێت ئەگەر پێشتر لە
ئوسترالیا بووبیت .تۆ دەبێت لە ساڵی یەکەم لە گەیشتنت بە ئوسترالیا یان لەوکاتەی کە ڤیزەکەت بۆ دەرچووە ،ئەگەر لە ئوسترالیا بووبیت،
دەست بە کالسەکانی ئینگلیزی بکەیت.
تۆ پێنج ساڵت هەیە لەڕۆژی گەیشتنت بە ئوسترالیا یان دەرچوونی ڤیزەکەت بۆ فێربوونی ئینگلیزی لەمیانی  .AMEPئەگەر تۆ پێداویستی
تایبەتت هەبێت ،وەک نزمی ئاستی خوێندن یان ئەزمونی سەختی پێش کۆچکردنت ،ئەوە لەوانەیە مافی سودمەندبونت هەبێت لە کالسی ئیزافی
دیکە.
بۆ زانیاری زیاتر:
AMEP

تەلەفۆن و ناونیشان و ماڵپەڕ

تەلەفۆن

13 38 73

ماڵپەڕی AMEP

www.education.gov.au/amep

ئیمەیل

skilling@education.gov.au

زانیاری بە زمانەکانی دیکە بێجگە لە ئینگلیزی

www.education.gov.au/amep-information-otherlanguages

لە کوێ دەتوانم ئینگلیزی فێربم
دامەزراوەکانی پێشکەشکاری  AMEPسەنتەرەکانی فێربوون

www.education.gov.au/adult-migrant-englishprogram-service-providers
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AMEP

تەلەفۆن و ناونیشان و ماڵپەڕ

لەسەر ئینتەرنێت AMEP

http://amepdl.net.au

ئەو دامەزراوەی کە کالسەکانی  AMEPپێشکەشدەکات دەتوانێت یارمەتیت بدات لە دانانی پالنێک بۆ خوێندنی زیاتر دوای تەواوکردنی
کالسەکانی AMEP

تواناکان بۆ خوێندن و پەروەردە و کارکردن ()SEE
ئەگەر تۆ لە کار دەگەڕێیت ئەوە پڕۆگرامی تواناکان بۆ خوێندن و پەروەردە و کارکردن ئەوا
( ) ) Skills for Education and Employment (SEEلەوانەیە بتوانێت یارمەتیتبدات .پڕۆگرامی  SEEتا  800سەعات
فێربوونی زمان و خوێندن و نوسین و ڕاهێنانی پیشەیی پێشکەش بەو کەسانە دەکات کە لە تەمەنی -کاردان و بەدوای ئیشدا دەگەڕێن بەاڵم
سەختە بۆیان کە کارپەیدابکەن چونکە تواناکانی زمانی ئینگلیزیان نزمە .پڕۆگرامەکە دەتوانێت تاوەکو دوو ساڵ یارمەتیت بدات.
تەنیا ئەو کەسانەی کە بەشێوەیەکی چاالکانە لە ئیش دەگەڕێن و موچەیەک یان دەرماڵەیەکی پشتیوانی وەردەگرن لە حکومەت دەتوانن سودمەند
بن لە پڕۆگرامی  . SEEهەندێک کەس دوای تەواوکردنی پڕۆگرامی ئینگلیزی بۆ کۆچبەرە گەورەساڵەکان
() )Adult Migrant English Program (AMEPکەڵک لە پڕۆگرامی  SEEوەردەگرن یان ئەوەتا ناتوانن لە  AMEPسودمەندبن.
بۆ زانیاری زیاتر تەلەفۆن بۆ سێنتەرلینک ( )Centrelinkبکە یان سەردانی بکەو قسە لەگەڵ پێشکەشکاری
خزمەتگوزاریی کار ( )Employment Services Providerبۆ تۆ بکە ،یان سەردانی ماڵپەڕی  SEEبکە لەم لینکە
www.education.gov.au/skills-education-and-employment
هەروەها بڕوانە بەشی  ،5کار
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 4خوێندن و پەروەردە و ڕاهێنان
لەم بەشەدا
باخچەی ساوایان
شوێنی یاری
قوتابخانە و پێش-قوتابخانە
ڕاهێنانی پەروەردەیی و پیشەیی
هێڵی-گەرمی سکااڵکردن لە ڕاهێنانی نیشتیمانیی National Training Complaints Hotline
زانکۆکان
داننان و یەکسانکردنی بڕوانامەکان و تواناکان بۆ مەبەستی خوێندن و پەروەردە و ڕاهێنان
موچەکانی پشتیوانی لە خوێندکاران
کارتەکانی داشکاندن بۆ خوێندکاران
کۆرسە کورتەکانی کۆمەڵگە

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ئەگ ەر پێویستیت بە زانیاری زیاتر هەیە بۆ فێربوونی ئینگلیزی ،ئەوە بڕوانە بەشی  ،3زمانی ئینگلیزی.

باخچەی ساوایان
ئەگەر تۆ کارت هەبێت یان خوێندن ،یان خەریکی هەر کارێکی دیکە بیت ،ئەوە بۆی هەیە واپێویست بکات کە بەفەرمی منداڵەکەت بخەیتە
ژێر چاودێریی کەسێکی دیکە – ئەمە پێیدەگوترێت چاودێریی ساوایان/مندااڵن .هەڵبژاردنی باخچەیەکی ساوایانی ڕاست یان
خزمەتگوزارییەکی فێرکردنی سەرەتایی بۆ چاودێرییکردن لە منداڵەکانت لەوانەیە بڕیارێکی سەخت بێت بۆ خێزانەکان .بڕیارەکە دەوەستێتە
سەر پێویستییەکانی خێزانەکەت و ئەو ژینگەیەی کە تۆ و منداڵەکە تێیدا هەست بە ڕاحەتی دەکەن .هەموو ئەو باخچە ساوایانەی کە خزمەت
پێشکەشدەکەن دەبێت پەسەندکراوبن ،یان کاربکەن بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەیەک لە بواری پەروەردەو چاودێریی.
باخچەکانی ساویان زۆر شتی بەسود پێشکەش بە مندااڵنی تازە-گەیشتوەکان و دایکان و باوکانیان دەکەن .ژمارەیەکی زۆر لە خێزانەکان لە
ئوسترلیا کەڵک لەم خزمەتگوزارییە وەردەگرن.
باخچەکانی ساوایان و خزمەتگوزارییەکانی فێربوونی سەرەتایی یارمەتی مندااڵن دەدەن لە گەشەکردنی توانا کۆمەاڵیەتیی و پەروەردەیی و
سۆزییەکانیان .مندااڵن بە باکگراواندی جیاجیاوە فێری ئینگلیزی دەبن و ئاشنادەبن بە ژینگە نوێکەیان .فێربوون و پەروەردەی ئاست-بەرز لە
قۆناغی منداڵیدا لەگەڵ پڕۆگرامەکانی چاودێریی مندااڵن دەکرێت ببنە مایەی گەشەی گشتیی و پەروەردەیی و تواناکانی کار لەدواڕۆژدا.
دانانی منداڵەکەت لە باخچەی ساوایان مانای ئەوەیە تۆ دەتوانیت بچیت بۆ ڕاهێنان ،خوێندن یان کار کە دەبێتە مایەی هاوکاریکردنی
خێزانەکەت و چانسی نیشتەجێبوونت بەسەرکەوتوانە زیاددەکات.
جۆری جیاجیای باخچەی ساوایان و خزمەتگوزارییەکانی چاودێریکردن لە منداڵ هەن .لەوانە ،چاودێریی بەدرێژایی ڕۆژ
( ،)long day careچاودێریی ڕۆژانەی خێزان ( ،)family day careچاودێریی جاروبار ()occasional care
و چاودێریی لەماڵەوە ( ،)in-home careهەروەها چاودێریی کاتی-پشو ( )vacation careلەگەڵ چاودێریی لەدەرەوەی
سەعاتەکانی قوتابخانە ( )outside school hours careبۆ مندااڵنی قوتابخانە سەرەتاییەکان.
•

•
•
•
•

چاودێریی بەدرێژایی ڕۆژ ( )long day careشتێکە کە پێیدەگوترێت چاودێریی لە-سێنتەرەکان کە بەگشتی خزمەتگوزارییەکانی
لە باڵەخانەیەک یان بەشێکی باڵەخانەیەک پێشکەشدەکات کە بەتایبەتی دروستکراوە تاوەکو وەک سێنتەرێکی چاودێریی
مندااڵن بەکاربێت.
چاودێریی ڕۆژانەی خێزان ( )family day careئەوە شتێکە کە فێرکەرێکی تۆمارکراو خزمەتی چاودێریی پێشکەش بە
مندااڵنی کەسانی دیکە لە ماڵەکەی خۆیدا دەکات.
چاودێریی جاروبار ( ) occasional careبۆ ئەو خێزانانە گونجاوە کە بەبەردەوامی پێویستیان بە چاودێریی نییە بۆ منداڵەکانیان.
چاودێریی لەماڵەوە ( )in-home careفۆرمێکی الستیکیی چاودێریی مندااڵنە کە فێرکەرێک چاودێریی مندااڵن دەکات لە ماڵی
منداڵەکە .ئەمە تەنیا بۆ ئەو مندااڵنە دەستدەکەوێت کە حالەتی تایبەتییان هەیە.
هەروەها مندااڵن دەتوانن بچن بۆ پڕۆگرامەکانی پێش-قوتابخانەو کیندەگاتن لە باخچەکانی ساوایان کە مندااڵن ئامادەدەکەن بۆ
قوتابخانە .ئەمانە ناوەکانیان لە ڕێبەری تەلەفۆناتی وایت پەیگس ( )White Pagesلیستکراوە.
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تەلەفۆن بکە بۆ هێڵی-گەرمی نیشتیمانیی بۆ بەدەستهێنانی چاودێریی منداڵ ( )National Child Care Access Hotlineبەم ژمارەیە
 1800 670 305یان سەردانی ماڵپەڕی مای-چایەڵد ( )MyChildبکە لەم لینکە  www.mychild.gov.auبۆ بەدەسهێنانی زانیاری
لەسەر ئەمانە:
•
•
•
•
•

باخچە ساوایە پەسەندکراوەکان لە ناوچەکەتاندا
جۆرەکانی چاودێریی مندااڵن و ئەگەرەکانی بوونی شوێن
یارمەتییەکانی حکومەت بۆ تێچویی چاودێریی لە باخچە ساوایە پەسەندکراوەکان
خزمەتگوزاریی بۆ مندااڵنی خاوەن پێویستیی تایبەتیی
خزمەتگوزاریی بۆ مندااڵنی سەر بە باکگراوندی کەلتوری جیاجیا.

زانیاری نیشتیمانیی لەسەر چاودێریی مندااڵن

ماڵپەڕ

باخچەیەکی ساوایان بدۆزەوە لە نزیک ماڵتان

http://www.mychild.gov.au/

یارمەتی بۆ تێچوی باخچەی ساوایان لە حکومەتەوە

www.humanservices.gov.au/childcare

گۆڕانکارییەکان لە یارمەتییەکانی حکومەت

www.education.gov.au/jobsforfamilies

وەزارەتی پەروەردە و ڕاهێنان
چاودێریی منداڵ و سەرەتاکانی منداڵیی

www.education.gov.au/early-childhood-and-child-care

دۆزینەوەی چاودێرییەکی ڕاست بۆ خێزانەکەتان

https://docs.education.gov.au/node/29716

باخچەکانی ساوایانی AMEP
پڕۆگرامی ئینگلیزی بۆ کۆچبەرە گەورەساڵەکان () )Adult Migrant English Program (AMEPچاودێریی مندااڵن بەخۆڕایی
پێشکەش بەو مندااڵنە دەکات کە تەمەنیان نەگەیشتۆتە تەمەنی چوون بۆ قوتابخانە ،تەنیا لەو کاتانەی کە دایکوباوکیان دەچن بۆ کالسەکانی
 .AMEPدوای تەواوبوونی خوێندن لە  AMEPدەبێت بە بەرنامەی چاودێریی منداڵەکانت بچیتەوە چونکە پڕۆگرامەکانی دیکە تێچوی
چاودێریی منداڵ ناخەنە ئەستۆ.

كارکردن لە باخچەکانی ساوایان
بەمەبەستی دڵنیابوون لەوەی کە مندااڵن بە باشترین شێوە چاودێریی دەکرێن ،چاودێرییکردنی مندااڵن لە ئوسترالیا زۆر بەباشی ڕێکخراوە.
حکومەتی فێدڕاڵی ئوسترالی و حکومەتی ویالیەتەکان و هەرێمەکان بەهاوبەشی بەرپرسیارن لە پرسی چاودێریی مندااڵن.
خزمەتگوزارییەکانی چاودێریی مندااڵن و ئەو فێرکەرانەی کە لەوێ ئیش دەکەن دەبێت پاپەندبن بە ژمارەیەک یاساو ڕێنمایی ،وەک ئەوانەی
کە پەیوەندیان بە پەروەردەو سەالمەتی مندااڵن و موچەو دەرماڵەکانی چاودێریی مندااڵنەوە هەیە.
ئەگەر تۆ داواتلێکرا کە بەشداری بکەیت لە چاالکییەکی فەرمی چاودێرییکردنی مندااڵن ،ئەوە دەبێت ئاگاداری بەرپرسیارییەکان بیت .هاوکات
تۆ دەبێت بڕوانامەیەکی پەسەندکراوت لە بواری پەروەردەو چاودێریی مندااڵندا هەبێت یان خەریکی بەدەستهێنانی بڕوانامەکە بیت .وردتر
بڵێین دەبێت بەڵگەنامەی  IIIلە خزمەتگوزارییەکانی مندااڵن ( )Certificate III in Children’s Servicesت لە دامەزراوەیەک یان
ڕێکخراوێکی ڕاهێنانی پەسەندکراو ( )Registered Training Organisationبەدەستهێنابێت ،وەک ئینستیتیوتەکانی تەیف
().)Technical and Further Education (TAFE
تۆ دەبێت داهاتەکانی خۆت بۆ سێنتەرلینک ( )Centrelinkو نوسینگەی باجی ئوسترالی ()Australian Taxation Office
ئاشکرابکەیت .ئەم مەرجو داخوازییانە لەسەر هەموو جۆرە فەرمییەکانی چاودێریی مندااڵندا جێبەجێدەکرێن.
ئەو فێرکەر و خزمەتگوزارییانەی چاودێریی مندااڵن کە پابەندی مەرجو داخوازییەکانی سەریان نابن سزای توند دەدرێن ،کە لە سزای
داراییەوە دەستپێدەکات تادەگاتە لێکۆڵینەوەی تاوان و دان بە دادگا.
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بۆ زانیاری زیاتر لەسەر بوون بە فێرکەر لە بواری چاودێریی مندااڵن سەردانی ماڵپەڕی وەزارەتی پەروەردە لە ویالیەتەکەت یان
ناوچەکەت بکە.

گروپەکانی یاری
گروپەکانی یاری گردبوونەوەیەکی نافەرمی دایکان و باوکان و داپیرەو باپیرەو سەرپەرشتیارانی مندااڵن و ساوایانن لە ژینگەیەکی ئاسودە.
گروپەکانی یاریی دەکرێت یارمەتی مندااڵن لە فێربوون و گەشەدا بدەن ،ئەویش لەمیانی بەشداربوون لە ئەزمونی نوێ و تێکەڵبوون لەگەڵ
مندااڵنی دیکە .بەشداریکردن لە گروپەکانی یاری گۆشەگیریی خێزانەکان کەمدەکاتەوە چونکە گروپەکانی یاری هەل و چاالکی کۆمەاڵیەتیی
دەخەنەبەردەست بۆ پەیوەندیکردن لەگەڵ خەڵکانی ناوچەکەتان.
گروپەکانی یاریی کە لەالیەن دایکان و باوکان و سەرپەرشتیارانەوە ڕێکدەخرێن لەشوێنی جیاجیا کۆدەبنەوە .تۆ لەسەرەتا دەتوانیت بەخۆڕایی
بچیت پێشئەوەی کە بەفەرمی پەیوەندیان پێوەبکەیت .دواتر لەوانەیە بڕێک پارەی کەم بدەیت بۆ کڕینی ساردەمەنی و کەلوپەلی هونەری لەهەر
سەردانێکدا ،کە بڕەکەی دەوەستێتە سەر گروپەکان.
تەلەفۆن بکە بۆ گروپەکانی یاریی لە ئوسترالیا ( )Playgroup Australiaبەم ژمارەیە  1800 171 882یان سەردانی ئەم ماڵپەڕە
 www.playgroupaustralia.com.au/بکە بۆ دۆزینەوەی گروپێکی یاری.

قوتابخانە و پێش-قوتابخانە
پێش-قوتابخانەکان ( )preschoolو کیندەگاتنەکان ( )kindergartenدەرگاکانیان کراوەیە بۆ مندااڵن ساڵێک پێش دەستکردن بە خوێندن لە
قوتابخانە .پێش-قوتابخانەکان یارمەتی گەشەی بەدەنیی و سۆزداری و کۆمەاڵیەتیی مندااڵن دەدەن پێش چوونیان بۆ قوتابخانە.
مندااڵن لە تەمەنی پێنج ساڵی تا قۆناغی  10تەواودەکەن دەبێت بچن بۆ قوتابخانە .دوای ساڵی دەیەمی خوێندن ئەوان دەبێ بە فوڵتایم
( )full-timeبەشداربن لە خوێندن و پەروەردەو ڕاهێنان و کارکردن یان تێکەڵەیەک لەم چاالکییانە (النیکەم  25سەعات لە حەفتەیەکدا)
تا تەمەنیان دەگاتە  17ساڵ.
بەگشتی مندااڵن تا تەمەنی  12و  13سااڵن دەچن بۆ قوتابخانە سەرەتاییەکان پاشان دەچن بۆ قوتابخانە ئامادەییەکان (یان 'دواناوەندییەکان')
تا تەمەنی  17و  18ساڵی .هەندێک لە کۆلێجەکان (قوتابخانە دواناوەندییە پێشکەوتوەکان) تایبەتن بە قوتابیانی پۆلی  11و  12کە ئامادەیان
دەکەن بۆ تاقیکردنەوەکانی کۆتایی قوتابخانەی ئامادەیی.
تۆ دەتوانیت منداڵەکانت بۆ قوتابخانە حکومییەکان یان نا-حکومییەکان بنێریت .ناوی قوتابخانەکان لە وایت پەیگس ()White Pages
لیستکراون.
لە قوتابخانە حکومییەکان خوێندن بەخۆڕاییە .سەرەڕای ئەمە ،زۆربەی قوتابخانەکان داوای بڕێکی کەم پارە دەکەن بۆ پڕۆگرامە پەروەردەیی
و وەرزشییەکان .لەوانەیە ئەرکی دابینکردنی هەندێک قەڵەم و کتێب و جلوبەرگی یەکپۆشی ( )uniformsبکەوێتە ئەستۆی دایکان و باوکان.
ئەو خوێندکارانەی کە هەڵگری ڤیزەی کاتیین لەوانەیە تەواوی تێچوی قوتابخانە بکەوێتە ئەستۆیان – لەگەڵ قوتابخانەکە قسەبکە بۆ دڵنیابوون.
قوتابخانە نا-حکومییەکان پارە وەردەگرن و لەوانەشە وابەستەیەکی دینیشیان هەبێت یان هەڵگری فەلسەفەیەکی پەروەردەیی دیاریکراو بن .بۆ
زانیاری زیاتر لەسەر قوتابخانەکانی کەرتی تایبەت ،ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە قوتابخانەکەوە بکە یان لەگەڵ فەرمانگەیەکی پەروەردەی نا-
حکومی پەیوەندیداری دەسەالتدار قسەبکە.
ئەگەر پێویستیت بە چاودێریی پێش و دوای کاتەکانی قوتابخانە هەیە یان چاودێریی لەکاتی پشوی قوتابخانەکان ،ئەوە پرسیار
لە قوتابخانەکە بکە.

ناونوسین
بۆ ناونوسینکردنی منداڵەکانت لە قوتابخانە ،تەلەفۆن بکە یان بچۆ بۆ قوتابخانەکە .دەبێت لەگەڵ خۆت ڤیزەکەت یان دۆکیومێنتەکانی هاتنەناو
ئوسترالیا ببەیت لەگەڵ دۆکیومێنتێک کە رۆژی لەدایکبوونی منداڵەکانت بسەلمێنێت ،هەروەها هەر شتێکی دیکە کە پەیوەندی بە خوێندنی
منداڵەکانەوە هەبێت ،لەوانە ڕاپۆرتی قوتابخانەکانی پێشوتر .تۆ دەبێت دۆکیومێنتەکانی کوتان و خۆپارستنی منداڵەکانیش ببەیت .بڕوانە
بەشی  ،9تەندروستی و ساغوسەالمەتی.
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بڕیاردان لەسەر هەڵبژاردنی قوتابخانە بۆ منداڵەکانت لەوانەیە سەختبێت .بەسەردانکردنی ماڵپەڕی مای سکوڵ ( )MySchoolلەم لینکە
 www.myschool.edu.au/لەوانەیە کائاسانیت بۆ بکرێتو زۆر شت فێربیت لەسەر قوتابخانەکانی ناوچەکەت.
قوتابخانەی مندااڵنی غەیرە ئینگلیزەکان
خزمەتگوزارییەکانی پشتیوانی بۆ فێربوونی ئینگلیزی لە ئوسترالیا لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی دیکە دەگۆڕێ .بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بکە
بە دەسەاڵتدارانی بواری خوێندن و پەروەردە لە ویالیەتەکەت یان ناوچەکەت یان قوتابخانەی منداڵەکانت.
ویالیەت یان
هەرێم

زانیاری

ماڵپەڕ

ACT

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە و ڕاهێنان
()Education and Training Directorate

www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/e
nglish-as-an-additional-language-or-dialect

NSW

وەزارەتی پەروەردە ()Department of Education

www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/az/esl.php

NT

وەزارەتی پەروەردە ()Department of Education

https://nt.gov.au/learning/internationalstudents-and-migrants/english-as-a-secondlanguage-students

Qld

وەزارەتی پەروەردە و ڕاهێنان
()Department of Education and Training

http://education.qld.gov.au/schools/about/sup
port.html

SA

وەزارەتی پەروەردە و گەشەپێدانی منداڵ
(Department for Education
)and Child Development

www.sa.gov.au/topics/education-skills-andlearning/schools/curriculum-andlearning/student-support-programs/englishas-a-second-language

Tas.

خاڵی چوونەناو فرەکەلتوری
()Multicultural Access Point

_www.multicultural.tas.gov.au/education_and
english

Vic.

وەزارەتی پەروەردە و ڕاهێنان
((Department of Education and Training

WA

وەزارەتی پەروەردە ()Department of Education

www.education.vic.gov.au/school/teachers/te
achingresources/diversity/eal/Pages/ealnewst
udent.aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/d
etcms/navigation/program-information/eal-dschool-programs/

وەرگێڕەکان لە قوتابخانەکان
ئەو دایکوباوکانەی کە ئینگلیزی نازانن یان کەم دەیزانن دەتوانن داوای وەرگێڕ بکەن لەکاتی گفتوگۆکردن لەسەر ڕەوشی منداڵەکانیان لە
قوتابخانە .پێشئەوەی بچیت بۆ قوتابخانە تەلەفۆن بکە بۆ تیس ناشناڵ (  )TIS Nationalلەسەر ئەم ژمارەیە ( 131 450ڕۆژانە 24
سەعاتە ،هەر حەوت ڕۆژەکەی حەفتە) یان کلیکی ئەم لینکە  www.tisnational.gov.auبکە.

پەروەردەی پیشەیی و ڕاهێنان
کۆرسەکانی پەروەردەی پیشەیی و ڕاهێنان () )Vocational Education and Training (VETبۆ ئەو کەسانەیە کە دەیانەوێت توانا
پیشەیی و تەکنیکییەکانیان گەشەپێبدەن ،یان توانایەک بەدەستبێنن بۆ کارێکی تایبەت .ژمارەیەکی زۆر کۆرسی ڕاهێنانی پیشەیی لەبواری
زانیاری تەکنەلۆجی ،خزمەتگوزارییەکانی بیزنیس ،هونەر و میدیا ،گەشتیاریی و میوانداریی ،چاودێریی منداڵ ،هاتوچۆ و دابینکردنی
پێداویستییەکان ،بیناسازی ،کانسازی ،پیشەسازی بەهەمهێنان و پیشەسازی دێهاتەکان هەن.
پێش دەستپێکردنی خوێندنی  ،VETواچاکە بەدواداچوونێک بکەیت بۆ ئەو کۆرسانەی کە تۆ دەتەوێت بیانکەیت و تەماشاکە بزانە چ جۆرە
توانایەک ئێستا لە ئوسترالیا بازاڕی گەرمە .ماڵپەڕی مای سکیڵس ( )MySkillsزانیاری وای تێدایە کە یارمەتیتدەدات لە بەدواداچوونەکەت،
لەم لینکە www.myskills.gov.au
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هاوکات ماڵپەڕی مای سکیڵس ( )MySkillsزانیاری لەسەر ئەو ڕێکخراو و دامەزراوانەش تێدایە کە کۆرسەکانی  VETلە ئوسترالیا
پێشکەشدەکەن .لەوانە ،ئینستیتیوتەکانی تەیف ) )Technical and Further Education (TAFEڕێکخراوەکانی پەروەردەی
گەورەسااڵن و کۆمەڵگە () )Adult and Community Education (ACEهەروەها ڕێکخراوە پەسەندکراوەکانی ڕاهێنان لەکەرتی
تایبەت ().)Private Registered Training Organisations (RTOs
خوێندکارانی قوتابخانە ئامادەییەکان لەوانەیە بتوانن کە کۆرسەکانی  VETلە ساڵەکانی کۆتایی خوێندنیان لە قوتابخانەکان وەربگرن.
کۆرسەکانی  VETبە پارەن و لەوانەشە کە خوێندکارەکان پارەی کتێب و کەلوپەل و پێداویستییەکان بدەن .بۆ ئەنجامدانی هەندێک لە
کۆرسەکانی  VETخوێندکاران دەبێت پێشتر خوێندنی ئامادەییان تەواوکردبێت بۆئەوەی بتوانن کۆرسەکان وەربگرن.
بۆ ئەو خوێندکارانەی کە ناوی خۆیان لە ئاستی دیبلۆما لە کۆرسێکی  VETنوسیوەو مافی سودمەندبوونیان هەیە ،ئەوە حکومەتی ئوسترالی
قەردی ڤێت فی-هێڵپ ( )VET FEE-HELPدەخاتەبەردەست .قەردی ڤێت فی-هێڵپ ( )VET FEE-HELPپشتیوانی دارایی پێشکەش بە
خوێندکارەکان دەکات بەوەی کە پێویست نەکات تێچوی خوێندنەکەیان پێشوەخت بدەن .قەردی ڤێت فی-هێڵپ ()VET FEE-HELP
دەبێت دواتر لەمیانی دانەوەی باج بدرێتەوە ،کاتێک کە داهاتی کەسەکە گەیشتە ڕادەی دیاریکراوی پێویست .کاتێک کە داوا پێشکەشدەکەیت بۆ
ئەم قەردە ،پێش واژۆکردن ،ئەوە بەرپرسیارێتی تۆیە کە دەبێت ئاگاداری هەموو ئەو پابەندبوون و پێداویستییانە بیت کە قەردەکە دەیخاتە
سەرشانت .بۆ زانیاری زیاتر لەسەر قەردی ڤێت فی-هێڵپ ( )VET FEE-HELPبڕۆ بۆ
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
تەلەفۆن

ناوچە

زانیاری لەسەر VET

نیشتیمانیی
()National

بەڕێوەبەرایەتی ڕاهێنانی تواناکانم
()My Skills Training Directory

ACT

سەرمایەی پڕتوانایی ()Skilled Capital

02 6205 8555

NSW

زیرەک و پڕتوانایی ()Smart and Skilled

1300 772 104

NT

مافی بەدەستهێنانی ڕاهێنان لە نۆرزن تێریتۆری
()Northern Territory Training Entitlement

www.myskills.gov.au

وەزارەتی بیزنیس ()Department of Business

08 8999 5511

Qld

دەروازەی تواناکان ()Skills Gateway

1300 369 935

SA

ئامادەیی بۆ کار ()Work Ready

1800 506 266

Tas.

تواناکان لە تەسمانیا ()Skills Tasmania

Vic.

گەرانتی ڕاهێنان لە فیکتۆریا
()Victorian Training Guarantee

13 1823

WA

تواناکانی دواڕۆژ ()Future Skills

08 6551 5000

بۆ زانیاری زیاتر لەسەر داننان و یەکسانکردنی بڕوانامەکان و تواناکان بڕوانە بەشی  ،5کار.
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ماڵپەڕ

www.skills.act.gov.au/?q=skills
-training-act
www.smartandskilled.nsw.gov.
au
https://nt.gov.au/learning/adulteducation-andtraining/vocational-educationand-training-VET
http://www.vet.nt.gov.au/
www.skillsgateway.training.qld.
gov.au
www.skills.sa.gov.au/traininglearning
http://www.skills.tas.gov.au/lea
rners
www.education.vic.gov.au/train
ing/learners/vet/pages/funding.
aspx
www.futureskillswa.wa.gov.au/
studentsparents/Pages/default.
aspx

هێڵی-گەرمی سکااڵکردن لە ڕاهێنانی نیشتیمانیی
()National Training Complaints Hotline
هێڵی-گەرمی سکااڵکردن لە ڕاهێنانی نیشتیمانیی ( )National Training Complaints Hotlineخزمەتگوزارییەکی نیشتیمانییە تاوەکو
بەکاربەرەکان سكااڵکانی خۆیان تۆماربکەن لەپەیوەند بە خوێندن و پەروەردەو ڕاهێنانی پیشەیی .ئەم خزمەتگوزارییە بەکاربەرەکان ڕەوانەی
الی دەزگاو دامەزراوە پەیوەندارەکان دەکات بۆ یارمەتیدانیان لەمەڕ سکااڵکانیان.
کەرتی خوێندن و پەروەردەو ڕاهێنانی پیشەیی بوارێکی ئاڵۆزە ،ژمارەیەکی زۆر ڕێکخراو و دامەزراوە کاریتێدادەکەن ،لەوانە حکومەتی
فیدڕاڵی و حکومەتی ویالیەتەکان و هەرێمەکان .بەکاربەرەکان شایستەی ئەوەن کە بەڕێچکەیەکی سادە سکااڵکانیان بگەیەنن.
هێڵە-گەرمەکە ( )Hotlineلێکۆڵینەوە لە سكااڵکان ناکات بەڵکو سكااڵکان دەنێرێت بۆ گونجاوترین ڕێکخراو،
دامودەزگا یان دامەزراوە بۆ ڕەچاوکردنیان .زانیاری زیاتر لەسەر هێڵە-گەرمەکە ( )Hotlineلەم لینکە دەستدەکەوێت
https://www.education.gov.au/NTCH
هێڵە-گەرمەکە ( )Hotlineڕۆژانی دووشەممە تا هەینی لە سەعات  8بەیانی تا  6ئێوارە بەکاتی ئوسترالیا کراوەیە .ئەمەش ژمارە
تەلەفۆنەکەیانە  .13 38 73دەکرێت سکااڵ نوسراوەکان ڕەوانەبکرێن بۆ ئەم ئیمەیلە  skilling@education.gov.auهەوڵدە هەتا بۆت
دەکرێت وردەکاریی لەگەڵ ناو ناونیشانی خۆت لە سکااڵکە بنوسە تاوەکو سکااڵکەت بە وردی ڕەچاوبکرێت.
خزمەتگوزاریی وەرگێڕان لەمیانی تیس ناشناڵ ( )TIS Nationalلەسەر ئەم ژمارەیە  131 450دەستدەکەوێت .لەوێ داوای هێڵی-گەرمی
سکااڵکردن لە ڕاهێنانی نیشتیمانیی ( )National Training Complaints Hotlineبکە.

زانکۆکان
زانکۆکانی ئوسترالیا لە باشترین زانکۆکانی دنیان .بەگشتی خوێندنی بەکالۆریۆس سێ ساڵ دەخایەنێت بەاڵم بەکالۆریۆسی دەبڵ دگری
( )double-degreeش زۆرن ،هەندێک کۆرسی خوێندنی بااڵ زیاتریان پێدەچێت .هەندێک کۆرس دەکرێت لەڕێگەی خوێندن لەدوورەوە
( )distance learningلەسەر ئینتەرنێت ئەنجامبدرێن ،هەروەها زۆرجار بژاردەی پارت-تایمیش دەستدەکەوێت .زانکۆکان هەندێجار
کۆرسی کورت بۆ گەشەی پرۆفیشناڵیی پێشکەشدەکەن.
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر سیستەمی خوێندن و پەروەردە لە ئوسترالیا:
•
•

ئەگەر تۆ نیازت هەیە کە کۆچبکەیت بۆ ئوسترالیاو لە ئوسترالیا بخوێنیت ،بڕۆ بۆ www.studyinaustralia.gov.au
ئەگەر تۆ خوێندکارێکی ناوخۆیت یان هەڵگری ڤیزەی مرۆیی ( )humanitarian visa holderکلیکی ئەم ئەم لینکە بکە
www.studyassist.gov.au

ئەگەر دەتەوێت زانکۆ و ئینستیتوتەکانی خوێندنی بااڵ لە ئوسترالیا و بوارەکانی خوێندن بەراورد بەیەک بکەیت  ،ئەوا بڕۆ بۆ
www.qilt.edu.au
بۆ زانیاری لەسەر پێداویستییەکان و دەستپێکردنی خوێندن و کۆرسەکان ،ئەوا راستەوخۆ پەیوەندی بە زانکۆکە یان
سەنتەرەکانی قەبوڵ لە خوێندنی بااڵ لە ویالیەتەکەت یان ناوچەکەت بکە (لە ڕێگەی ئەم لینکە
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in)a-course
ئەو خوێندکارانەی کە ئاستی ئینگلیزیان نزمە دەبێت پەیوەندی بە زانکۆکەوە بکەن بۆ زانینی ئاستی پێویست بۆ دەستپێکردنی کۆرسەکانیان.
لەوانەیە واپێویست بکات کە لە پڕۆگرامێکی زمانی ئینگلیزی خۆت ناونوس بکەیت پێش ئەوەی دەست بە خوێندن لە زانکۆ بکەیت ،ئەویش بۆ
دڵنیابوون لەوەی کە ئینگلیزییەکەت لە ئاستی پێویستە بۆ خوێندن لەوێ.
نرخی کۆرسەکان لە زانکۆکان بەگوێرەی زانکۆکەو کۆرسەکە دەگۆڕێن .پێشئەوەی ناوی خۆت بنوسیت واچاکە ڕەچاوی نرخی تەواوی
کۆرسەکە ،چۆنییەتی پارەدانەکە لەگەڵ چۆنییەتی دابینکردنی داهات بۆ کڕینی کتێبەکان و خانوبەرەو ژیان بکەیت.
بۆ یارمەتیدانی خوێندکارانی ناوخۆ لە خوێندن لە زانکۆکان حکومەت داشکاندن لە کورسییەکانی خوێندن دەکات و ڕێگەیان پێدەدات کەڵك لە
پڕۆگرامی قەردی خوێندنی بااڵ () ،)Higher Education Loan Program (HELPبۆ ئەوانەی کە دەتوانن سودمەندبن ،وەرگرن.
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ئەگ ەر تۆ مافی سودمەندبوونت لەم قەردە هەبێت ،ئەوە پێویست ناکات کە نرخی خوێندن پێشپول بدەیت بەڵكو دەبێت قەردەکە دواتر بدەیتەوە بە
 HELPلەڕێگەی سیستەمی باج ،ئەویش کاتێک کە داهاتت گەیشتە النیکەمی دانەوە .ئەم النیکەمە سااڵنە دەردەچێت و تۆ دەتوانیت لە ماڵپەڕی
ستەدی ئەسیست ( )StudyAssistلەم لینکە بەدەستیبهێنیت www.studyassist.gov.au

پشتیوانیی بۆ خوێندکارە بیانییەکان
بۆ خوێندکارە بیانییەکان ،ئەو زانکۆیەی یان دامەزراوەیەی کە خوێندنەکەت لێی ئەنجامدەدەیت خاڵی دەستپێکە بۆ پشتیوانی
خوێندنەکەت لە ئوسترالیا .دەتوانیت زانیاری لەسەر نیشتەجێبوونی خوێندکارە بیانییەکان لەم لینکە بەدەستبهێنیت
 www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australiaلەگەڵ ئەم ماڵپەڕانەش:
زانیاری بۆ خوێندکارە بیانییەکان

ماڵپەڕ

وەزارەتی پەروەردە و ڕاهێنان
()Department of Education and Training

www.internationaleducation.gov.au/

دواڕۆژ سنوری نییە ()Future Unlimited

www.studyinaustralia.gov.au/

زانیاری لەسەر کۆچكردن ()Immigration information

www.border.gov.au/Trav/Stud

داننان و یەکسانکردنی بڕوانامە و تواناکان بۆ مەبەستەکانی خوێندن و پەروەردە و ڕاهێنان
ئەگەر نیازی خوێندن یان ڕاهێنانت هەیە لە ئوسترالیا ،واچاکە یەکەمجار بڕوانامەو ئەزمونەکانی کارت لە دەرەوەی ئوسترالیا بەفەرمی
دانیانپێبنرێت یان یەکسانبکرێت لەالیەن زانکۆ یان ئەو ڕێکخراو و دامەزراوانەی کە ڕاهێنان پێشکەشدەکەن ،یان دەسەاڵتەکانی هەڵسەنگاندنی
توا ناکان .ئەمە لەوانەیە یارمەتیتبدات لە گەیشتن بە پێشمەرجەکانی قەبوڵبوون لە کۆرسەکان ،یان ئەوەتا ماوەی کۆرسەکە کورتبکاتەوە.
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر داننان و یەکسانکردنی بڕوانامەکان و تواناکان بڕوانە بەشی  ،5کار.

موچەکانی پشتیوانی لە خوێندکاران
دەرماڵەی گەنجان ( Youth Allowanceبۆ کەسانی تەمەن  25 – 16ساڵ) هەروەها ئۆزستەدی ( Austudyبۆ ئەوانەی تەمەنیان لە 25
ساڵ زیاترە ) یارمەتییەکی دارایی دابیندەکەن بۆ نیشتەجێبووەکانی ئوسترالیا ،ئەوانەی بە فوڵتایم کۆرسێکی پەسەندکراو دەخوێنن و داهات و
سامانیان دیاریکراوە.
ماوەی چاوەڕوانی ( )waiting periodزۆربەی تازە-گەیشتوە نیشتەجێبووەکان دەگرێتەوە ،پەنابەران و ئەوانەی لەژێر بەرنامەی مرۆیی
هاتون ناگرێتەوە .بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بە سێنتەرلینک ( )Centrelinkبکە لەڕێگەی ئەم لینکە
www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees
هەروەها بڕوانە بەشی  ،10خێزانەکەت

کارتەکانی داشکاندن بۆ خوێندکاران
لە هەندێک ویالیەت و ناوچە دا ،خوێندکارانی قوتابخانەکان و خوێندنی بااڵ لەوانەیە مافی ئەوەیان هەبێت کە سودمەندبن لە کارتی خوێندکار
کە مافی داشکاندنیان پێدەدات لەکاتی پارەدان بۆ هەندێک خزمەتگوزاریی ،بۆنمونە هاتوچۆی گشتیی .پرسیار لە قوتابخانەکەت ،زانکۆکەت یان
ئینستیتوتەکەت بکە دەربارەی کارتی خوێندکار.

کۆرسە کورتەکانی کۆمەڵگە
خوێندن و پەروەردەی گەورەسااڵن و کۆمەڵگە () )Adult and Community Education (ACEکۆرسی پەروەردەیی پێشکەش
کەسانی تەمەن  15ساڵ بەسەرەوە لە کۆمەڵگە ناوخۆییەکان دەکات .کۆرسەکانی  ACEبەگشتی زۆر گونجاون و بۆ خەڵکانی خاوەن
باکگراوندو توانای جیاجیا دەگونجێن .کۆرسەکانیش بەگشتی حەفتەی دوو سەعات تا سێ سەعات دەخایەنن بۆ ماوەی شەش تا هەشت حەفتە،
یان وێرکشۆپی یەک ڕۆژەن .زۆربەی جاریش کۆرسەکان ئێواران یان لە پشوی کۆتایی حەفتە بەڕێوەدەچن.
کۆرسەکانی  ACEزۆربەیان نابنە مایەی وەرگرتنی بڕوانامە بەڵكو ڕێچکەیەک دروستدەکەن بۆ خوێندن و پەروەردەی فەرمی و ڕاهێنانی
پەیوەندار بە کارو کاسبی .کۆرسەکانی  ACEلەوانەیە ببنە مایەی بەرزکردنەوەی تواناکانی کارو کاسبی یان پێویستییە کەسییەکان و
کۆمەاڵیەتییەکان لەگەڵ پێویستییەکانی ستایلی ژیان.
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هەندێک لە کۆرسە کورتەکان پەسەندکراون ( )accreditedو بەمەبەستی وەرگرتنی مەعریفەو تواناکان داڕێژراون وەک ئەوانەی بواری
هونەر ،زانیاری تەکنۆلۆجی ،بیزنیسی بچوک ،فێربوونی زمانەکانی دیکە و وەرزش.
ئینستیتیوتەکانی تەیف () )Technical and Further Education (TAFEو دامەزراوەکانی پەروەردەی پیشەیی و ڕاهێنان
() )Vocational Education Training (VETلەوانەیە کۆرسی کورتی پەسەندکراو ( )accreditedپێشکەشبکەن لەگەڵ کۆرسی
کورتی پەسەندنەکراو ( )non-accreditedکە هیچ هەڵسەنگاندێکی فەرمی لەخۆناگرن.
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 5کار
لەم بەشەدا
•
•
•
•
•
•

گەڕان بەدوای کار
سێنتەرلینک ()Centerlink
داننان و یەکسانکردنی بڕوانامە و تواناکان
مافەکان و خۆپاراستن لەشوێنی کار
تەندروستی و سەالمەتی لەشوێنی کار
سوپەرئەنیوەیشن

گەڕان بەدوای کار
بازاڕی کاری ئوسترالیا پڕ کێشبڕکێیە .فاکتەرە ئابورییەکان ،بڕوانامەکانت ،تواناکات لەگەڵ ئاستی قسەکردنت بە ئینگلیزی هەروەها جۆری
ئەو کارەی کە تۆ لێیدەگەڕێیت کاریگەرییان هەیە لەسەر ئەوەی چەند بەخێرایی تۆ کارێک دەدۆزیتەوە .بوونی کار لە شوێنێک بۆ شوێنیکی
دیکەی ئوسترالیا دەگۆڕێت.
ڕۆژنامە ڕۆژانەییەکان بەگشتی ریکالم لەژێر ناوی 'کارە بەتاڵەکان' (' )'Job Vacanciesیان 'پۆستە بەتاڵەکان (')'Positions Vacant
دەکەن .پۆستە بەتاڵەکان لە سەر ئینتەرنێتیش باڵودەکرێنەوە .ڕێکخراو و دامەزراوەکانی کارپەیداکردنی کەرتی تایبەت ناوەکانیان لە ڕێبەری
تەلەفۆناتەکان دا هەیە ،لەگەڵ چەندین ماڵپەڕی کارپەیداکردن.
تۆ دەتوانیت لە ماڵپەڕی جۆبئەکتیڤ ( )jobactiveلە کارو پۆستە بەتاڵەکان بگەڕێیت ،کە یەکێکە لە گەورەترین ماڵپەڕە بەخۆڕاییەکانی گەڕان
بەدوای کار لەسەر ئینتەرنێت ،لەم لینکە www.jobactive.gov.au
کارکردن بە خۆبەخشانە دەکرێت ببێتە ڕێچکەیەکی چاک بۆ کارپەیداکردن :بڕوانە بەشی  ،12بەشداریی مەدەنی.

سێنتەرلینک ()Centrelink
سێنتەرلینک ( ) Centrelinkپارە دەدات و خزمەتگوزاییش پێشکەش بەوانە دەکات کە بەدوای کاردا دەگەڕێن .لەوانەیە تۆ مافی ئەوەت هەبێت
کە سودمەند بیت لە موچەی پشتیوانی ئەگەر تۆ بەدوای کاردا بگەڕێیت ،خوێندنێکی پەسەندکراو ئەنجامبدەیت یان چاالکییەکی پەسەندکراو
ئەنجامبدەیت.
سێنتەرلینک ()Centrelink

تەلەفۆن و ناونیشان و ماڵپەڕ

ماڵپەڕی سێنتەرلینک ()Centrelink

www.humanservices.gov.au

زانیاری بۆ کۆچبەران و پەنابەران و گەشتیاران

www.humanservices.gov.au/multicultural

زانیاری بە زمانەکانی دیکە

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

بۆ زانیاری بە زمانەکانی دیکە

131 202

تەلەفۆن بۆ لە-ئیش-گەڕاوان ()job seekers

132 850

بەمەبەستی یارمەتیدانی تۆ بۆ دۆزینەوەی کارێک ،لەوانەیە سێنتەرلینک ( )Centrelinkڕەوانەی الی ڕێکخراوێک یان دامەزراوەیەکی
پێشکەشکاری خزمەتگوزارییەکانی ) (Employment Services Providerکارت بکات وەک جۆبئەکتیڤ ( )jobactiveیان
خزمەتگوزارییەکانی کار بۆ کەمئەندامان ( .)Disability Employment Servicesئەگەر تۆ لەشوێنێکی دوورەدەست بژیت ئەوە
لەوانەیە ڕەوانەی الی پێشکەشکارێکی پڕۆگرامی گەشەپێدانی کۆمەڵگە ( )Community Development Programت بکەن.
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جۆبئەکتیڤ ()jobactive
جۆبئەکتیڤ ( ) jobactiveکارخوازەکان بە خاوەنکارەکانەوە دەبەستێتەوەو لەالیەن  1,700ڕێکخراو و دامەزراوەی پێشکەشکاری ئەم
خزمەتگوزارییە لەسەرتاسەری ئوسترالیا پێشکەشدەکرێت .جۆبئەکتیڤ ( )jobactiveخزمەتگوزارییەکان بەگوێرەی پێویستییەکانی
خزمەتوەرگرەکە ( ) clientsدادەڕێژن .ئەوان لەگەڵ خاوەنکارە ناوخۆییەکان ،ڕێکخراو و دامەزراوەکانی ڕاهێنان ،حکومەت،
ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەو تەندروستی بەیەکەوە یارمەتی خزمەتوەرگرەکە دەدەن بۆ دۆزینەوەی کار.
تۆ دەتوانیت لەڕێگەی ئەوانەوە ڕاهێنان و ئەزمونی کار ،یارمەتی بۆ ماڵگواستنەوە ،داشکانی موچە ،ڕاهێنان ،شاگردی ()apprenticeship
بەدەستبێنیت یان یارمەتی بەدەستبێنیت لە پڕۆگرامی هاندانی پڕۆژەی نوێ ( )New Enterprise Incentive Schemeبۆ ئەو کەسانەی
کە دەیانەوێت بیزنسێکی نوێ دامەزرێنن .یارمەتی بۆ ئەوانەی بەدوای کاردا دەگەڕێن لەم لینکە دەستدەکەوێت
www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
ڕێکخراو یان دامەزراوەی پێشکەشکاری جۆبئەکتیڤ ( )jobactiveیارمەتیت دەدات لە دانانی پالنی ئیش ،کە پێتدەڵێن دەبێت چ بکەیت بۆ
دۆزینەوەی کارو پاراستنی کارەکە .ئەوە لەوانەیە نوسینی ڕێزومە ( ،) resumeبەدەستهێنانی ئەزمونی کار و توانای نوێ یان بڕوانامە و
بەڵگەنامە بگرێتەخۆ.
ئەگەر تۆ پەنابەری یان لەژێر بەرنامە مرۆییەکان هاتویت ئەوە تۆ مافی سودمەندبوونت هەیە لە هەموو خزمەتگوزارییەکانی کار لەو ڕۆژەی
کە گەیشتویتە ئێرە .کۆچبەرەکانی دیکە لەوانەیە تەنیا لە هەندێک لە خزمەتگوزارییەکانی کار سودمەندبن .بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بە
سێنتەرلینک ( )Centrelinkبکە.
بۆ دۆزینەوەی پێشکەشکارێکی ناوخۆی جۆبئەکتیف ( )local jobactive providerبڕۆ بۆ www.jobactive.gov.au
هەر کەسێک بەشێوەیەکی یاسایی ڕێگەیپێدرابێت کە کار بکات لە ئوسترالیا (بەو کەسانەوەش کە وەک گەشتیار هاتون بۆ ئوسترالیاو ڤیزەکەیان
ما فی کارکردنیان پێدەدات) دەتوانن لە کارەکانی دروێنەو چنینەوەو بڕینەوەی بەرهەمە کشتوکاڵییەکان لە ناوچە دێهاتییەکان کاربکەن.
خزمەتگوزارییەکانی کاری دروێنە ( )Harvest Labour Servicesخزمەتەکانی لەڕێگەی جۆبئەکتیڤ ( )jobactiveـەوە
پێشکەش دەکات.
جۆبئەکتیڤ ()jobactive

تەلەفۆن و ناونیشان و ماڵپەڕ

هێڵی-گەرمی کارخواز ()Job Seeker Hotline

136 268

ماڵپەڕی جۆبئەکتیڤ ()jobactive

www.jobactive.gov.au

زانیاری لەسەر جۆبئەکتیڤ ()jobactive
بە زمانەکانی دیکە بێجگە لە ئینگلیزی

www.employment.gov.au/translated-jobactivefactsheets

باڵوکراوە نوێکانی بازاڕی کار ()Labour Market Update
لە ئوسترالیا

http://employment.gov.au/australian-labourmarket-update-publication

زانیاری لەسەر خزمەتگوزارییەکانی کاری دروێنە
()Harvest Labour Services

www.harvesttrail.gov.au

ئەم خزمەتگوزارییانەی خوارەوەش لەوانەیە بتوانن یارمەتیت بدەن:
دامودەزگا یان خزمەتگوزاریی

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

شاگردیی لە ئوسترالیا
()Australian Apprenticeships

13 3873

www.australianapprenticeships.gov.au

ڕێنمایی-کار ( )Jobguideبۆ پەیداکردنی کار بۆ
گەنجان
ئەزمون )Experience+( +بۆکارپەیداکردن بۆ
پێگەیشتوەکان

www.education.gov.au/job-guide
13 1764

www.employment.gov.au/job-seekers-0

تەلەفۆن بکە بۆ 131 450
45

دامودەزگا یان خزمەتگوزاریی

تەلەفۆن

دواڕۆژم ( )MyFutureماڵپەڕێک ئامۆژگاری دەدات
بە لە-کار-گەڕاوان

ماڵپەڕ
http://myfuture.edu.au

یارمەتی بۆ دامەزراندنی بیزنیسی بچوک
()Help starting a small business

13 62 68

www.employment.gov.au/self-employmentnew-enterprise-incentive-scheme-neis

بەدەستهێنانی-کار ( )JobAccessبۆ کرێکارە
کەمئەندامەکان

1800 464 800

www.jobaccess.gov.au/people-withdisability

داننان و یەکسانکردنی بڕوانامەکان و تواناکان
ئەگەر تۆ بڕوانامە ،توانا یان ئەزمونی کارت لە پیشەیەکی دیاریکراودا هەیە ،ئەوە واچاکە کە بەشێوەیەکی فەرمی داننیانپێدابنرێت یان
یەکسانبکرێن بەمەبەستی یارمەتیدانت لە پەیداکردنی کار لە ئوسترالیا .داننان بە زانین و تواناکانت لەوانەیە پشتیوانی لە کارە
چاوەڕوانکراوەکانی دواڕۆژ و گەشەی پیشەییش لەبوارەکەتدا بکات.
ئەگەر پالنی خوێندن یان مەشق و ڕاهێنانت هەیە لە بوارێک لە ئوسترالیا ،ئەوە واچاکە کە ئەزمونەکانت و ئەو بڕوانامانەی لە دەرەوەی
ئوسترالیا بەدەستتهێناون هەڵبسەنگێنرێن و داننیاپیابنرێت ،تاوەکو زەمانەتی پێداویستییەکانی دەستپێکردنی کۆرسەکەت بکەیت ،یان تەنانەت کاتی
پێویست بۆ کۆرسەکە کەمبکەیتەوە.
بۆ زانیاری لەسەر داننان و یەکسانکردنی بڕوانامەکان بڕۆ بۆ
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
ژمارەیەک ڕێگە هەیە بۆ هەڵسەنگاندن و داننان و یەکسانکردنی تواناو بڕوانامەکان:

داننان بە خوێندنی پێشوتر
داننان بە خوێندنی پێشوتر )) )Recognition of Prior Learning (RPLپڕۆسەیەکە بۆ هەڵسەنگاندن و داننان بە زانین و تواناکانی
کەسێک کە لەمیانی خوێندن و پەروەردە ،ڕاهێنان ،کارو ئەزمون لەژیانیدا بەدەستیهێناون .دەکرێت لەوڕێگەیەوە بڕوانامەیەکی تەواو یان
بەشێک لە بڕوانامەیەکی ئوسترالی بەدەستبێنیت.
هەڵسەنگاندنەکانی  RPLلەالیەن ڕێکخراوە تۆمارکراوەکانی ڕاهێنان ())Registered Training Organisations (RTOs
لە ئوسترالیا ئەنجامدەدرێن .ڕێکخراوەکانی  RTOدامەزراوەکانی خوێندنی بااڵ (وەک زانکۆکان) و ئنیستیتۆ پەروەردەییەکانی ڕاهێنانی
پیشەیی دەگرێتەوە ،کە دەکرێت لە کەرتی گشتیی یان کەرتی تایبەتی بن.
تۆ دەکرێت مافی سودمەندبوونت لە  RPLهەبێت ئەگەر ئەمانەت هەبێت:
•
•
•

بڕوانامەیەک لە دەرەوەی ئوسترالیا.
بەیاننامەیەکی پەروەردەیی پەیوەندار.
بەڵگەی تواناکان و شارەزایی و پسپۆڕییەکانی کار کە لەمیانی کارێکی بەموچە یان بێموچە ،لە ئەزمونی ژیان و کار لەناو
کۆمەڵگەدا بەدەستتهێنابیت.

هەڵسەنگێنەرە لێهاتوە ئوسترالییەکان کە کار بۆ  RTOێک دەکەن ،یان لەجیاتی ئەو کاردەکەن ،دەتوانن هەڵسەنگاندنەکانی  RPLئەنجامبدەن.
هەڵسەنگێنەرەکە لەوانەیە بۆ کاری هەڵسەنگاندن تەماشای تۆ بکەن لەکاتی ئەنجامدانی کارێکدا .ئەوان بەراوردی بەڵگەکان و ئەزمون و
تواناکانیشت (وەک خوێندن و پەروەردەی فەرمی و ئەزمونی کار) لەگەڵ بڕوانامە پەیوەندارەکانی ئوسترالی دەکەن .ئوسترالیا چوارچێوەیەکی
نیشتیمانیی بۆ بڕوانامەکان هەیە لەبەرئەوە بڕوانامەو بڕیارەکە لەالیەن هەموو  RTOکان دانیپێدەنرێت.
هەڵسەنگێنەرەکە پێتدەڵێت کە دەبێت چ بەڵگەو بڕوانامەیەک نیشانبدەیت ،بۆنمونە ،کۆپی بڕوانامەکەت ،بەڵگەنامەکانی مەشق و ڕاهێنان ،نامەی
پشتیوانی لە خاوەنکارەکەت ،بەیاننامەی وەسفکردنی کار یان نمونەی کار.
کاتێک کە ڕێکخراوێکی گونجاوت بۆ مەشق و ڕاهێنان دەستنیشانکرد ،ئەوە واچاکە پەیوەندی بە ڕێکخراوەکە بکەیت و ئەگەرەکانی RPL
یان لەگەڵدا گفتوگۆبکەیت لەگەڵ تێچوونی کارەکانی هەڵسەنگاندن و داننان بە تواناکانت و ئەزمونەکانت .بەگشتی هەڵسەنگاندنەکانی RPL
بڕێک تێچویان هەیە.
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تۆ دەتوانیت ژمارە تەلەفۆن و ناونیشانی  RTOیەکان لەم ماڵپەڕانەی خوارەوە بەدەستبێنیت:
•
•

بڕوانە مای سکیڵس ( www.myskills.gov.au – )MySkillsبۆ گەڕان بەدوای کۆرسەکانی خوێندنی پیشەیی و مەشق و
ڕاهێنان ( )VETئەوانەی کە لەبوارەکەی تۆدا بکرێت بەدەستبێن.
بڕوانە مای فیوچەر ( www.myfuture.edu.au – )MyFutureبۆ ناونیشان و تەلەفۆنی  RTOکانی ئوسترالیا ،لەوانە
زانکۆکان ،هەروەها بۆ بەدەستهێنانی زانیاری لەسەر پڕۆسەی پێشکەشکردنی داوا بۆ .RPL

دەسەاڵتەکانی هەڵسەنگاندنی تواناکان
دەسەاڵتەکانی هەڵسەنگاندنی تواناکان هەڵسەنگاندن و تاقیکردنەوەکان ئەنجامدەدەن بۆ دیاریکردنی ئەوەی داخۆ کۆچبەرەکە تواناو ئەزمونی
ئەوەی هەیە کە بەپێی ستاندەرەکانی ئوسترالیا کارێک یان پیشەیەکی دیاریکراو ئەنجامبدات .لەکاتێکدا ئەمجۆرە خزمەتگوزاییانە بەگشتی
بەمەستی کۆچکردن پێشکەشدەکرێن ،هەندێک لەو دەسەاڵتانە هەڵسەنگاندن و تاقیکردنەوە بۆ مەبەستی دیکەش پێشکەشدەکەن ،کە دەکرێت
یارمەتی تۆ بدەن بۆ:
•
•
•

بەدەستهێنانی بڕوانامەیەکی چوارچێوەی بڕوانامە ئوسترالییەکان (.)Australian Qualification Framework
بەدەستهێنانی مۆڵەتی شوفێری و تۆماری ئۆتۆمبیل لە پیشە تایبەتییەکان.
بەدەستهێنانی متمانە لەالیەن ڕێکخراو یان سەندیکایەکی پیشەیی.

ئێستاکانێ لە ئوسترالیا  37دەسەاڵتی هەڵسەنگاندن هەن کە بەرپرسن لە هەڵسەنگاندنی ئەو بڕوانامەو بەڵگانامەو توناو
ئەزمونانەی کە لە دەرەوەی ئوسترالیا لەبوارێکی پیشەییدا بەدەستهاتون .بۆئەوەی بزانیت داخۆ کە پیشەکەی تۆ یان
کارەکەت کامە دەسەاڵت لێی بەرپرسە تەماشای لیستی دەسەاڵتەکان ( )list of authoritiesلەم لینکە بکە
www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities

داننانی پیشەیی ئوسترالی – داننان بە تواناکان
داننانی پیشەیی ئوسترالی () )Trades Recognition Australia (TRAیەکەیەکی کارکردنە لە وەزارەتی پەروەردەو ڕاهێنان
( )Department of Education and Trainingی حکومەتی ئوسترالی .ئەم یەکەیە دەسەاڵتی هەڵسێنگێنەری تواناکانە
بۆ نزیکەی  130پیشەی تەکنیکی و پیشەی دەستی و پیشەیی کە لەالیەن وەزارەتی کۆچبەریی و پاراستنی سنورەکان
() )Department of Immigration and Border Protection (DIBPلە ئوسترالیا دیاریکراون TRA .ژمارەیەک
خزمەتگوزاریی هەڵسەنگاندنی توانا جیاکان بەڕێوەدەبات ،کە دەوەستێتە سەر بارودۆخی داواکەرەکە ( )applicantلەگەڵ دەرئەنجامە
خوازراوەکەی کۆچکردن.
خزمەتگوزاریی داننانی پیشەیی  )TRA Trades Recognition Service( TRAبەهاوکاری لەگەڵ خزمەتگوزاریی
ئارەزومەندانەی هەڵسەنگاندنی تواناکان ( )TRA Optional Skills Assessment Serviceداننانی تواناکان بۆ مەبەستەکانی
کارو مۆڵەتوەرگرتن بەڕێوەدەبەن .ڕێکخراوە تۆمارکراوەکانی ڕاهێنان ()،)Registered Training Organisations (RTOs
ئەوانەی لەالیەن  TRAمتمانەیانپێدراوە ئەو خزمەتگوزارییانە لەسەرتاسەری ئوسترالیا بەئەنجامدەگەیەنن .دوای هەڵسەنگاندنەکە،
لەوانەیە تواناکانت بەفەرمی دانیپێدابنرێت وەک بڕوانامەیەک ،یان وەک تۆمارەکانی توانا تێکنیکیەکان لەدەرەوەی ئوسترالیا
( )Offshore Technical Skills Recordدەستنیشانبکرێن یان وەک بەیانێک بناسرێن کە پێویستبکات دواتر هەندێک مەشق
و ڕاهێنانی دیکە ئەنجامبدەیت بۆ گەیشتن بە ستانداردی کار لە ئوسترالیا یان ئەوەتا مۆڵەتێک وەربگریت.
بۆئەوەی بزانیت داخۆ هەڵسەنگاندنی تواناکان لەالیەن  TRAبۆ تۆ گونجاوە ،ئەوە سەردانی ماڵپەڕی
تی ئار ئەی پاسفایندە ( )Pathfinder TRAبکە لەم لینکە
www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
لەوانەیە حەزیش بکەی کە چاوێکبخشێنی بە ترەیدسێت ( ،)TradeSETکە خزمەتگوزارییەکی بەخۆڕاییەو یارمەتیتدەدات لە ئەنجامدانی
هەڵسەنگاندنێکی فەرمی تواناکانت لە www.tradeset.com.au
داننانی پیشەیی ئوسترالی
()Trades Recognition Australia

تەلەفۆن و ناونیشان و ماڵپەڕ

تەلەفۆن (لە دەرەوەی ئوسترالیا)

+61 2 6240 8778
دووشەممە تا هەینی ،سەعات  10.00بەیانی تا  12.00نیوەڕۆ هەروەها
 1.00دوای نیوەڕۆ تا  5.00ئێوارە بەکاتی  ،AESTبێجگە لە ڕۆژانی پشو
(کاتی ئوسترالیا  10سەعات لەپێش کاتی  GMTیە)
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داننانی پیشەیی ئوسترالی
()Trades Recognition Australia

تەلەفۆن و ناونیشان و ماڵپەڕ

تەلەفۆن (لە ناوەوەی ئوسترالیا)

1300 360 992
سەعاتەکانی کار وەک ئەوەی سەرەوەیە

ئیمەیل

traenquiries@education.gov.au

ماڵپەڕی TRA

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au

داننان بە بڕوانامەکانی خوێندنی بااڵ
یەکەی بڕوانامەکانی دەرەوەی ئوسترالیا ( – )Overseas Qualification Units (OQUکە بنکەی لە ویالیەت و هەرێمەکانی ئوسترالیا
هەیە – دانندەنێت بە بڕوانامەکانی دەرەوەی ئوسترالیا بۆ مەبەستی گشتی (وەک ،بۆ خوێندنی سەرەکی نەبێت ،کۆچکردن ،پێدوایستییەکانی
کار) OQU .بەخۆڕایی خزمەتگوزارییەکانی پێشکەشدەکات بە بەراوردکردنی بڕوانامەکانی تۆ لەگەڵ هاوتایەکی لە ئوسترالیا ،ئەویش
بەبەکارهێنانی چوارچێوەی بڕوانامەکانی ئوسترالیا (.)Australian Qualification Framework
وەزارەتی پەروەردەو ڕاهێنان ) )Department of Education and Training (DETزانیاری گشتی و ئامۆژگاری پێشکەشدەکات
لەسەر یەکسانکردنی بڕوانامەکانی دەرەوەی ئوسترالیا .پێشئەوەی پەیوەندی بە  DETبکەیت لەگەڵ  OQUی ویالیەتەکەت یان ناوچەکەت
چێکبکە .ئەگەر پێویستبکات ئەوسا  OQUڕەوانەی الی  DETت دەکەن.
دامودەزگا

ماڵپەڕ

وەزارەتی پەروەردەو ڕاهێنان
))Department of Education and Training

http://internationaleducation.gov.au/Services-AndResources/services-for-individuals/Pages/Servicesfor-individuals.aspx

یەکەی بڕوانامەکانی دەرەوەی ئوسترالیا لە ویالیەت و هەرێمەکان http://internationaleducation.gov.au/services-and-
resources/pages/qualifications-recognition.aspx
(State and territory Overseas
)Qualification Units

ئەو پڕۆفیشنااڵنەی کە مەشق و ڕاهێنانیان لەدەرەوەی ئوسترالیا کردوەو دەیانەوێت پردە-خوێندن ( )bridging studyبکەن تاوەکو داننبنرێت
بە بڕوانامەکانیان لەوانەیە مافی سودمەندبوونیان هەبێت لە تێچوی خوێندنەکانیان .پەیوەندی بکە بە فی-هێڵپ ( )FEE-HELPبە تەلەفۆنکردن
بۆ  1800 020 108یان بڕۆ بۆ http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP

مافەکان و خۆپاراستن لەشوێنی کار
هەر کەسێک لە ئوسترالیا کاربکا مافی سودمەندبوونی هەیە لە مافە سەرەتاییەکان و خۆپاراستن لەشوێنی کار.
لەوانە ،النیکەمی کرێ/موچە ،ماوەکانی ئیسراحەتکردن ،ڕۆژەکانی نەخۆشکەوتن لەگەڵ النیکەمی ئەو مافانەی کە لەو ئەوۆرد ()award
و پەیماننامانەدا هاتون کە پەیوەندییان بە کارەکەی تۆوە هەیە.
ئۆمبەدسمانی کار بەڕەوایی ( )Fair Work Ombudsmanئامۆژگاری و زانیاری لەسەر یاساکانی کار لە ئوسترالیا بەخۆڕایی پێشکەش
کرێکاران و خاوەنکارەکان دەکات ،بڕوانە ئەم لینکە  www.fairwork.gov.auبۆ زانیاری بەزمانەکانی دیکە بێجگە لە ئینگلیزی.

النیکەمی موچە
هەموو کرێکارێک لە ئوسترالیا مافی ئەوەی هەیە کە لەکاتی کارکردندا النیکەم النیکەمی موچە وەرگرێت .بڕەکە دەوەستێتە سەر ئەو ویالیەتە
یان هەرێمە کە کاری لێدەکەیت ،تەمەنت ،چ ئەوۆرد ( )awardێک تۆ دەگرێتەوە لەگەڵ وردەکارییەکانی کۆنتراکتی کارەکەت.
خاوەنکارەکەت دەبێت بەشێوەیەکی ڕێکوپێک و بەردەوام موچەکەت پێبدات و هیچ پارەیەکیش لە موچەکەت نەبڕێت (بێجگە لەو پارانەی بۆ
باج و سوپەرئەنیوەیشن دەبڕدرێن ) .داوا لە خاوەنکارەکەت بکە کە بەجوانی هەموو ئەو پارانەی کە لێت دەبڕێت بۆ ڕونکاتەوە ،لەسەرتای
دەستپێکردنی کارەکەت .تۆ دەتوانیت بڕە پارەی بڕاوی دیکە لە موچەکەت دیاریبکەیت.
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تۆ دەبێت کاغەزی موچە ( )pay slipشت لە ماوەی یەک ڕۆژ دوای دانی موچەکە بەدەستبگات.

مەرجەکانی کار
هەموو کرێکارێک لە ئوسترالیا مافی سودمەندبوونی هەیە لە النیکەمی مەرجەکانی کار .ئەو ستاندەردانە سەعاتەکانی کار ،کرێ بۆ سەعاتە
ئیزافییەکان ،ماوەکانی ئیسراحەتکردن ،ڕۆژەکانی نەخۆشکەوتن لەگەڵ پشوەکان دەگرێتەوە.

مافەکانی نوێنەرایەتی بۆکردن
هەموو کرێکارێک لە ئوسترالیا مافی ئەوەی هەیە ببێتە ئەندام لە سەندیکایەک یان یەکێتییەکی کرێکاران و لەالیەن ئەوانیشەوە نوێنەرایەتی
بکرێت .سەندیکاو یەکێتییەکان ئامۆژگاری پێشکەش بە کرێکاران دەکەن لەسەر موچە ،مەرجەکانی کارو مافەکان لەشوێنی کاردا .ئەوان
یارمەتی ک رێکاران دەدەن لەپەیوەند بە کێشەکانی شوێنی کارو مامەڵەکردن لەگەڵ خاوەنکارەکان لەسەر موچەو مەرج و مافەکانی کار.
تۆ پێویست ناکات بە خاوەنکارەکەت بڵێیت کە ئەندامیت لە سەندیکایەک .خاوەنکارەکەت نابێت بەناڕێکی مامەڵەت لەگەڵدا بکات یان لەسەرکار
دەرتبکات لەبەرئەوەی کە ئەندامی سەندیکایەکی.
ئەگەر تۆ دەتەوێت ببیت بەئەندام لە سەندیکایەک بەاڵم نازانیت ببیتە ئەندامی کامە سەندیکا ،ئەوە پەیوەندی بکە بە
سەندیکاکانی ئوسترالیا ( )Australian Unionsلەم لینکە  www.australianunions.com.auسەندیکاکانی ئوسترالیا
( ) Australian Unionsخزمەتگوزارییەکی ئەندامێتیی و ڕاوێژییە کە لەالیەن ئەنجومەنی سەندیکا پیشەییەکانی ئوسترالیا
( )Australian Council of Trade Unionsبەڕێوەدەچێت .ئەو دەتوانێت یارمەتیت بدات ئەگەر پرسیارێکت هەبوو لە مافەکانت
لەپەیوەند بە کارەکەت.

پاراستن لە دژی دەمارگیریی
تۆ پارێزراوی لەدژی دەمارگیریی ( )discriminationو 'دژەکردار' ( )adverse actionبەهەر هۆیەک بێت وەک،
نەتەوە ،دین ،جێندەر ،زگپڕیی ،ئیختیاراتە سێکسییەکان ،کەمئەندامیی یان ئەندامبوون لە سەندیکایەکی پیشەیی.
'دژەکردار' ( )adverse actionئەوەیە کاتێک کەسێک:
•
•
•
•
•

کارێکی پێنەدرێت
لەسەر کار دەربکرێت
ڕێگەی مەشق و ڕاهێنانی لێبگیردرێت
ڕێگەی بەرزکردنەوەی پلەوپایەی لێبگیردرێت
بخرێتەژێر بارودۆخێک یان مەرجێکی کار کە لەوانی دیکە کەمتر ئارەزوکراوبێت.

بۆ زانیاری زیاتر لەسەر یاساکانی دەمارگیریی ( )discrimination lawsبڕوانە ئەم ماڵپەڕە
www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australiandiscrimination-laws
بۆ سكااڵ کردن ،بڕۆ بۆ
www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaintsabout-discrimination-employment

مافەکانی دیکەی شوێنی کار
خاوەنکارەکەت ناتوانێت نایەکسانانە مامەڵەت لەگەڵدا بکات یان لەسەر کار دەرتبکات لەبەرئەوەی کە تۆ سکااڵیەکت پێشکەشکردوە یان داوای
بەدواداچوونێکت کردوە لەدژی خاوەنکارەکەت (جا داواو سکااڵکە چ دژی خاوەنکارەکەت بووبێت چ بۆ دامەزراوەیەکی پەیوندار) یان لەبەر
ئەوەی هەوڵت داوە مافی خۆت بسەپێنی.
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زانیاری زیاتر
ئەگەر تۆ دڵنیانیت لەوەی کە موچەکەت بە تەواوی وەردەگریت ،بارودۆخ و مەرجەکانی کارەکەت راستن ،یان دەتەوێت سکااڵیەک لەسەر
خاوەنکارەکەت پێشکەش بکەیت ،ئەوە دەتوانیت زانیاری زیاتر لەمانەی خوارەوە بەدەستبێنیت:
دامودەزگا نیشتیمانییەکان

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

ئۆمبەدسمانی کار بەڕەوایی
()Fair Work Ombudsman
بەزمانەکانی دیکە بێجگە لە ئینگلیزی

13 1394

www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help

ئۆمبەدسمانی کار بەڕەوایی
()Fair Work Ombudsman
(بۆ کۆچبەران و هەڵگرانی ڤیزە)

www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-andmigrants

سەندیکاکانی ئوسترالیا
()Australian Unions

1300 486 466

www.australianunions.com.au/

كۆمسیۆنی کار بەڕەوایی
()Fair Work Commission

1300 799 675

www.fwa.gov.au/

حکومەتی ئوسترالی
()Australian Government

www.australia.gov.au/information-and-services/jobsand-workplace/working-conditions

وەزارەتی کۆچبەریی و پاراستنی سنورەکان
(Department of Immigration and
)Border Protection

http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace
-rights

تەندروستی و سەالمەتی لەشوێنی کار
تۆ مافی ئەوەت هەیە کە لە شوێنێکی سەالمەت و تەندروست کاربکەیت .دەبێت هەموو خاوەنکارەکان ڕێوشوێنەکانی تەندروستیی و سەالمەتی
کرێکارەکانیان بەرجەستەبکەن.
ئەگەر تۆ لەسەر کار ئەزیەتتخوارد یان برینداربوویت ،ئەوە لەوانەیە بتوانیت سودمەندبیت لە قەرەبۆکردنەوەی کرێکاران.
ویالیەت و هەرێمەکان بەپرسیارەتیی سەرەکییان هەیە لە یاساکانی تەندروستیی و سەالمەتی کار
() ،)Work Health and Safety (WHSپێشیان دەگوتریت تەندروستی و سەالمەتی پیشەیی
( .)Occupational Health and Safetyئەو یاسایانە ئەرکەکانی سەر خاوەنکار ،دامودەزگا حکومییەکان لەگەڵ هەموو
ئەو الیەنانەی کە بەرپرسن لە تەندروستیی و سەالمەتی کار دیاریدەکەن.
ئەگەر هەستتکرد کە شوێنی کارەکەت سەالمەت نییە ،ئەوە پەیوەندی بە بەرپرسان و نوێنەرانی تەندروستیی و سەالمەتی لەشوێنی کارەکەت
بکە (ئەگەر هەبێت) .ئەگەر حەزبکەیت دەتوانی پەیوەندی بە سەندیکایەکەی خۆشت بکەیت.
ڕێکخەرانی سەالمەتی لە ویالیەتەکان و هەرێمەکان:
ویالیەت یان
هەرێم

ڕێکخەری تەندروستیی و سەالمەتی

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

ACT

وێرکسەیف ئەی سی تی ()WorkSafe ACT

02 6207 3000

www.worksafety.act.gov.au

NSW

وێرککەڤە نیو ساوس وێڵز ()WorkCover NSW

13 1050

www.workcover.nsw.gov.au
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ویالیەت یان
هەرێم

ڕێکخەری تەندروستیی و سەالمەتی

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

NT

وێرکسەیف ئێن تی ()NT WorkSafe

1800 019 115

www.worksafe.nt.gov.au

Qld

وێرککەڤە کوینزالند
()WorkCover Queensland

1300 362 128

www.worksafe.qld.gov.au

SA

سەیفوێرک ئێس ئەی ()SafeWork SA

1300 365 255

www.safework.sa.gov.au

Tas.

وێرکسەیف تەسمانیا ()WorkSafe Tasmania

1300 366 322

www.worksafe.tas.gov.au

Vic.

وێرکسەیف ڤیکتۆریا
()WorkSafe Victoria

1800 136 089

www.worksafe.vic.gov.au

WA

وێرکسەیف وێستن ئوسترالیا
()WorkSafe Western Australia

1300 307 877

www.worksafe.wa.gov.au

نیشتیمانیی
()National

کۆمکەیە ()Comcare

1300 366 979

www.comcare.gov.au

نیشتیمانیی
()National

سەیف وێرک ئوسترالیا
()Safe Work Aantteose

1300 551 832

http://www.safeworkaustralia.gov.
au/sites/swa/whsinformation/working-safely-inaustralia/pages/default

هەندێک بواری پیشەسازی ،وەک کانەکان و نەوت و گاز ڕێکخەری جیای سەالمەتیان هەیە .بۆ لیستی تەواوی ڕێکخەرەکان ،بە ڕێکخەرانی
قەرەبۆی کرێکارانیشەوە ،بڕوانە ئەم لینکە
www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators

سوپەرئەنیوەیشن
سوپەرئەنیوەیشن ڕێگەیەکە بۆ پاشەکەوتکردن بۆ خانەنشینی .تۆ و خاوەنکارەکەت دەتوانن بەشداربن لە سندوقی سوپەرئەنیوەیشن ،کە تۆ
دەتوانیت کاتێک تەمەنت گەیشتە شەست ساڵی دەستتپێیڕابگات .لەزۆربەی حالەتەکان ،خاوەنکارەکەت بەپێی یاسا لەسەریەتی کە بەبڕی  %٩لە
داهاتەکەت بخاتە سەر سندوقێکی سوپەرئەنیوەیشن بە ئارەزوی خۆت .تۆ دەتوانیت پارەی ئیزافی بخەیتە سەر سنوقەکەی سوپەرئەنیوەیشنت .بۆ
دڵنیابوون لەوەی داخۆ خاونکارەکەت بڕی پارەی تەواوت بۆ دادەنێت  ،ئەوە لەگەڵ سندوقەکەی سوپەرئەنیوەیشنت قسەبکە.
ئەگەر تۆ کاسبکارێکی سەربەخۆیت ،واچاکە کە بەخۆت پارە بخەیتە سەر سندوقێکی سوپەرئەنیوەیشنی خانەنشینی.
بۆ زانیاری زیاتر:
زانیاری لەسەر سوپەرئەنیوەیشن

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

نوسینگەی باجی ئوسترالی
()Australian Taxation Office
كۆمسیۆنی ئاسایش و بەرهەمهێنای ئوسترالی
(Australian Securities and
)Investments Commission

13 1020

www.ato.gov.au/super

1300 300 630

www.moneysmart.gov.au/superannuationand-retirement
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 6یاساکانی ئوسترالیا
لەم بەشەدا
هەموو کەسێک لە ئوسترالیا چاوەڕوانی ئەوەی لێدەکرێت کە پابەندبێت بە یاساکانی ئوسترالیا .هەندێک شت هەن کە لە واڵتانی دیکە
قەبوڵدەکرێن لە ئوسترالیا نایاسایین لەوانەشە ببنە مایەی سزای قورس.
ئاشنابوون بە یاساکانی ئوسترالیا یارمەتیتدەدات لە ڕێکخستنی ژیانت لەناو کۆمەڵگەی ئوسترالی و دوورکەوتنەوە لە ڕووبەڕووبوونەوەی
کێشە.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تاوانەکان
توندوتیژیی
توندوتیژیی ناوماڵ و نێوخێزان و القەکردنی سێکسی
تەمەنی یاسایی بۆ ڕەزامەندی
مافەکانی مندااڵن
پاراستنی مندااڵن
بەزۆر بەشودان/ژنهێنان
تەندروستیی و مافەکانی زاوزێی مێینە
چەکەکان و چەقۆکان
ئاژەڵەکان و ژیانی کێویی
جگەرەکێشان ،خواردنەوە و ماددە بێهۆشکەرەکان
ڕێگرییەکانی پێش هاوردەکردنی ڕوەک و ئاژەڵ
یاساکانی دیکە
یارمەتی یاسایی

تاوانەکان
تاوان ڕەفتارێکە یان کردارێکە کە بەدژی یاسا بێت و لەوانەشە سزادانی لێبکەوێتەوە.
تاوانە مەترسیدارەکان ئەمانە دەگرێتەوە ،کوشتن ،پەالمار ،القەکردنی سێکسی ،تێکدانی سەروسامان یان دزی ،دزی بەچەک ،بوونی پەیوەندی
سێکسی لەگەڵ مندااڵن یان گەنجانی ژێر تەمەنی ڕەزامەندی ،لێخوڕینی خەتەرناکانە ،خاوەندارێتی یان بەکارهێنان یان فرۆشتنی ماددە
بێهۆشکەرە نایاساییەکان ،لەگەڵ فێڵکردن .هەروەها بەرتیلدان (دانی پارە) یان هەوڵی بەرتیلدان بە فەرمانبەران (وەک فەرمانبەرانی پۆلیس یان
فەرمانبەرانی حکومەتی فیدڕالی و ویالیەت و ناوخۆ) تاوانێکی مەترسیدارە .دانی دیاری و بەرتیل بە فەرمانبەر حکومییەکان بەمەبەستی
کاریگەریی دانان لەسەر بڕیارێک کارێکی نایاساییەو خەبەری لێدەدرێت.
خاوەندارێتی و هەڵگرتنی چەکەکان ،وەک تفەنگ ،بەبێ مۆڵەت کارێکی نایاساییە .زۆربەی ویالیەتەکان و هەرێمەکان ڕێگریی لە هەڵگرتنی
چەکی دیکە ،وەک چەقۆکان ،لەشوێنە گشتییەکان دەکەن.
لەحالەتی تەنگەتاویدا ئەگەر خۆت یان کەسێکی دیکە لە خەتەردابوو ،یەکسەر تەلەفۆن بۆ  000بکەو داوای پۆلیس ( )Policeبکە .بڕوانە
بەشی  ،2یارمەتی بەدەستبێنە.
ئەگەر تۆ تاوانێکت دیت یان زانیاریت هەیە لەسەر تاوانێک کە لەوانەیە یارمەتی پۆلیس بدات لە چارەسەرکردنی یان ڕێگریکردن لێی،
ئەوە واچاکە پەیوەندی بکەیت بە ڕێگریکاران لە تاوان ( )Crime Stoppersلەسەر ئەم لینکە  www.crimestoppers.com.auیان
تەلەفۆن بکە بۆ  .1800 333 000پێویست ناکات ناوی خۆت بدەیت.
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توندوتیژیی
توندوتیژیی نواندن بەرانبەر کەسانی دیکە لە ئوسترالیا نایاساییەو وەک یەکێک لە تاوانە مەترسیدارەکان دادەنرێت .کەسێک تاوانێکی توندوتیژ
ئەنجامدات لەوانەیە بخرێتە زیندان ،چ پیاو بێت چ ژن.
ژمارەیەک خزمەتگوزاریی هەن بۆ یارمەتیدانی قوربانیانی تاوان و توندوتیژیی ،بە توندوتیژیی لە ماڵەوەش (توندوتیژی ناوماڵ و نێوخێزان).

توندوتیژیی ناوماڵ و نێوخێزان و القەکردنی سێکسی
توندوتیژیی ناوماڵ و نێوخێزان ئەو ڕەفتارو هەڕەشانە دەگرێتەوە کە ئامانج لێیان کۆنتڕۆڵکردنی هاوسەرە یان ئەندامانی دیکەی خێزانە
لەڕێگەی ترس و هەڕەشەکردن لە سەالمەتییان .لە ئوسترالیا ،توندوتیژیی ناوماڵ و نێوخێزان دژی یاسایە .کە دەکرێت ئەمانە بگرێتەوە:
•
•
•
•
•

لێدان ،هەناسەبڕین یان ئازاردانی ئەندامێکی خێزان یان هاوسەر
پێنەدان یان ڕێگریکردن لە بەدەستهێنانی پارەی پێویست لە ئەندامێکی خێزان یان هاوسەر
دابڕینی هاوسەر لە هاوڕێیان و خزم و دۆستان
سەرکۆنەکردن و ڕەخنەکردنی هاوسەر بەبەردەوامی
هەڕەشەکردن لە مندااڵن لە ئاژەڵە ماڵییەکان.

القەکردن یان پەالماری سێکسی رەفتارێکە لەبەرابەر کەسێکی دیکە ئەنجامدەدرێت بەبێ ڕەزامەندی کەسەکەی دیکە .القەکردن و پەالماری
سێکسی ئەمانە دەگرێتەوە:
•
•
•

سێکسکردن بەزۆرداری لەگەڵ کەسێکی دیکە یان بەزۆرداری نمایشی سێکسی بە کەسێکی دیکە بکەیت
تەماشاکردنی فیلم و کلیپی سێکسی بەزۆرداری
سێکسکردن لەگەڵ منداڵ یان نمایشپێکردنی سێکسی بە منداڵ.

لە ئوسترالیا ،القەکردن یان پەالماری سێکسی دژی یاسایە .کەسێک القە یان پەالماری سێکسی ئەنجامبدات لەوانەیە بخرێتە زیندانەوە ،جا چ
پیاو بێت چ ژن .القەکردن یان پەالماری سێکسی لەنێوان ئەو کەسانەی کە پەیوندییان هەیە ،هاوسەرن یان ئەندامی یەک خێزانن بەهەمانشێوە
دژی یاسایە.
ژنان هەمان مافەکانی پیاوانیان هەیە .یاساکانی ئوسترالیا یەکسانانە مامەڵە لەگەڵ ژن و پیاو دەکەن .هەموو کەسێک مافی ئەوەی هەیە کە دوور
لە توندوتیژی بژیت ،لە پەیوەندییەکی هاوسەری و لەناو کۆمەڵگە بەئاسودەیی .پێویست ناکات ژنان قەبوڵبکەن کە بەخراپی مامەڵەیان لەگەڵدا
بکرێت یان ئازاربدرێن.
ئەگەر بەخۆت یان کەسێکی دیکە لە خەتەردایە ،ئەوە یەکسەر تەلەفۆن بۆ  000بکەو داوای پۆلیس ( )Policeبکە .پۆلیس لە ئوسترالیا
سەالمەتن و دەکرێت متمانەیان پێبکرێت.
بەستەی سەالمەتی خێزان ( )Family Safety Packیارمەتیتدەدات لە زانین و تێگەیشتنی مافەکانت لەگەڵ ئاشناکردنت بەو شوێنانەی کە
دەکرێت یارمەتیت لێیاندەسکەوێت ،ئەگەر پێویستیت پێبوو .لە ئوسترالیا خزمەتگوزاریی ڕاوێژکاریی هەستیار لەڕووی کەلتورییەوە
دەستدەکەوێت و ئاسای یە کە تۆ داوای یارمەتیان لێبکەیت .بەستەکە بۆ ژمارەیەک زمان تەرجومەکراوە کە لەم لینکە دەستدەکەوێت
www.dss.gov.au/family-safety-pack
 1800 RESPECTزانیاری و ڕاوێژ لەسەر تەلەفۆن و لەسەر ئینتەرنێت بەنهێنی و بەخۆڕایی پێشکەش دەکات .ڕاوێژکارەکان گوێ لە تۆ
دەگرن و وەاڵمی پرسیارەکانت دەدەنەوە و دەشتوانن ڕەوانەی الی خزمەتگوزارییەکانی دیکەت بکەن لەناوچەکەت بۆ وەرگرتنی یارمەتی.
تەلەفۆن بکە بۆ  1800 737 732یان بڕۆ بۆ www.1800respect.org.au
هێڵی-پیاوان ( )MensLineخزمەتگوزارییەکی ڕاوێژکارییە کە یارمەتی پیاوان دەدات لە بەڕێوەبردنی گیروگرفتەکانی خێزان و
پەیوەندییەکان بە کێشەکانی توندوتیژییشەوە .تەلەفۆن بکە بۆ  1300 789 978یان بڕۆ بۆ www.mensline.org.au
ئەگەر پێویستیت بە وەرگێڕ هەیە ،تکایە تەلەفۆن بۆ خزمەتگوزاری وەرگێڕان تیس ناشناڵ ( )TIS Nationalبکە لەسەر ئەم ژمارەیە
 .131 450تیس ناشناڵ ( )TIS Nationalخزمەتگوزاریی ڕاوێژکاریی پێشکەش ناکات بەاڵم دەتوانێت تۆ بە خزمەتگوزارییەکانی دیکەوە
ببەستێتەوە.
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تەلەفۆن

خزمەتگوزارییەکانی توندوتیژیی ناوخۆ و نێوخێزان

ناوچە

 یان1800 200 526
1800 737 732

نیشتیمانیی
)National(

1800 688 009

)Domestic Violence and Sexual Assault( توندوتیژیی ناوماڵ و القەکردنی سێکسی
 یان، سەعاتە24 هێڵی یارمەتی
www.1800respect.org.au
خزمەتگوزاریی ڕێگریکردن لە بەدڕەفتاری لەگەڵ مندااڵن
)Child Abuse Prevention Service(
 یان، سەعاتە24 هێڵی یارمەتی
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html

1300 789 978

 یان، سەعاتە24 ) هێڵی یارمەتیMensline Australia( پیاوان ئوسترالیا-هێڵی
www.mensline.org.au

نیشتیمانیی
)National(

1300 766 491

)Men’s Referral Service( خزمەتگوزاریی ڕەوانەکردنی پیاوان
http://mrs.org.au

نیشتیمانیی
)National(

02 6280 0900

)Domestic Violence Crisis Line( هێڵی تەنگژەی توندوتیژیی ناوماڵ
http://dvcs.org.au

ACT

02 8745 6999

خزمەتگوزاریی داکۆکی لە توندوتیژیی ناوماڵ
) – هێڵی ڕاوێژکاریی سدنیDomestic Violence Advocacy Service(
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service
خزمەتگوزاریی داکۆکی لە توندوتیژیی ناوماڵ
( – تەلەفۆنی بەخۆڕایی بۆ ئەوانەی دەرەوەیDomestic Violence Advocacy Service)
سدنی
هێڵی خزمەتگوزارییەکانی کۆمەڵگە بۆ توندوتیژیی ناوخۆ
)Community Services Domestic Violence Line(
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domesticand-family-violence/domestic-violence-line

NSW

1800 019 116

)Crisis Line( هێڵی تەنگژە
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm

NT

08 8945 6200

خزمەتگوزاریی ڕاوێژکاریی توندوتیژیی ناوخۆ
)Domestic Violence Counselling Service(
www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service

1800 811 811

)Women’s Help Line( هێڵی یارمەتی ژنان
www.dvconnect.org/womensline

1800 600 636

)Men’s Help Line( هێڵی یارمەتی پیاوان
www.dvconnect.org/mensline/

1800 810 784

1800 656 463

1300 782 200

)Domestic Violence Crisis Services( خزمەتگوزاریی تەنگژەی توندوتیژیی ناوخۆ
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-inthe-community/domestic-violence

1800 800 098

)Domestic Violence Help Line( هێڵی یارمەتی توندوتیژیی ناوخۆ
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-aboutdomestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australiacounselling-services/

1800 633 937

)Family Violence( توندوتیژیی خێزان
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies

نیشتیمانیی
)National(

Qld

SA

Tas.
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ناوچە

Vic.

WA

خزمەتگوزارییەکانی توندوتیژیی ناوخۆ و نێوخێزان

تەلەفۆن

وەاڵمدانەوە و ڕەوانەکردن (– )Response and Referral
خزمەتگوزاریی یارمەتی و
ڕاوێژکاریی
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/famil
y_violence_counselling_and_support_service
خزمەتگوزاریی توندوتیژیی ناوخۆ لە رۆژهەاڵت
( – )Eastern Domestic Violence Serviceدووشەممە تا هەینی 9 ،بەیانی تا  5ئێوارە
http://edvos.org.au/what-we-do

1800 608 122

03 9322 3555

خزمەتگوزاریی توندوتیژیی ناوخۆ بۆ ژنانی کۆچبەر
()Immigrant Women’s Domestic Violence Service
www.iwss.org.au

1800 755 988

Immigrant Women’s Domestic Violence Service
دووشەممە تا هەینی 9 ،بەیانی تا  5ئێوارە

03 9898 3145

ڕاوێژکاریی و پشتیوانیی ()Counselling and Support
www.safesteps.org.au

1800 015 188

خزمەتگوزاریی ڕەوانەکردنی پیاوان ()Men’s Referral Service
لە گەڕەکی ڕیچمند ()Richmond
تەلەفۆنی بەخۆڕایی لەناوەوەی فیکتۆریا
http://mrs.org.au/about
خزمەتگوزاریی ڕەوانەکردنی پیاوان
( )Men’s Referral Serviceلە گەڕەکی ڕیچمند ()Richmond
دووشەممە تا هەینی 9 ،بەیانی تا  9ئێوارە
خزمەتگوزاریی تەنگژەی توندوتیژیی ناوخۆ بۆ ژنان
()Women’s Domestic Violence Crisis Service
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx

1800 065 973

03 9428 2899

1800 007 339

خزمەتگوزاریی تەنگژەی توندوتیژیی ناوخۆ بۆ ژنان
()Women’s Domestic Violence Crisis Service
بۆ تەلەفۆن لە دەرەوەی پێرس

08 9223 1188

هێڵی-یارمەتی توندوتیژیی ناوخۆ بۆ پیاوان ()Men’s Domestic Violence Helpline
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-DomesticViolence-Helpline.aspx

1800 000 599

تۆ لەوانەیە پێویستیت بە هاوکاری یاسایی بێت بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ پرسەکانی توندوتیژیی ناوخۆ یان نێوخێزان .بۆ زانیاری زیاتر تەماشای
کۆتایی ئەم بەشە بکە.

تەمەنی یاسایی بۆ ڕەزامەندی
تەمەنی یاسایی بۆ ڕەزامەندی تەمەنێکە کە بەپێی یاسا تۆ دەتوانیت (ڕەزامەندی بدەیت) کە سێکس لەگەڵ کەسێکی دیکە بکەیت.
لە زۆربەی ویالیەت و هەرێمەکانی ئوسترالیا تەمەنی یاسایی بۆ ڕەزامەندی تەمەنی  16ساڵییە بۆ پیاوان و بۆ ژنان .لە ساوس ئوسترالیا و
تەسمانیا تەمەنی  17ساڵییە.
شتێکی نایاساییە کە گەورەساڵێک سێکس لەگەڵ کەسانێک بکات کە تەمەنیان لەخوار تەمەنی ڕەزامەندییە .سزای قورس بۆ ئەو کەسانە دانراوە
کە یاساکان پێشێلدەکەن ،بەبێ گوێدانە ئەوەی کە کەسەکە (منداڵەکە/گەنجەکە) ڕازیبووە یان نا .ئەم یاسایە گەنجان لە خراپبەکارهێنانی
سێکسی دەپارێزێت.
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تۆ دەتو انیت زانیاری زیاتر بەدەستبێنیت بە قسەکردن لەگەڵ دکتۆرێک یان پەیوەندیکردن بە کلینیکێکی تەندروستیی سێکسی
( )sexual health clinicیان کلینیکێکی پالنی خێزان ( )family planning clinicکە لە وایت پەیگس ()White Pages
ناویان لیستکراوە.

مافەکانی مندااڵن
ئوسترالیا بەتوندی خۆی تەرخانکردوە بۆ پاراستنی مافەکانی مندااڵن.
مندااڵن بە یاسا پارێزراون لە بەدڕەفتاری و فەرامۆشکردن و توندوتیژیی بەدەنیی و سێکسیی و سۆزیی ،چ لە ماڵەوە چ لە قوتابخانە .بۆ
چاودێریی سەرپەرشتی مندااڵن دەبێت ئامادەکاری گونجاو بەرجەستەبکرێت .دیسیپلینکردنی بەدەنیی وەک لێدان هاننادرێت و ئەگەریش ببێتە
مایەی ئازارێکی زۆر ئەوە نایاساییە .دیسیپلینکردنی بەدەنیی لە قوتابخانەکاندا ڕێگەی پێنادرێت.
لە ئوسترالیا ،هەندێک کەس ،وەک دکتۆرەکان و مامۆستاکان هەرکاتێک گومانیان هەبوو کە منداڵێک ئەزیەتدراوە ئەوە دەبێت دەسەاڵتدارانی
پاراستنی منداڵ لە ویالیەتەکەیان یان هەرێمەکەیان ئاگاداربکەنەوە.

پاراستنی مندااڵن
کاتێک کە کارێک یان پراکتیزێک ئازاری منداڵێک یان گەنجێک دەدات یان ئەگەری ئازاردانی منداڵێک یان گەنجێکی هەیە ،ئەوە لەوانەیە
خزمەتگوزارییەکانی پاراستنی مندااڵن بێنە ناو پرسەکە بۆ دڵنیابوون لە ساغی و سەالمەتی منداڵەکان .ئەگەر تۆ ،یان کەسێک دەناسیت ،کە
پێویستی بەپاراستن هەیە لە توندوتیژیی و بەدڕەفتاریی ،ئەوە واچاکە پەیوەندی بکەیت بە پۆلیس یان خزمەتگوزارییەکی پاراستنی مندااڵن.
بۆ زانیاری زیاتر:
ناوچە

ڕێکخراوەکانی پاراستنی مندااڵن و ماڵپەڕەکان

تەلەفۆنی  24سەعاتە

نیشتیمانیی
()National

خزمەتگوزاریی ڕێگریکردن لە بەدڕەفتاری لەگەڵ مندااڵن
()Child Abuse Prevention Service
www.childabuseprevention.com.au

1800 688 009

ACT

نوسینگەی پشتیوانی لە منداڵن و گەنجان و خێزانەکان
()ACT Government Community Services
www.communityservices.act.gov.au/ocyfs

1300 556 729

NSW

هێڵی-یارمەتی خزمەتگوزارییەکانی کۆمەڵگە ()Community Services Helpline
www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect

132 111

NT

وەزارەتی مندااڵن و خێزانەکان ()Department of Children and Families
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse

1800 700 250

Qld

وەزارەتی خزمەتگوزارییەکانی کۆمەڵگەکان و سەالمەتی مندااڵن و کەمئەندامان
(Department of Communities, Child Safety and
)Disability Service
www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services

1800 811 810

SA

وەزارەتی پەروەردە و گەشەپێدانی مندااڵن
()Department for Education and Child Development
www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify

131 478

Tas.

هێڵی-گەرمی وەزارەتی تەندروستی و خزمەتگوزارییە مرۆییەکان
()Department of Health and Human Services Hotline
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services

1300 737 639
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Vic.

وەزارەتی خزمەتگوزارییە مرۆییەکان – خزمەتگوزارییەکانی خێزان
()Department of Human Services – Child Protection
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-youngpeople/child-protection

131 278

WA

وەزارەتی پاراستنی مندااڵن و پشتیوانی خێزان
()Department for Child Protection and Family Support
www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx

1800 199 008

بەزۆر بەشودان/ژنهێنان
هەموو کەسێک لە ئوسترالیا ئازادە داخۆ دەیەوێت هاوسەرگیری بکات .زۆر لە کەسێک بکرێت بۆ هاوسەرگیری کردن لە ئوسترالیا بە تاوان
دادەنرێت .بەزۆر هاوسەرگیری کردن ئەوەیە کە کەسێک مارەبڕیدەکات بەبێ ئەوەی کە تەواو ئازادانە ڕەزامەندی دابێت ،چونکە لەوانەیە
هەڕەشە ،زۆر یان فێڵی لێکرابێت.
هیچ کەسێک بۆی نییە کە فشاری بەدەنی ،سۆزی یان سایکۆلۆجی بخاتە سەر کەسێکی دیکە بۆئەوەی هاوسەرگیری بکات .گرنگ نییە کە
باکگراوندی دینیی و نەتەوەیی کەسەکە چییە ،یان کە جێندەر یان ئارەزوی سێکسی کەسەکە چییە ،یان تەمەنی چەندە.
هاوکات ئەوەش نای اساییە کە کەسێک بنێردرێت بۆ واڵتێکی دیکە تاوەکو لەوێ بەزۆر هاوسەرگیری بکات ،یان کەسێکی دیکە لەوێ بەو کارە
هەڵبستێت.
مندااڵن لەژێر تەمەنی  16ساڵیدا ڕێگەیانپێنادرێت کە شوبکەن/ژنبهێنن .ئەو کەسانەی کە تەمەنیان لەنێوان  16تا  18ساڵە تەنیا دوای
ڕەزامەندی دایک و باوکیان دەتوانن هاوسەرگیری بکەن ئەویش بە دەرچوونی فەرمانێک لە دادگایەکی ئوسترالی لە قازییەکەوە کە ڕێگە بە
مارەبڕینەکە بدات.
ژنهێنانی ڕێکخستراو لە ئوسترالیا یاساییە .بەاڵم هەردوو الیەن دەبێت ڕازی بن.
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر هاوسەرگیری بەزۆر هەروەها داخۆ چۆن دەتوانیت خۆت ،یان کەسانی دیکە کاتێک داوای یارمەتیان کرد بپارێزیت،
ئەوە بڕۆ بۆ www.ag.gov.au/forcedmarriage
بەستەی سەالمەتی خێزان ( )www.dss.gov.au/family-safety-pack( )Family Safety Packنامیلکەیەکی راستییەکان
لەخۆدەگرێت لەپەیوەند بە هاوسەرگیری بەزوویی و بەزۆر.
ئەگەر پێتوایە کەوا کەسێک واخەریکە بەزۆر بەشودەدرێت/ژندەهێنێت ،یان مەترسی ئەوەی لەسەرە ،ئەوە تەلەفۆن بۆ پۆلیسی فێدڕاڵی
ئوسترالی ( )Australian Federal Policeلەسەر ئەم ژمارەیە بکە .131 237
ئەم ڕێکخراوانەی خوارەوەش لەوانەیە بتوانن یارمەتی پێشکەش بکەن:
ناوچە

تەلەفۆن

ڕێکخراوەکان و ماڵپەڕەکان

خزمەتگوزاریی نیشتیمانیی بۆ پەالماری سێکسی لەگەڵ ڕاوێژکاریی
نیشتیمانیی
( )Nationalبۆ توندوتیژیی ناوخۆ و نێوخێزان
(National Sexual Assault, Domestic and
)Family Violence Counselling Service
www.1800respect.org.au

1800 737 732

زانیاری یاسایی بۆ خێزان ()Family Law Information
نیشتیمانیی
(http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family- )National
law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support

1300 352 000
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ناوچە

تەلەفۆن
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دژە-کۆیلەتیی لە ئوسترالیا ()Anti-Slavery Australia
نیشتیمانیی
(www.antislavery.org.au )National
/ NSW

02 9514 9662

مای بلو سکای ()My Blue Sky
نیشتیمانیی
(www.mybluesky.org.au )National
/ NSW

 02 9515 8815یان

Vic.

( 0481 070 844کورتەنامە)

سەنتەری مافەکانی مرۆڤ بۆ ژنانی موسڵمانی ئوسترالی
()Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights
www.ausmuslimwomenscentre.org.au

03 9481 3000

تەندروستی و مافەکانی زاوزێی مێینە
خەتەنەکردن یان بڕین یان ڕنینی ئەندامی مێینە () )female genital mutilation or cutting (FGM/Cلە ئوسترالیا نایاساییە.
 FGM/Cخەتەنەکردن هەموو ڕێوشوێنێک دەگرێتەوە کە مەبەست لێی بڕینی بەشێک یان تەواوی کۆئەندامی مێینە ،یان ئازاردان و ڕنین و
ڕوشاندنی ئۆرگانەکانی کۆئەندامی مێینە بێت ،کە لە دەرەوەی مەبەستێکی پزیشکیی ئەنجامبدرێت.
هاوکات ئەوەش نایاساییە کە کەسێک بنێردرێت بۆ واڵتێکی دیکە تاوەکو لەوێ  FGM/Cخەتەنەبکرێت ،یان کەسێکی دیکە لەوێ بەو کارە
هەڵبستێت.
 FGM/Cخەتەنەکردن ئاکامی خەتەرناک و درێژخایەنی هەیە .ئەو ژن و کچانەی کە دێنە ئوسترالیا ئەگەر پێشتر خەتەنەکرابن ئەوە لەوانەیە
دواتر کێشەی تەندروستیان بێتەپێش.
ئەو کلینیکە پسپۆڕیانە لەوانەیە بتوانن یارمەتی پێشکەشبکەن:
ناوچە

خزمەتگوزاریی مافەکانی زاوزێی مێینە

نیشتیمانیی
()National

نامیلکەی نیشتیمانیی پەروەردەیی بۆ خەتەنەکردن لە ئوسترالیا
()National Education Toolkit for FGM/C in Australia
www.netfa.com.au
پالندانان بۆ تەندروستی سێکسی و خێزان
()Sexual Health and Family Planning
www.shfpact.org.au

ACT

NSW

NT

تەلەفۆن

خزمەتگوزارییەکانی تەندروستیی ژنان ()Women’s Health Service
www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-andchildren/womens-health-service

02 6205 1078

خزمەتگوزارییەکانی زانیاری و ڕەوانەکردنی ژنان
()Women’s Information and Referral Service
www.women.nsw.gov.au

1800 817 227

پڕۆگرامی پەروەردە بۆ خەتەنەکردن ()Education Program on FGM
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-FemaleGenital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-GenitalMutilation/default.aspx

02 9840 3877

سەنتەری ڕەوانەکردنی پەالماری سێکسی ()Sexual Assault Referral Centre
www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services
داروین ()Darwin
ئاالس سپرینگ ()Alice Springs
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02 6247 3077

08 8922 6472
08 8955 4500

تەلەفۆن

خزمەتگوزاریی مافەکانی زاوزێی مێینە

08 8948 0144

کۆمەڵەی خێرخوازی پالندانان بۆ خێزان
)Family Planning Welfare Association(
www.fpwnt.com.au

07 3250 0240

)Family Planning Queensland (True)( پالدانان بۆ خێزان لە کوینزالند
 یانwww.fpq.com.au
www.true.org.au

07 3250 0240

)Multicultural Women’s Health – FGM( تەندروستیی ژنانی فرەکەلتوری
www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-womenshealth-female-genital-mutilation-fgm

1800 188 158

)Women’s Information Service( خزمەتگوزاریی زانیاری بۆ ژنان
www.wis.sa.gov.au

08 8444 0700

)Women’s Health Service( خزمەتگوزاریی تەندروستی ژنان
www.whs.sa.gov.au
خاچی سور – پڕۆگرامی تەندروستیی فرەکەلتوری کۆمەڵگە
)Red Cross - Bicultural Community Health Program(
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx

1300 737 639

)Child protection service( خزمەتگوزاریی پاراستنی مندااڵن
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services

131 444

)Tasmania police( پۆلیسی تەسمانیا
www.police.tas.gov.au

1800 333 000

)Crime stoppers( ڕێگریکارانی تاوان
http://crimestopperstas.com.au

03 8345 3058
1800 442 007

)Royal Women's Hospital( نەخۆشخانەی شاهانە بۆ ژنان
https://www.thewomens.org.au/health-information/
تەلەفۆنی بەخۆڕایی لە دێهاتەکانەوە

1800 806 292
03 9594 2289

سەنتەری دژی پەالماری سێکسی لە باشوری ڕۆژهەاڵت
)South Eastern Centre Against Sexual Assault(
www.secasa.com.au
 سەعاتە بەخۆڕایی بۆ حالەتی تەنگژە24 تەلەفۆنی

03 9481 3000

سەنتەری مافەکانی مرۆڤ بۆ ژنانی موسڵمانی ئوسترالی
)Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights(
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsiblereporting-on-female-genital-cutting

1800 199 174

)Women’s Information Service( خزمەتگوزاریی زانیاری بۆ ژنان
www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womensinformation-service/Pages/default.aspx
 دوای نیوەڕۆ4.00  بەیانی تا9.00 تەلەفۆنی بەخۆڕایی لە دووشەممە تا هەینی سەعات

08 9340 1557

)WA Health, FGM Program(  پڕۆگرامی خەتەنە،تەندروستیی دەبلیو ئەی
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php

ناوچە

Qld

SA

Tas.

Vic.

WA
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چەکەکان و چەقۆکان
هەڵگرتنی چەکی وەک چەقۆ و دەمانچە لە ئوسترالیا دژی یاسایە .دەبێت مۆڵەتت هەبێت بۆ خاوەندارێتی یان هەڵگرتنی چەک.
بەگشتی یاسای ڕێگر بەبنەما لەسەر تەمەن لە بەکارهێنان و کڕین و فرۆشتنی چەک و چەقۆ لەالیەن هەرزەکارانەوە هەیە .هەر ویالیەت و
هەرێمێک یاسای خۆیان هەیە لەپەیوەند بە هەڵگرتن و خاوەندارێتی چەکدا.

ئاژەڵەکان و ژیانی کێویی
ڕاوکردنی ئاژەڵە ڕەسەنەکان و ڕاوکردنی ئاژەڵەکان لە دارستانە نیشتیمانییەکان ( )national parksیان شوێنە سروشتییە پارێزراوەکانی
دیکە بەگشتی ڕێگەیپێنەدراوە.
یاساکانی ڕاو و ڕاوەماسی لە ویالیەت و هەرێمەکان وەک یەک نین و تۆ بەخۆت دەبێت بزانیت چ یاسایەک لەناوچەکەی ئێوەدا جێبەجێدەکرێت.
لەوانەیە بتوانیت هەندێک ئاژەڵی کێویی ڕاوبکەیت لەهەندێک ناوچەدا .بەاڵم لەوانەیە واپێویستکات کە مۆڵەتت هەبێت یان ڕێگەتپێدرابێت یان
هەندێک پارە بدەیت بۆ ڕاوکردن ،هەروەها هەموو ئەو چەکانەی کە بەکاریشی دێنیت دەبێت مۆڵەتپێدراوبن.
ڕاوکردنی گەشتیارانە لە دەریاکان یان لە ڕوبارەکان لەوانەیە ڕێگەپێدراوبن ،عادەتەن بە مۆڵەت یان ڕێگەپێدان .بەگشتی ژمارەو قەبارەی ئەو
ماسیانەی کە دەیانگریت دیاریکراون.
ئوسترالیا یاسای هەیە بۆ پاراستنی ئاژەڵەکان لە دڕندەیی و فەرامۆشکردن .ئەو کەسانەی کە بەخراپی مامەڵە لەگەڵ ئاژەڵ و مەلەکان دەکەن
لەوانەیە سزای دارایی بدرێن یان زیندانی بکرێن ،یان هەردووکیان .یاسا ناوخۆییەکان ڕێگەدەدەن بە بەخێوکردنی ئاژەڵەکان لە ماڵەکان بەاڵم
بەگشتی پێویستیت بە مۆڵەتە بۆ بەخێوکردنی ئاژەڵە ڕەسەنەکان.
کوشتن و سەربڕینی ئاژەڵ لە ماڵەوە قەدەغەیە.
هەروەها بڕوانە بەشی  12بەشداریی مەدەنی.

جگەرەکێشان ،خواردنەوە و ماددە بێهۆشکەرەکان
جگەرەکێشان خەتەرێکی تەندروستییەو یەکێکە لە هۆکارە هەرە سەرەکییەکانی مردن و نەخۆشبوون لە ئوسترالیا.
زانیاری دەربارەی جگەرەکێشان و چۆنییەتی وازهێنان لە جگەرەکێشان لەالیەن پیشەکارە تەندروستییەکان وەک دکتۆر و دەرمانسازەکان
دەستدەکەوێت .زانیارییەکان لە خزمەتگوزارییەکانی دیکەش دەستدەکەون وەک کویتالین ()Quitline
لەسەر ئەم ژمارەیە ) 13 7848 (13 Quitیان بڕۆ بۆ www.quitnow.gov.au
جگەرەکێشان لەناو ئۆتۆمبیلەکان ،ئەگەر منداڵی تێدابێت ،قەدەغەیە ،هاوکات لە زۆربەی شوێنە گشتییەکانیش وەک نوسینگە ،شوێنی کار،
مۆڵەکان ،نەخۆشخانەکان ،کلینیکەکانی تەندروستیی ،هۆڵ و شوێنەکانی ڕابواردن و چێشتخانەکان قەدەغەیە.
هەروەها فرۆشتن یان دانی بەرهەماکانی توتن ،وەک جگەرە ،بە کەسانی خوار تەمەن  18ساڵی نایاساییە.
خواردنەوەی ئەلکهول لە ئوسترالیا یاساییە ،بەاڵم تەنیا لە شوێن و لەکاتی دیاریکراودا .ڕێنماییەکانی خواردنەوەی ئەلکهول پێشنیازدەکات کە لە
ڕۆژێکدا لە دوو خواردنەوەی ستاندارد زیاتر نەبێت.
فرۆشتن یان دانی ئەلکهول بە هەرزەکاران لەالیەن هەر کەسێکەوە بێت دژی یاسایە .هەروەها دژی یاسایە ئەگەر کەسێکی ژێر تەمەنی 18
ساڵی ئەلکهول بخواتەوە مەگەر لە شوێنێکی شەخسی بێت وەک ماڵەوە .خواردنەوەی ئەلکهول لە زۆر شوێنی گشتییدا قەدەغەیە.
لە ئوسترالیا کۆمەڵێک یاسا هەیە لەپەیوەند بە ڕێگریکردن لە خەڵک لە خاوەندارێتی و فرۆشتن و بەکارهێنانی هەندێک جۆر ماددەی
بێهۆشکەر .پێشێلکردنی یاساکانی ماددە بێهۆشکەرەکان لەوانەیە ببێتە مایەی سزای توند ،لەوانە سزای دارایی و زیندانیکردن .یاساکانی
ئوسترالیا کەسانی بەکاربەری ماددە بێهۆشکەرەکان لەگەڵ ئەو کەسانەی کە ماددە بێهۆشكەرەکان بەرهەمدێنن و دەفرۆشن و بازرگانی
پێوەدەکەن لێکجیادەکاتەوە.
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لێخوڕینی ئۆتۆمبیل لەژێر کاریگەریی ماددە بێهۆشکەرەکان و ئەلکهول نایاساییە .ئەگەر تۆ دوای بەکارهێنانی ماددە بێهۆشکەرەکان یان
ئەلکهول لێخوڕیت ،ئەوە لەوانەیە مۆڵەتەکەت لەدەستبدەیت ،سزای دارایی بدرێیت ،بخرێیتە زیندانەوە یان هەموو ئەو سزایانە بدرێیت .بڕوانە
بەشی  ،8هاتوچۆ.
ئەگەر بە خۆت یان کەسێک دەناسیت کە کێشەی لەگەڵ ماددە بێهۆشکەرەکان یان خواردنەوەی ئەلکهول هەیە ،ئەوە قسە لەگەڵ دکتۆرەکەت،
خزمەتگوزارییەکی تەندروستی کۆمەڵگە یان هێڵی یارمەتی ئەلکهول و ماددە بێهۆشکەرەکان لە ویالیەتەکەت یان هەرێمەکەتدا بکە:
ویالیەت یان هەرێم

تەلەفۆنی خزمەتگوزاریی زانیاری ئەلکهول و ماددە بێهۆشکەرەکان

ACT

02 6207 9977

NSW

 02 9361 8000سدنی ()Sydney
 1800 422 599دێهاتەکانی نیو ساوس وێڵز

NT

 08 8922 8399داروین ()Darwin
 08 8951 7580ناوەڕاستی ئوسترالیا
 1800 131 350سەرتاسەری نۆرزن تێریتۆری

Qld

1800 177 833

SA

1300 131 340

Vic.

1800 888 236

Tas.

1800 811 994

WA

 08 9442 5000پێرس ()Perth
 1800 198 024دێهاتەکانی WA

بۆ زانیاری زیاتر
دامەزراوە یان هەڵمەت

ماڵپەڕ

هەڵمەتی نیشتیمانیی بەرهەمەکانی توتن
()National Tobacco Campaign

www.quitnow.gov.au

وەزارەتی تەندروستی ()Department of Health

www.alcohol.gov.au/

هەڵمەتی نیشتیمانیی دژی ماددە بێهۆشکەرەکان
()National Drugs Campaign
تۆڕی ئوسترالی زانیاری لەسەر ماددە بێهۆشکەرەکان
()Australian Drug Information Network

www.drugs.health.gov.au/
www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38

ڕێگرییەکانی پێش هاوردەکردنی ئاژەڵ و ڕوەک
لەپەیوەند بە کڕینی بەرهەمێک لەسەر ئینتەرنێت ،یان لەکاتی گەڕانەوە یان دەرچوون لە ئوسترالیا ،ئەوە کۆمەڵێک یاسا هەن دەربارەی ئەوەی
داخۆ چ ڕوەک و ئاژەڵێک دەتوانیت بکڕیت یان لەگەڵ خۆتدا بیهێنیتەوە .ئەم ماڵپەڕە ببینە
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers
بۆ زانینی ئەوەی داخۆ کەلوپەلەکانی کە لەگەڵ خۆتدا هێناوتن یاساکانی ژیانی کێویی ( )wildlife lawsدەشکێننن یان نا ،بڕۆ بۆ
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
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هەروەها یاساش هەیە بۆ جۆرەکانی ئەو ڕوەک و ئاژەاڵنەی کە لەناو ئوسترالیادا دەکرێت بگواسترێنەوە .ئەگەر پالنی ئەوەت هەیە کە بەناو
ئوسترالیادا سەفەربکەیت ،بۆ زانینی ئەو پێداویستیانە کە دەبێت ئەنجامبدرێن بۆ هەڵگرتنی شتەکان بۆ شوێنی مەبەست بڕۆ بۆ
www.quarantinedomestic.gov.au/

یاساکانی دیکە
لە ئوسترالیا سزای لە سێدارەدان نییە.
یاسا هەیە دژی فڕێدانی شوشەو بوتڵ ،پیسکردنی ژینگە لەگەڵ فڕێدانی زبڵ و خاشاک یان دروستکردنی دەنگەدەنگی زۆر بەبێ وەرگرتنی
مۆڵەت.

ناکۆکی لەگەڵ دراوسێ
زۆر بواری ناکۆکی لەنێوان دراوسێکان یاسای بۆ دانراوە .ڕێگەچارەی چارەسەری ناکۆکییەکان و ناوبژیوانی لەوانەیە یارمەتی
چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان دراوسێکان بدات لەجیاتی چوون بۆ دادگا.
بۆ زانیاری زیاتر:
ویالیەت یان
هەرێم

خزمەتگوزاریی

ماڵپەڕ

ACT

خزمەتگوزاریی چارەسەری کێشە
()Conflict Resolution Service

www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_bro
chure.pdf

NSW

زانیاری دەربارەی یاسا لە نیو ساوس وێڵز
( )Information about the law in NSW

www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbo
urs/

NT

سەنتەری عەدالەتی کۆمەڵگە
()Community Justice Centre

www.cjc.nt.gov.au/

Qld
SA

حکومەتی کوینزالند
()Queensland Government
کۆمسیۆنی خزمەتگوزاریی یاسایی لە ئێس ئەی
()Legal Services Commission of SA

www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/
www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php

Tas.

خزمەتگوزاریی یاسایی کۆمەڵگە لە هۆبارت
()Hobart Community Legal Service

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-lawhandbook/community-andenvironment/neighbourhood-disputes/introduction

Vic.

یارمەتی یاسایی لە ڤیکتۆریا
()Victoria Legal Aid

www.legalaid.vic.gov.au/find-legalanswers/disputes-with-neighbours

WA

یارمەتی یاسایی لە دەبلیو ئەی ()Legal Aid WA

www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw
/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommonP
roblems.aspx

بڕوانە بەشی  ،12بەشداریی مەدەنی

یارمەتی یاسایی
هەموو ویالیەت و هەرێمەکان چەند ڕێکخراوێكیان هەیە کە یارمەتی خەڵک دەدەن بە ئاگادارکردنەوەیان لە ماف و بەرپرسیارییەکانیان ،لەگەڵ
چاکتر دەستڕاگەیشتن بە سیستەمی دادپەروەریی.
دامەزراوەی یارمەتی یاسایی ( ) Legal Aidڕاوێژو یارمەتی پێشکەش بەو کەسانە دەکات کە مافی سودمەندبوونیان هەیە لەپەیوەند بە
پرسەکانی تاوان ،کێشەکانی خێزان ،توندوتیژیی نێوخێزان ،تەندروستی دەرونی ،بیمەی کۆمەاڵیەتی ،قەردو کەتنەکانی هاتوچۆ:
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ویالیەت یان
هەرێم
ACT
NSW
NT
Qld
SA
Tas.
Vic.
WA

دامەزراوەی یارمەتی یاسایی

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

یارمەتی یاسایی ئەی سی تی ()Legal Aid ACT
یارمەتی یاسایی نیو ساوس وێڵز
()Legal Aid NSW

1300 654 314

www.legalaidact.org.au/

1300 888 529

www.legalaid.nsw.gov.au/

1800 019 343

www.nt.gov.au/ntlac

1300 651 188

www.legalaid.qld.gov.au/

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au/

1300 366 611

www.legalaid.tas.gov.au/

1300 792 387

www.legalaid.vic.gov.au/

1300 650 579

www.legalaid.wa.gov.au/

کۆمسیۆنی یارمەتی یاسایی نۆرزن تێریتۆری
()Northern Territory Legal Aid Commission
یارمەتی یاسایی کوینزالند
()Legal Aid Queensland
کۆمسیۆنی خزمەتگوزارییە یاساییەکان لە ساوس ئوسترالیا
(Legal Services Commission of South
)Australia
کۆمسیۆنی یارمەتی یاسایی لە تەسمانیا
()Legal Aid Commission of Tasmania
یارمەتی یاسایی لە ڤیکتۆریا
()Victoria Legal Aid
یارمەتی یاسایی لە وێستن ئوسترالیا
()Legal Aid W estern Australia

سەنتەرە یاساییەکانی کۆمەڵگە ڕاوێژ و یارمەتی لە زۆر بواردا پێشکەشدەکەن .هەندێکیان کالسی یاسایی پێشکەشدەکەن کە لەوێدا دەتوانیت
زیاتر بە مافەکانت و بەرپرسیارییەکانت ئاشنابیت.
ڕێکخراوە یاساییە نیشتیمانییەکان

ماڵپەڕ

کۆمەڵەی نیشتیمانیی سەنتەرە یاساییەکانی کۆمەڵگە
()National Association of Community Legal Centres

www.naclc.org.au/

سەنتەری یاسا بۆ مندااڵن و گەنجان ()Children’s and Youth Law Centre

www.lawstuff.org.au/

خزمەتگوزاریی یاسایی بۆ ژنان ()Women’s Legal Services

www.wlsa.org.au/
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 7خانوبەرە
لەم بەشەدا
دۆزینەوەی خانو لە ئوسترالیا لەوانەیە زەحمەتبێت و کرێی خانوش دەکرێت زۆر گران بێت .دۆزینەوەی خانوێک بۆ ماوەیەکی درێژخایەن
بەتایبەتی بۆ خێزانە گەورەکان لەوانەیە سەختبێت .لەوانەیە واپێویست بکات کە سازان بکەیت و خانوێک بەکرێبگریت کە دەستدەکەوێت.
•
•
•
•
•
•
•
•

خانو بۆ ماوەیەکی کورت
بەکرێگرتنی خانو یان شوقە لە کەرتی تایبەت
یارمەتی بۆ خانوبەرە
مافەکان و بەرپرسیارییەکانی کرێچی
کڕینی خانو یان شوقە
خزمەتگوزارییە سەرەکییەکانی ناوماڵ
کۆکردنەوەو ڕیسایکلکردنی زبڵ و خاشاک
پۆست

خانو بۆ ماوەیەکی کورت
ئەمانەی خوارەوە هەندێک بژاردەی بەکرێگرتنی خانوبەرن بۆ ماوەی کورت کە دەکرێت تۆ لەسەرەتای گەیشتنتدا ڕەچاویان بکەیت:
•
•

•

هۆستێل و ئەو هۆتێالنەی کە داشکانیان کردوە.
ئەگەر تۆ لە ئوسترالیا دەخوێنیت ،لەوانەیە تۆ مافی دەستڕاگەیشتنت هەبێت بە خانوبەرە کاتییەکان بۆ خوێندکاران تا نیشتەجێدەبیت.
لەگەڵ ستافی پشتیوانی لە خوێندکارە نێونەتەوەییەکان لە زانکۆکەی خۆت قسەبکە یان تەماشای ماڵپەڕەکەیان بکە .بۆ ئەو
جۆرە خانوانەی کە خوێندکارە نێونەتەوەییەکان دەتوانن بەکرێیانبگرن بڕوانە
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
بۆ زانینی تێچوی ژیان بۆ خوێندکاران لە ئوسترالیا ،بڕۆ بۆ
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs

بەکرێگرتنی خانو یان شوقە لە کەرتی تایبەت
بەکرێگرتنی خانو یان شوقە زۆرجار لەڕێگەی دەاڵڵەکان ( )agentsـەوە ئەنجامدەدرێت کە لەجیاتی خاوەنماڵەکان کاردەکەن .تۆ دەتوانیت
ڕاستەوخۆش لە خاوەنماڵێکەوە خانو بەکرێبگریت .خانوەکان لەسەر ئینتەرنێت یان لە ڕۆژنامە ناوخۆییەکان ئیعالندەکرێن لە بەشی 'بۆ کرێ'
(' )'To letو 'خانوی بەتاڵ' (' .)'Accommodation vacantتۆ دەتوانیت سەردانی نوسینگەی دەاڵڵەکانیش بکەیت و پرسیاری لیستی ئەو
خانوانەیان لێبکەیت کە دایاناوە بۆ کرێ.
'گرێبەست' ( )leaseیان 'پەیماننامەی کرێچیی نیشتەجێ' ( )residential tenancy agreementکۆنتراکتێکی نوسراوە لەنێوان
خاوەنماڵ و کرێچی .گرێبەستەکان یان پەیماننامەکان بەگشتی بۆ ماوەی شەش یان دوازدە مانگن ،سەرەڕای ئەمە ،تۆ مافی ئەوەت هەیە کە
مامەڵەبکەیت لەسەر ماوەی گرێبەستەکە پێش واژۆکردنی .لەدوای کۆتاییهاتنی ماوەکە ،تۆ لەوانەیە مافی ئەوەت هەبێت کە گرێبەستەکە نوێ
بکەیتەوە .بوونی کۆنتراکتێکی نوسراو مانای ئەوەیە کە پێشوەختە ڕەزامەندی لەسەر مەرجەکانی گرێبەستەکە دراوە ،وەک کرێی خانوەکە،
کەی دەبێت کرێیەکە بدرێت ،کێ پارەی خزمەتگوزارییەکان (وەک کارەبا ،ئاو ،گاز ،کۆکردنەوەی زبڵ و خزمەتگوزارییەکانی دیکە) دەدات،
ژمارەی پشکنینەکان ،داخۆ ڕێگە بە بەخێوکردنی ئاژەڵە ماڵییەکان دەدرێت یان نا ،هەروەها ماوەی مانەوەت لە خانوەکە.
گرێبەست بۆ ماوەی زیاتر لەوەی کە پێشبینی دەکەیت لە خانوەکە دەمێنیتەوە واژۆمەکە ،چونکە لەوانەیە مەسرەفێکی زۆرت بکەوێتە
ئەستۆ ئەگەرهاتو پێش تەواوبوونی ماوە بڕیار لەسەر دراوەکە خانوەکە چۆڵبکەیت (بەمە دەگوترێت "پێشێلکردنی گرێبەست
).)"(breaking a lease
لەسەرەتای گرێبەستەکە بەگشتی دەبێت کرێی مانگێک پێشوەختە بدەیت ،لەگەڵ بۆندی کرێچێتیی ( .)rental bondبۆند بڕە پارەیەکە وەک
پێشپولی دەدرێت بە خاوەنماڵەکە .بڕە پارەکە لە ویالیەتێکەوە بۆ ویالیەتێکی دیکە دەگۆڕێت .خاوەنماڵەکە یان دەاڵڵەکە دەبێت بۆندەکە بدات بە
دەسەاڵتدارە بەرپرسەکان بۆ بۆندی کرێچێتیی نیشتەجێ لە ویالیەتەکەت یان هەرێمەکەت .کاتێک کە خانوەکە چۆڵدەکەیت ،بڕە پارەی بۆندەکە
دەگێڕدرێتەوە بۆ تۆ بەمەرجێک کە هیچ پارەی کرێت لە ئەستۆدا نەمابێت و خانوەکە بە خاوێنی و بێزیان بەجێبهێڵیت.
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پێشئەوەی بچیتە ناو خانوەکە ،حالەتی خانوەکە لەگەڵ هەر زیان و شکان و ماکێک کە لە خانوەکە بەدیکرێت تۆماردەکرێت لەسەر
دۆکیومێنتێک کە پێیدەگوترێت 'ڕاپۆرتی حالەت' ( .)condition reportئەوە لەالیەن تۆ و خاونماڵەکە یان دەاڵڵەکە ئەنجامدەدرێت تاوەکو
لەکاتی چۆڵکرد نی خانوەکە ناکۆکی لەنێوانتاندا دروستنەبێت .دەبێت خاوەنماڵەکە لە هەر زیانێک یان شکانێک کە بەر خانوەکە دەکەوێت
ئاگاداربکەیتەوەو مۆڵەتی لێوەرگریت پێش چاکردنەوەو دەستکاریکردنی خانوەکە .بەگشتی خاوەنماڵەکە بەپرسە لە چاککردنەوەی کەلوپەلەکان.
پێش پشکنینی تەواو بۆ خانوەکەو تێگەیشتن لە مەرجەکان و حالەتەکانی ناو دۆکیومێنتەکە گرێبەستەکە واژۆمەکە چونکە دوای واژۆکردن ئیدی
بەشێوەیەکی یاسایی تۆ پابەنددەبیت.
تۆ مافی ئەوەت نییە کە خانوکە بەکرێبدەیتەوە (واتە بەکرێ بیدەیتە کەسێکی دیکە کە ناوی لەسەر گرێبەستەکە نەبێت) نە میوانی درێژماوە
بێنیتە خانوەکە ،چونکە ئەمانە لەوانەیە ببنە مایەی تێپەڕاندنی ژمارەی ئەو کەسانەی کە دەتوانن لە خانوەکەدا بژین .میوانی کورتماوە بەگشتی
ڕێگەپێدراوە.
ئەگەر نیازت هەبوو خانوەکەت چۆڵکەیت ،ئەوە دەبێت پێشوەخت ئاگاداری خاوەنماڵەکە بکەیتەوە (بەگشتی النیکەم چوار حەفتەیە یان وەک
ئەوەی لە گرێبەستەکە دیاریکراوە).

یارمەتی بۆ خانوبەرە
ئەو کەسانەی کە داهاتیان کەمە لەوانەیە مافی سودمەندبوونیان هەبێت لە خانوی کاتیی ،یان کۆمەکی دارایی لەالیەن حکومەتەوە بۆئەوەی
بتوانن بۆندی کرێ و کرێی مانگی یەکەمی کە پێشوەخت دەدرێت ،بدەن.
کۆمەکی کرێ ( )Rent Assistanceبڕە پارەیەکی حکومەتە بۆ یارمەتیدانی ئەو کەسانەی کە دهاتیان کەمەو کرێ دەدەن
(.)www.humanservices.gov.au/rentassistance

خانوی گشتیی
ئەگەر تۆ پارە لە سێنتەرلینک ( )Centrelinkوەربگریت یان داهاتت کەم بێت ئەوە دەتوانیت داوایەک پێشکەش بکەیت بۆ بەکرێگرتنی
خانوەکی گشتیی ( ،)public housingکە ئی حکومەتن.
ئەگەر لە خانوی گشتییدا بژیت ئەوە بڕی ئەو کرێیەی کە دەیدەت داشکانی بۆ دەکرێت ،کە بەگشتی کەمترە لە کرێی کەرتی تایبەت.
ماوەی چاوەڕوانی بۆ خانوی گشتی بەگوێرەی ئەو گەڕەک و شوێنەی کە داواتکردوە ،قەبارەی خانوەکەو لەگەڵ ڕادەی بەپەلەیی پێویستی تۆ بۆ
خانو دەگۆڕێت .ماوەی چاوەڕوانی دەکرێت زۆر درێژ بێت.
بۆ زانیاری زیاتر:
ویالیەت یان
هەرێم
ACT
NSW
NT
Qld
SA
Tas.
Vic.

دەسەاڵتدارانی خانوبەرە
خزمەتگوزاریی خانوبەرە و کۆمەڵگە
(Housing and Community
)Services
خانوبەرەی نیو ساوس وێڵز
()Housing NSW
وەزارەتی خانوبەرە
()Department of Housing
وەزارەتی خانوبەرە و کاری گشتیی
(Department of Housing and
)Public Works
خانوبەرەی ئێس ئەی ()Housing SA
خانوبەرەی تەسمانیا
()Housing Tasmania
نوسینگەی خانوبەرە
()Office of Housing

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

133 427

www.communityservices.act.gov.au/ocyfs

1300 468 746

www.housing.nsw.gov.au

08 8999 8814

https://nt.gov.au/property/public-housing

13 74 68

www.qld.gov.au/housing/publiccommunity-housing

131 299

www.housing.sa.gov.au

1300 135 513

www.dhhs.tas.gov.au/housing

1300 650 172

www.housing.vic.gov.au/public-housing
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ماڵپەڕ

تەلەفۆن

دەسەاڵتدارانی خانوبەرە

ویالیەت یان
هەرێم

www.housing.wa.gov.au

1800 093 325

وەزارەتی خانوبەرە
)Department of Housing(

WA

دابینکردنی خانوبەرە بۆ بێ ماڵوحاڵەکان
 ئەوە ئەو خزمەتگوزارییانەی خوارەوە دەتوانن یارمەتیتبدەن بە، یان لە خەتەری ئەوەدایت کە ببیت بە بێ ماڵوحاڵ،ئەگەر تۆ بێ ماڵوحاڵی
.دابینکردنی خانوی تەنگەتاوی یان ڕەوانەی الیەنێکی دیکەت بکەن
تەلەفۆن
02 6247 7744
1800 176 468
1800 152 152

1800 474 753

1800 003 308
1800 800 588

خزمەتگوزاریی و ماڵپەڕ

ناوچە

)Homelessness Australia( بێ ماڵوحاڵەکان ئوسترالیا
www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
)FirstPoint( پۆینت-فێرست
www.firstpoint.org.au
)Link2Home( لینکتوهۆم
www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
)ShelterMe( شێڵتەرمی
www.shelterme.org.au
)Homeless Hotline( گەرمی بێ ماڵوحاڵیی-هێڵی
www.qld.gov.au/housing/emergency-temporaryaccommodation/homeless-persons-information-qld/
)Help in Crisis Situations( یارمەتی لە حالەتی تەنگژە
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergencyshelter-and-homelessness/accessing-services
)Housing Connect( پەیوەندیکردن بە خانوبەرە
www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect

نیشتیمانیی
)National(
ACT
NSW
NT
Qld

SA
Tas.

1800 825 955

)Crisis and emergency accommodation( خانوبەرە بۆ تەنگژە و تەنگەتاوی
www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation

Vic.

1800 065 892

)Homelessness Advisory Service( خزمەتگوزاری ڕاوێژکاریی بۆ بێ ماڵوحااڵن
www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice

WA

مافەکان و بەرپرسیارییەکانی کرێچی
هەموو ویالیەت و هەرێمەکان فەرمانگەی حکومیان هەیە کە ئامۆژگاری پێشکەش بە کرێچیان دەکات لەسەر مافەکان و بەرپرسیارییەکانیان
: زۆرجار بە چەندین زمان،وەک کرێچییەک
تەلەفۆن

فەرمانگەکانی خانوبەرە و بازرگانی ڕەوا

)Access Canberra( بەدەستهێنانی کانبێرا
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico
)NSW Fair Trading( بازرگانی ڕەوا لە نیو ساوس وێڵز
13 32 20 www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a_h
ome.page
13 22 81

ویالیەت یان
هەرێم
ACT
NSW

1800 019 319

)Consumer Affairs( کاروبارەکانی بەکاربەر
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies

NT

1300 366 311

)Residential Tenancies Authority( فەرمانگەی کرێچێتی نیشتەجێ
www.rta.qld.gov.au/

Qld
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تەلەفۆن
131 882
1300 654 499
1300 558 181
1300 304 054

فەرمانگەکانی خانوبەرە و بازرگانی ڕەوا
)Consumer and Business Services( خزمەتگوزاریی بەرکاربەر و بیزنیس
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-andletting/renting-privately
)Consumer Affairs and Fair Trading( کاروبارەکانی بەکاربەر و بازرگانی ڕەوا
www.consumer.tas.gov.au/renting
)Consumer Affairs Victoria( کاروبارەکانی بەکاربەر لە ڤیکتۆریا
www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/during-alease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts
)Department of Commerce( وەزارەتی دارایی
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa

ویالیەت یان
هەرێم
SA
Tas.
Vic.
WA

.حکومی هەن کە ئامۆژگاری پێشکەش بە کرێچیان دەکەن-هاوکات چەندین ڕێکخراوی نا
ماڵپەڕ

تەلەفۆن

ماڵپەڕەکانی کرێچییەکان

ویالیەت یان
هەرێم

www.tenantsact.org.au/contact
Us/Tenants-Advice-Service

02 6247 2011

یەکێتیی کرێچییەکانی ئەی سی تی
)Tenants’ Union ACT(

ACT

کرێچییەکانی نیو ساوس وێڵز
)Tenants NSW(

NSW

www.tenants.org.au
www.dcls.org.au/legal-andadvocacy-services/tenantsadvice

1800 812 953

خزمەتگوزاریی ڕاوێژ بۆ کرێچییەکانی ئێن تی
)NT Tenants’ Advice Service(

NT

http://tenantsqld.org.au/infofor-tenants

1300 744 263

کرێچییەکانی کوینزالند
)Tenants Queensland(

Qld

www.syc.net.au/tias/overview

1800 060 462

خزمەتگوزاریی زانیاری و ڕاوێژکاری بۆ کرێچییان
(Tenants Information and
Advisory Service)

SA

http://tutas.org.au

1300 652 641

یەکێتیی کرێچییەکانی تەسمانیا
)Tenants Union of Tasmania(

Tas.

www.tuv.org.au

03 9416 2577

یەکێتیی کرێچییەکانی ڤیکتۆریا
)Tenants Union of Victoria(

Vic.

www.tenancywa.org.au

08 9221 0088
1800 621 888

)Tenancy WA( کرێچێتیی دەبلیو ئەی
تەلەفۆنی بەخۆڕایی لە دێهاتەکانەوە

WA

ئینستیتیوتی دەاڵڵەکان لە ئوسترالیا
)Real Estate Institute of Australia(

نیشتیمانیی
)National(

https://reia.asn.au/consumers/r
enting-or-leasing-a-property

کڕینی خانو یان شوقە
 هەروەها دەاڵڵەکانی.ئەو خانو و شوقانەی بۆ فرۆشتنن بەگشتی لە ڕۆژنامەکان یان لەسەر ئینتەرنێت ئیعالندەکرێن
 ئەگەر بۆ یەکەمینجار بێت کە لە ئوسترالیا خانو بکریت ئەوە لەوانەیە مافی سودمەندبوونت.خانوبەرەش لیستیان دەکەن بۆ فرۆشتن
.)www.firsthome.gov.au( ) بڕوانەfirst home owner grant( هەبێت لە پاڵپشتی دارایی بۆ یەکەم خانو
 لەوانەیە پێویستیت بە،ئەگەر تۆ نیشتەجێبووی هەمیشەیی نیت لە ئوسترالیا
) هەبێت بۆ کڕینی خانوforeign investment approval( ڕەزامەندی وەبەرهێنانی بیانی
)www.firb.gov.au/real-estate (بڕوانە
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ئەگەر پێویستیت بە قەردە بۆ کڕینی خانوبەرە ،ئەوە پەیوەندی بە بانکەکەت یان هەر دامەزراوەیەکی دارایی دیکە بکە .لە ئوسترالیا ،بۆ خانو
کڕین ،خەڵک بەگشتی پارێزەر ( )solicitorێک یان ئامادەکەرێکی تاپۆ ( )conveyancerبەکاردێنن بۆ بەڕێوەبردنی مامەڵەکەیان .هیچ
کۆنتراکتێک واژۆمەکە تا بەتەواوی لە مەرجەکانو بەندەکانی تێدەگەیت.
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر کڕینی خانوبەرە بڕۆ بۆ
www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property

خزمەتگوزارییە سەرەکییەکانی ناوماڵ
ئەگەر خانو بکڕیت یان بەکرێ بگریت ،تۆ پێویستیت بە بەستنی ماڵەکەتە بە پێداویستییە سەرەکییەکانی ناوماڵ وەک ئاو ،کارەباو گاز .ئەوانەی
ئەو خزمەتگوزارییانە پێشکەشدەکەن دەکرێت دامەزراوەیەکی حکومی یان کەرتی تایبەت بن ،دەشوەستێتە سەر شوێنی ماڵەکەت – تەماشای
ڕێبەری تەلەفۆنەکان بکە.
بەگشتی چەند ڕۆژێک پێش گواستنەوەت بۆ خانوە نوێکە دەبێت پێشکەشکارانی ئەم خزمەتگوزارییانە ئاگاداربکەیتەوە.
پێشئەوەی کۆنتراکت لەگەڵ ئەو دامەزراوەو کۆمپانیانەی کە خزمەتگوزارییەکانی ناوماڵ پێشکەشدەکەن واژۆبکەیت ،تکایە دڵنیابە لەوەی داخۆ
پێویستیت بە خزمەتەکە هەیە یان نا .بۆنمونە ،کۆنتراکتێکی سێ ساڵی لەگەڵ کۆمپانیای کارەبا واژۆمەکە ئەگەر تۆ لە خانوێکی کاتییدا دەژیت.
زۆر گرنگە کە لە تەواوی مەرجەکانی کۆنتراکتەکە بگەیت پێشئەوەی واژۆی بکەیت .ڕێنماییەکانی بەڕێوەبردنی خزمەتگوزارییەکانی وزە لەم
ماڵپەڕە دەستدەکەون www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home
هەروەها ڕێکخەری وزەی ئوسترالی ( )Australian Energy Regulatorزانیاری زیاتر لەم ماڵپەڕە پێشکەشدەکەن
www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
کۆمپانیاکان بەشێوەیەکی ڕێکوپێک پسولە ( )billکانی تێچوی خزمەتگوزارییەکانت بۆ ڕەوانەدەکەن .ئەگەر ناتوانیت پارەکان لە کاتی خۆیدا
بدەیت یان دەتەوێت دەستکاری لە مەرج و ڕێکخستنەکان بکەیت ،ئەوە یەکسەر پەیوەندیان پێوەبکە.
ئەگەر نەتوانیت پارەکە بدەیت ئەوە پێشکەشکاری خزمەتگوزارییەکە لەوانەیە یارمەتیت بدات تاوەکو لە مەترسی بڕینی خزمەتەکە
دوورکەویتەوە.

کارەبا و گاز
بۆ زانیاری ،بە ڤیدیۆکانیشەوە ،کە دەکرێت یارمەتیت بدەن لە هەڵبژاردنی کۆمپانیای کارەبا و گاز ،سەردانی
ئاسانکردنی وزە ( )Energy Made Easyی حکومەتی ئوسترالی لەم ماڵپەڕە بکە www.energymadeeasy.gov.au/
کاتێک کە کۆمپانیایەک هەڵدەبژێریت چێکی ئەمانە بکە:
•
•
•

ماوەی کۆنتراکتەکە چەندە
داخۆ تێچوی بەستنی خزمەتەکە ،هەروەها تێچوی دەرچوون لە کۆنتراکتەکە ،چەندە
داخۆ کۆمپانیاکە دەزانێت تۆ وەرگری داشکان ( )receive concessionsیان داهاتی پشتیوانی ( )income supportت.

ماڵپەڕەکەی ئاسانکردنی وزە ( )Energy Made Easyهەندێک زانیارییان هەیە لەو پەیوەندە بە چەندین زمانی جیا لەم لینکە
( )www.energymadeeasy.gov.au/publications-0لەگەڵ لیستی ئۆمبەدسمانی وزە لەم لینکە
 www.energymadeeasy.gov.au/useful-contactsکە دەتوانیت پەیوەندیان پێوەبکەیت ئەگەرهاتو نەتوانیت
کێشەیەک لەگەڵ کۆمپانیای پێشکەشکاری کارەبا یان گاز چارەسەربکەیت.

سێنتەرپەی Centrepay
سێنتەرپەی ( )Centrepayخزمەتێکی خۆبەخشانەی دانی-پسولە ( )bill-payingیە بۆ خزمەتوەرگرانی سێنتەرلینک ()Centrelink
(بڕۆ بۆ  .)www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepayتۆ دەتوانیت سێنتەرپەی
( )Centrepayبەکاربێنیت بۆ بڕینی بڕێک پارە بە ڕێکوپێکی لە موچەکەی سێنەرلینک ( )Centrelinkت تاوەکو لەو پارەیە پارەی
پسولەکان ،تێچوی پێداویستییەکانی ناوماڵ ،وەک کرێ ،گاز ،کارەبا ،ئاو و تەلەفۆن ،بدەیت .خێراترین ڕێگە بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە
ئەنجامدانییەتی لەسەر ئینتەرنێت ،ئەویش لەڕێگەی ئەکاونتەکەی خۆت لە مای-گەڤ ( )myGovلەم لینکە www.my.gov.au

تەلەفۆن بکە بۆ 131 450
68

تەلەفۆنەکان و ئینتەرنێت
لە ئوسترالیا بە سێڵ فۆن ( )cell phoneدەگوترێت مۆبایل فۆن ( ،)mobile phonesئەو تەلەفۆنەی کە لە ماڵەوە بەستراوە پێیدەگوترێت
تەلەفۆنی هێڵی-زەمینی ( )landline phoneیان بەس هێڵی-زەمینی.
کۆنتراکتەکانی خزمەتگوزارییەکانی تەلەفۆن پێیاندەگوترێت پالن ( .)planبۆ بەراوردکردنی خزمەتگوزارییەکانی تەلەفۆن و ئینتەرنێت ،ئەوە
دەتوانیت لە ئینتەرنێت وشەو تێرمی وەک  landline plan ،mobile planیان  internet planبگەڕێیت.
بەوردی تەماشای مەرجەکانی کۆمپانیاکە بکەو ئەو دۆکیومێنتە کورتەش کە ناوی کورتەی زانیارییە گرنگەکان
( )Critical Information Summaryـە بخوێنەوە پێشئەوەی واژۆی کۆنتراکتەکە بکەیت.
ئەمانە هەندێک لە سیماکانی (مواسەفاتەکانی) کۆنتراکتەکانی تەلەفۆن و ئینتەرنێتە لە ئوسترالیا:

•
•
•
•
•

خزمەتگوزارییەکان بەگشتی تێچوی بەستن ( )connection feeلەخۆدەگرن.
لەوانەیە واپێویستبکات کە کۆنتراکتێکی یەک ساڵە یان دوو ساڵە واژۆبکەیت.
زۆربەی خزمەتگوزارییەکانی مۆبایل بڕێکی دیاریکراو لە تەلەفۆنکردنی بەخۆڕایی لەخۆدەگرن بۆ هەر مانگێک بۆ مۆبایلی
برۆدباند ( )mobile broadbandبەاڵم لەوانەیە تۆ پارەی زیاتر بدەیت ئەگەر لە بڕە دیاریکراوەکە تێتپەڕاند.
زۆربەی خزمەتگوزارییەکان بە کورتەنامە ( )SMSیان ئیمەیل ئاگادارتدەکەنەوە کە بە بڕی چەند لە بڕە دیاریکراوەکەی مانگانە
تێتپەڕاندوە وەک  ،85% ،50%یان .100%
تۆ دەتوانی کە خزمەتگوزارییەکی پریپەید ( ،)pre-paidواتە پارەکە بدەیت پێش بەکارهێنان هەڵبژێریت ،یان پۆستپەید
( ،)post-paidواتە کۆمپانیاکە مانگانە پسولەت بۆ ڕەوانەدەکات ،هەڵبژێریت.

ئەگەر تۆ پسولەکەی تەلەفۆن یان ئینتەرنێتت بۆ هات و نەتوانی کە پارەکە لەکاتی خۆیدا بدەیت ،ئەوە دەبێت یەکسەر پەیوەندی بە کۆمپانیاکەوە
بکەیت.
بڕە تەلەفۆنە خۆڕاییەکانی پالنەکانی مانگانە بەگشتی تەلەفۆنکردن بۆ واڵتانی دیکە ناگرێتەوە .تەلەفۆنی واڵتانی دیکە لەوانەیە زۆر گران بێت.
دەبێت بە وریاییەوە ئاگاداری تەلەفۆنکردن بیت بۆ دەرەوەی ئوسترالیا یان کارتی پریپەید بەکاربێنیت (کە لە زۆربەی دوکانەکان
دەستدەکەوێت).
ئەگەر تۆ دەتەوێت ئینتەرنێت ڕاکێشیت بۆ ماڵەکەتان یان لەڕێگەی بێ سیمەوە ( )wirelessدەستت بە ئینتەرنێت ڕابگات ،ئەوە دەبێت بچیتە
ناو کۆنتراکتێکەوە لەگەڵ کۆمپانیایەک کە خزمەتگوزاریی ئینتەرنێت پێشکەشبکات .پێشئەوەی کە کۆنتراکتەکە واژۆبکەیت دڵنیابە لەوەی کە
دەتوانیت پارەی خزمەتەکە بدەیت ،هەروەها داخۆ ئەم پالنە پێویستییەکانی تۆ بەرجەستەدەکات یان نا .دەشتوانی کە ئینتەرنێتی بێ سیمی پریپەید
بکڕیت.
ژمارەیەک پڕۆگرام هەن کە بەخۆڕایی یان بەنرخێکی کەم ئینتەرنێت و مەشق و ڕاهێنان پێشکەشدەکەن .بۆنمونە ،لەوانەیە لە کتێبخانە
گشتییەکان و شارەوانییەکان بەخۆڕایی دەستت بە ئینتەرنێت ڕابگات.
دەبێت تەنیا ئەو کۆمپانیایانەی ئینتەرنێت و تەلەفۆن بەکاربێنیت کە ئەندامن لە بەرنامەی ئۆمبەدسمانی پیشەسازی پەیوەندییەکان
( )(TIO) Telecommunications Industry Ombudsmanکە ناویان لێرە لیست کراوە
www.tio.com.au/members/members-listing
ئەگەر هەڵەیەک یان کێشەیەک لەگەڵ کۆمپانیای ئینتەرنێتەکەت یان تەلەفۆنەکەت هاتەپێش و کۆمپانیاکە لەتوانایدا نەبوو کە چارەسەری بکات،
ئەوە دەتوانیت سکااڵیەکی بەخۆڕایی پێشکەش بە  TIOبکەیت بە تەلەفۆنکردن بۆ  1800 062 058یان سەردانیکردنی ئەم لینکە
www.tio.com.au/making-a-complaint

کۆکردنەوەو ڕیسایکلکردنی زبڵ و خاشاک
بەگشتی حکومەتی ناوخۆ کۆکردنەوەی زبڵ و خاشاک لەئەستۆدەگرێت و بەڕێوەدەبات .عادەتەن دوو تەنەکە ( )binی جیا بۆ زبڵ و خاشاکی
ماڵەکان دادەنرێن ،یەکێکیان بۆ زبڵ ئەوەی دیکەیان بۆ ئەو کەلوپەالنەی کە ڕیسایکل دەکرێن وەک بۆتڵ ،قوتوو ،کاغەز و مقەبا.
بۆزانینی ڕۆژانی کۆکردنەوەیان تەلەفۆن بۆ شارەوانی ناوچەکەت بکە یان لە دراوسێکەت بپرسە .بڕوانە بەشی  ،12بەشداریی مەدەنی.
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پۆست
تۆ دەتونیت نامەکانت یان بەستەکانت لەڕێگەی بۆکسەکانی یان نوسینگەکانی پۆستی ئوسترالی ( )Australia Postبنێریت .پولی نامەکان بۆ
دەرەوەی ئوسترالیا گرانترن لەوانەی بۆ ناوەوەی ئوسترالیا ڕەوانەدەکرێن .دامەزراوەی پۆستی ئوسترالی ()Australia Post
خزمەتگوزاریی دیکەی بەکەڵک پێشکەشدەکات وەک دانی پارەی فاتورەکان و گرتنی وێنە بۆ پاسپۆرت (بڕوانە
.)www.auspost.com.au
ئەگەر تۆ ماڵەکەت گواستەوە ،ئەوە دەتوانیت کە پۆست ئاراستەی ناونیشانە نوێکەت بکەیت (بڕۆ بۆ
 .)http://www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.htmlلەوانەیە مافی
سودمەندبوونت هەبێت لە داشکاندن لە تێچوەکەی .پۆستی ئوسترالی ( )Australia Postدەتوانێت ناونیشانە
نوێکەی تۆ بۆ دامەزراوەو ڕێکخراوەکانی دیکە ڕەوانەبکات.
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 8هاتوچۆ
لەم بەشەدا
ئوسترالیا واڵتێکی گەورەیەو شارو شارۆچکەکانی زۆر لێکدوورن .زۆر بژاردەت لەپێشە بۆ هاتوچۆکردن لەنێوان شارەکان یان لەسەرتاسەری
واڵتەکەدا.
•
•
•
•
•

هاتوچۆی گشتیی
خزمەتگوزاریی تاکسی
پایسکلسواری
پیادەڕەویی
ئۆتۆمبیلی تایبەت

هاتوچۆی گشتیی
هاتوچۆی گشتیی لە ئوسترالیا ئەمانە دەگرێتەوە :پاس ،شەمەندەفەر ،ترام و فێری (بەلەم) .تۆ دەبێت لەبەرابەر بەکارهێنانی زۆربەی ئەم
خزمەتگوزارییانە پارە بدەیت یان تیکت بکڕیت .عادەتەن داشکاندن بۆ خوێندکاران و گەورەسااڵن و هەڵگرانی کارتی چاودێریی تەندروستی
( )Health Care Cardهەیە .تیکتی حەفتەیی یان مانگیی عادەتەن هەرزانترە لە تیکتی یەکسەرەی ڕۆژانە.
زانیاری و خشتەی کاتەکان لە شارەوانییەکان ،سەنتەرەکانی میوانان و گەشتیاران ،وێستگەکانی شەمەندەفەر ،کتێبخانەکان و سەنتەرەکانی
زانیاری دەستدەکەون.
ویالیەت یان
هەرێم

دامەزراوەی هاتوچۆی گشتیی

ماڵپەڕ

ACT

ئەکشن ()ACTION

www.action.act.gov.au

NSW
NT

هاتوچۆی نیو ساوس وێڵز
()Transport NSW
وەزارەتی هاتوچۆ
()Department of Transport

www.transport.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling

Qld

ترانسلینک ()Translink

www.translink.com.au

SA

هاتوچۆی ئێس ئەی ()Transport SA

www.sa.gov.au/topics/transport-travel-andmotoring/public-transport-and-travel

Tas.

مێترۆ تەسمانیا ()Metro Tasmania

www.metrotas.com.au

Vic.

مێتلینک ()Metlink

www.metlinkmelbourne.com.au

WA

فەرمانگەی هاتوچۆی گشتیی
()Public Transport Authority

www.pta.wa.gov.au

خزمەتگوزاریی تاکسی
لە زۆربەی شوێنەکانی ئوسترالیا تاکسیەکان یان کابەکان  24سەعاتە کاردەکەن .میتەرێک (عەدادێک) لەسەر داشبۆردی تاکسییەکە کرێکە
نیشاندەدات .کۆمپانیاکانی تاکسی لەسەر ئینتەرنێت و لە یەڵۆ پەیگس ( )Yellow Pagesناویان لیستکراوە لەژێر ناونیشانی ’.‘Taxi cabs
لە زۆربەی شارەکا ندا تاکسی تایبەت هەیە بۆ خاوەن پێداویستییە تایبەتەکان .ئەگەر لەکاتی سەفەرکردنەکەت منداڵی ساوات لەگەڵدایە تکایە
کۆمپانیای تاکسییەکە لەکاتی حجزکردنەکەدا ئاگاداربکەوەو پێیان بڵێ کە کورسی تایبەت بە ساوایانت دەوێت.
وەک بەدیلی تاکسی ،لە هەندێک شوێن ئوبەر ( )Uberیان ڕاگرتنی نافەرمی ئۆتۆمبیل لەسەر جادەکان بەکاردێت.
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پایسکلسواری
پایسکلسوارەکان دەبێت پابەندبن بە یاساو نیشانەکانی هاتوچۆ .دەبێت ئیستاپی پایسکلەکەت و زەنگەکەی کاربکەن .ئەگەر سواری پایسکل بیت
ئەوە تۆو هەر نەفەرێکی دیکە کە لەگەڵتدابێت دەبێت کاڵو/هێلمت ( )helmetلەسەر بکەن .کاتێک کە شەوان سواری پایسکل دەبیت ،ئەوە
پایسکلەکەت دەبێت گڵۆپی پێشەوەو دواوەی داگیرسێت .کاتێکیش لە شوێنێک پایسکلەکەت بەجێدەهێڵیت ئەوە کلیل و قوفڵی لێدە.
ناوچەکەت یان شارەکەت لەوانەیە ڕێوشوێنی تایبەتیان ئەنجامدابێت بۆ هاندانی خەڵک لەبەکارهێنانی پایسکل ،وەک دیاریکردنی ڕێگەو
شۆستەی تایبەت بۆ پایسکل یان شوێنی تایبەت بۆ ڕاگرتنی پایسکل کە پایسکلەکان بە هاتوچۆی گشتییەوە دەبەستێتەوە.
ئەگەر لەین ( ) laneهەبێت ئەوە تۆ دەبێت لەسەر لەینی پایسکل لێبخوڕیت ،چونکە ئەوە سەالمەترە ،هەندێک ویالیەت و ناوچە ئەوە دەسەپێنن.
ئەگەر لەینی پایسکل نەبوو ،ئەوە دەبێت تا بۆت بکرێت نزیک لەالی چەپی ڕێگاکەوە لێبخوڕیت چونکە ئەوە سەالمەترە .بەگشتی لە دوو
پایسکلسوار زیاتر نابێت لەتەنیشتیەکەوە بن.

پیادەڕەویی
لە ئوسترالیا پیادەڕەویی چاالکییەکی خۆشگوزەرانی باوە.
لەالی ترافیک الیت و شوێنەکانی پەڕینەوەی پیادەڕەواندا لە جادەکان بپەڕەوە .بەوریاییەوە تەماشای الی ڕاست و الی چەپت بکە بۆ ئۆتۆمبیل.
لەسەر جادەکان و هێڵەکانی شەمەندەفەر پیاسە مەکە.
ئەگەر نیازت هەیە کە بچیتە دەشتودەر ( ،)bushواچاکە کە دڵنیابیت لەوەی کە کەلوپەل و پێداویستی تەواوت پێیەو کەسێکیش ئاگاداربکەوە کە
بۆ کوێ دەچیت.

ئۆتۆمبیلی تایبەت
ئۆتۆمبیلی تایبەت جۆرێکی هاتوچۆیە کە تۆ خاوەنیت و بەکاریدەهێنیت بۆ هەر شوێنێک کە حەزت لێی بێت .زۆربەی ئوسترالییەکان ئۆتۆمبیل
یان ماتۆڕ بەکاردێنن وەک هۆکارێکی هاتوچۆی تایبەت .خاوەندارێتی ئۆتۆمبیل لەبارە بەاڵم هاوکات گرانیشە .ژمارەیەک بەپرسیارێتی لە
لێخوڕین و خاوەندارێتی ئوتۆمبیلدا هەیە لە ئوسترالیا.
هیچهایکینگ ( ،)Hitchhikingسواربوونی ئۆتۆمبیلی کەسێکی دیکە بەخۆڕای ،بەباش و بەسەالمەت نازانرێت و پیشنیارناکرێت.

مۆڵەتەکانی شوفێری
لە ئوسترالیا ،بۆ لێخوڕینی ئۆتۆمبیل و ماتۆڕ دەبێت مۆڵەتی شوفێریت هەبێت .هەمیشە لەکاتی لێخوڕین لەگەڵ خۆت هەڵیگرە.
ئەگەر تۆ مۆڵەتت لە واڵتێکی دیکەوە نەبێت ،ئەوە دەبێت لە تاقیکردنەوەی زانین ( )Driver Knowledge Testدەربچیت بۆئەوەی بتوانیت
مۆڵەتی فێرخواز ( )Learner's Permitبەدەستبێنیت .مۆڵەتی فێرخواز ( )Learner's Permitڕێگەتپێدەدات کە فێری لێخوڕین بیت
لەتەنیشت کەسێکی دیکە کە مۆڵەتی شوفێری هەیە .لەوکاتانەی کە لێدەخوڕیت دەبێت پلەیتی ” “Lلەسەر ئۆتۆمبیلەکەت دانێیت.
دوای ئەوەی کە تواناکانی لێخوڕینت گەشەپێدا ،ئەوکات دەتوانی داوای مۆڵەتی کاتیی ( )Provisionalبکەیت .بۆ بەدەستهێنانی مۆڵەتی کاتیی
( )Provisional Licenceدەبێت تەمەنت  17ساڵ بێت و النیکەم بۆ ماوەی شەش مانگ هەڵگری مۆڵەتی فێرخواز
( )Learner's Permitبووبیت یان مۆڵەتت لە ویالیەتێکی دیکەی ئوسترالی یان لە دەرەوەی ئوسترالیا هەبێت .لەوکاتانەی کە لێدەخوڕیت
دەبێت پلەیتی ” “Pلەسەر ئۆتۆمبیلەکەت دانێیت.
ئەگەرهاتو ماوەی مۆڵەتە کاتییەکە ( )Provisionalت تەواوکرد ،ئەوکات دەتوانیت داوای مۆڵەتی کراوە بکەیت .ئەگەر هەر مەرجێک
لەسەر مۆڵەتەکەت دانرێت دەبێت تۆ پابەندبیت پێیانەوە.
بڕوانە بەشی  ،1یەکسەر دوای گەیشتنت دەبێت چ بکەیت.

ئەو یاسایانەی لەسەر لێخوڕین جێبەجێدەکرێن
تۆ دەبێت شارەزای ئەو یاسایانە بیت کە لەسەر لێخوڕین جێبەجێدەکرێن و پابەندیش بیت پێیان .بۆنمونە:
•
•

ئەو ئۆتۆمبیلەی کە لێی دەخوڕیت دەبێت لەالیەن حکومەتەوە تۆمارکرابێت.
هەموو ئەو کەسانەی کە لە ئۆتۆمبیلەکەتدان دەبێت پشتێنەی دڵنیایی ببەستن یان کورسی بەرزەفتکردنی منداڵ ()child restraint
بەکاربێنن.

تەلەفۆن بکە بۆ 131 450
72

•
•

بەکارهێنانی مۆبایل لەکاتی لێخوڕیندا دژی یاسایە.
ئەگەر ڕووداوێکت بەسەردا هات لەسەر جادە ئەوە دەبێت یەکسەر پۆلیسی لێ ئاگاداربکەیتەوە.

لە ئوسترالیا ،یاساکانی هاتوچۆ زۆر توندن .یاساکان و ڕێنماییەکانی لێخوڕین لە ویالیەتێکەوە بۆ ویالیەتێکی دیکە دەگۆڕێن .پابەندنەبوون یان
پێشێلکردنی یاساکانی هاتوچۆ دەکرێت ببنە مایەی سزای دارایی قورس ،لەدەستدانی مۆڵەتەکەی شوفێریت یان زیندانیکردن .پارککردن
بەنایاساییش لەوانەیە سزای دارایی توندی لێبکەوێتەوە .خێرایی دیاریکراو بۆ لێخوڕین سەپێنراوە و کامیرای خێرایی لەوانەیە بەکاربێت بۆ
گرتنی ئەو کەسانەی کە لە خێرایی دیاریکراو تێپەڕدەکەن.
کارێکی نایاساییە لەکاتی لێخوڕیندا ئەلکهول بخۆیتەوە یان مەست و سەرخۆش بیت لەژێر کاریگەریی داودەرماندا یان کەوتبیتە ژێر
کاریگەریی ماددە بێهۆشکەرەکان .ئاست و ڕادەی ڕێگەپێدراوی ئەلکهول لە خوێندا دەگۆڕێت ،بەپێی ویالیەت و هەرێمەکان یان کالسی ئەو
مۆڵەتی شو فێرییەی کە هەتە .لەوانەیە پۆلیس بەشێوەیەکی هەڕەمەکی شوفێرەکان تێست بکات بۆ زانینی ئەوەی داخۆ ئاستی ئەلکهول لە ڕادەی
دیاریکراو تێپەڕیکردوە یان نا .بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە بەشی  ،6یاساکانی ئوسترالیا.
بۆ زانیاری زیاتر:
ویالیەت یان
هەرێم

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

13 22 81

www.rego.act.gov.au

13 22 13

www.rms.nsw.gov.au

1300 654 628

https://nt.gov.au/driving

13 23 80

www.tmr.qld.gov.au/

SA

هاتوچۆ ()Transport

13 10 84

www.transport.sa.gov.au

Tas.

هاتوچۆی تەسمانیا
()Transport Tasmania

1300 135 513

www.transport.tas.gov.au

Vic.

ڤیکڕۆدس ()VicRoads

13 11 71

www.vicroads.vic.gov.au

WA

وەزارەتی هاتوچۆ
()Department of Transport

13 11 56

www.transport.wa.gov.au/index.
asp

ACT
NSW
NT
Qld

فەرمانگەکانی هاتوچۆی ڕێگاوبان
فەرمانگەی هاتوچۆی ڕێگاوبان
()Road Transport Authority
خزمەتگوزارییەکانی ڕێگاوبان و
ڕێگادەریاییەکان
()Roads and Maritime Services
وەزارەتی هاتوچۆ
()Department of Transport
وەزارەتی هاتوچۆ و ڕێگا سەرەکییەکان
(Department of Transport and
)Main Roads

پشتێنەی دڵنیایی و بەرزەفتکەری منداڵ
هەموو ئەو کەسانەی کە لە ئۆتۆمبیلەکەتدان دەبێت پشتێنەی دڵنیایی ببەستن یان کورسی بەزەفتکردنی منداڵ ( )child restraintبەکاربێنن.
لێخوڕینی ئۆتۆمبیل بەبێ بەستنی پشتێنەی دڵنیایی سزای دارایی لێدەکەوێتەوە ،لەوانەشە مۆڵەتی شوفێریەکەت لەدەستبدەیت .هەموو
ئۆتۆمبیلەکان پشتێنەی دڵنیاییان بۆ نەفەرەکان و منداڵە گەورەکان هەیە.
بۆ منداڵە ساواکان و ئەو مندااڵنەی کە تەمانیان لە حەوت ساڵ کەمترە دەبێت کورسی بەرزەفتکەری پەسەندکراو لەالیەن حکومەتەوە
بەکاربێنیت .کورسییە بەرزەفتکەرەکان دەبێت بەپێی ستانداردی ئوسترالی دروستکرابن ،بەڕاستیی لەناو ئۆتۆمبیلەکە دانرابن و بەجۆرێک
ڕێکخرابن کە لەگەڵ تەمەنی منداڵەکە گونجاوبێت:
•
•
•

مندااڵنی تەمەن ژێر شەش مانگە دەبێت ڕوو لە پشتەوە لەناو کورسییەکی بەرزەفتکردن بەرزەفتکرابن ،بۆنمونە کەپسولی ساواکان
(.)infant capsule
بۆ مندااڵنی شەش مانگە تا چوار ساڵە دەبێت ڕوو لە پشتەوە یان پێشەوە لەناو کورسییەکی بەرزەفتکردن بەرزەفتکرابن .بۆنمونە
کورسی سەالمەتی منداڵ (.)child safety seat
لە تەمەن چوار ساڵییەوە بۆ حەوت ساڵی دەبێت مندااڵن ڕوو لەپێشەوە لەناو کورسییەکی بەرزەفتکردن یان کورسییەکی بەهێزکراو
بە ڕاستیی دانرابن و پشتێنەی دڵنیایی یان زینێکی سەالمەتی مندااڵنیان ( )child safety harnessبەستبێت.
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مندااڵنی بچوک ڕێگەیانپێنەدراوە لە کورسی پێشەوەی ئۆتۆمبیل دانیشن .مندااڵنی چوار ساڵە تا حەوت ساڵە نابێت لە کورسی پێشەوەی
ئۆتۆمبیل دانیشن مەگەر کورسییەکانی پشتەوە هەموو لەالیەن مندااڵنی خوار تەمەن حەوت ساڵی پڕکرابنەوە.
بۆ بەکرێگرتنی کورسی بەرزەفتکردنی سەالمەتی مندااڵن بڕۆ بۆ www.kidsafe.com.au

کڕینی ئۆتۆمبیل
ئۆتۆمبیلە نوێکان و کۆنەکان لە ڕۆژنامەو ئینتەرنێت ئیعالندەکرێن .هەروەها لە پێشانگای ئۆتۆمبیلە نوێکان و کۆنەکانیش دانراون بۆ فرۆشتن.
نرخی کڕینی ئۆتۆمبیل عادەتەن تێچوی تۆمارکردنی ئۆتۆمبیلەکەو ستامپ دیوتی ( ،)stamp dutyکە باجێکە وەک باجی فرۆشتن ،لەگەڵ
بیمەی زۆرەملێ ( )compulsory insuranceناگرێتەوە .ئەم تێچوانە عادەتەن بە جیا دەدرێن.
بۆ زانیاری لەسەر قەردکردنی پارە بۆ کڕینی ئۆتۆمبیل پەیوەندی بە بانکەکەتەوە بکە یان کۆمپانیاییەکی دارایی .لەبیرنەچێت ،دڵنیابە لە
تێگەیشتنی هەموو مەرجەکان پێشئەوەی واژۆی کۆنتراکتی قەردەکە بکەیت.
ئەگەر تۆ ئۆتۆمبیلێک بکڕیت کە خاوەنەکەی پێشوی قەردەکانی سەر ئۆتۆمبیلەکەی نەدابێتەوە ،ئەوە ئەو کۆمپانیایەی کە خاوەنی قەردەکەیە
دەتوانێت دەستبەسەر ئۆتۆمبیلەکە دابگرێت یان بەیاسا بیباتەوە .بۆئەوەی بزانیت داخۆ خاوەنەکەی پێشو قەردی ئۆتۆمبیلەکەی لەسەر ماوە ،ئەوە
پەیوەندی بکە بە تۆماری ئاسایشی سامانە کەسییەکان ).)Personal Property Securities Register (PPSR
 PPSRدەتوانێت پێتبڵێت داخۆ ئۆتۆمبیلەکە ڕاپۆرتکراوە بۆ پۆلیس وەک دزراو ،لە تۆمار ناوی سڕاوەتەوە بەهۆی نەدانی سزا داراییەکانی
هاتوچۆ ،تۆمارکراوە وەک ئۆتۆمبیلێکی بێ-کەڵک ( ،)write-offیان ئەوەتا ئۆتۆمبیلەکە لەالیەن کۆمسیۆنی بازرگانی ڕەوا
( )Commissioner for Fair Tradingتۆمارکراوە وەک ئۆتۆمبیلێک کە یاری بە ئۆدیۆمیتەرەکەی کرابێت (واتە کیلۆمیتەرەکەی
دەستکاری کرابێت) .بۆ زانیاری زیاتر تەلەفۆن بۆ  1300 007 777بکە یان بڕۆ بۆ www.ppsr.com.au/individuals
هەموو ویالیەت و هەرێمەکان ڕێکخراوی بەکاربەرانی ئۆتۆمبیلیان هەیە کە خزمەتگوزاریی پشکنین بۆ کڕیارانی ئۆتۆمبیلە کۆنەکان
ئەنجامدەدەن ،هەروەها زانیاری گەشتیاریی ،بیمە لەگەڵ خزمەتگوزارییەکانی سەر جادە (ئەگەرهاتو ئۆتۆمبیلەکەت تێکچو) پێشکەشدەکەن.
بەشێکی زۆر لەو خزمەتگوزارییانە دەست ئەو کەسانە دەکەوێت کە ئەندامن لەگەڵ ئەوانەش کە ئەندام نین.
ماڵپەڕ

ناوچە

ڕێکخراوەکانی بەکاربەرانی ئۆتۆمبیل

تەلەفۆن

نیشتیمانیی
()National

ڕێکخراوی ئۆتۆمبیلی ئوسترالی
()Australian Automobile Association

www.aaa.asn.au 02 6247 7311

ACT

ڕێکخراوی نیشتیمانیی بەکاربەرانی ئۆتۆمبیلی جادەکان
())National Road Motorists Association (NRMA

132 132

www.nrma.com.au

NSW

ڕێکخراوی نیشتیمانیی بەکاربەرانی ئۆتۆمبیلی جادەکان
())National Road Motorists Association (NRMA

132 132

www.nrma.com.au

NT

ڕێکخراوی ئۆتۆمبیلی ئین تی
(Automobile Association of Northern Territory
))(AANT

www.aant.com.au 08 8925 5901

Qld

یانەی شاهانەی بەکاربەرانی ئۆتۆمبیل لە کوینزالند
())Royal Automobile Club of Queensland (RACQ

13 1905

SA

ڕێکخراوی شاهانەی بەکاربەرانی ئۆتۆمبیل
())Royal Automobile Association (RAA

www.raa.net 08 8202 4600

www.racq.com.au

Tas.

یانەی شاهانەی بەکاربەرانی ئۆتۆمبیل لە تەسمانیا
())Royal Automobile Club of Tasmania (RACT

132 722

www.ract.com.au

Vic.

یانەی شاهانەی بەکاربەرانی ئۆتۆمبیل لە ڤیکتۆریا
())Royal Automobile Club of Victoria (RACV

137 228

www.racv.com.au

WA

یانەی شاهانەی بەکاربەرانی ئۆتۆمبیل
())Royal Automobile Club (RAC

131 703

www.rac.com.au
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 9تەندروستی و ساغوسەالمەتی
لەم بەشەدا
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

پێشەکی
مێدیکەیە ()Medicare
كارتی چاودێریی تەندروستیی ()Health Care Card
بیمەی تەندروستیی کەرتی تایبەت
هاریکاریی پزیشکیی
تێچوی ئەمبوالنس
داودەرمانەکان
خزمەتگوزارییە تەندروستییەکانی ویالیەت و هەرێمەکان
خزمەتگوزارییەکانی کەمئەندامان
خزمەتگوزارییەکانی تەندروستیی دەرونیی
ڕاوێژکاریی ئەشکەنجە و تۆقین
سەالمەتی منداڵ و پاراستنی لە ڕووداو
کوتان و خۆپاراستن
خزمەتگوزارییەکانی ددان
خزمەتگوزارییەکانی چاودێریی پیران لە ئوسترالیا
سکااڵکان لەسەر خزمەتگوزارییەکانی چاودێریی پیران
لەدوای مردن

پێشەکی
لە ئوسترالیا ،ئەو دکتۆرانەی وەک گێنەراڵ پراکتیشنەرس ( )general practitionerیان گی پی ( )GPناسراون خاڵی یەکەمی
پەیوەندیکرنن بە خزمەتگوزارییەکانی چاودێریی تەندروستی ،حالەتە تەنگەتاوییەکانی لێدەرچێت .گی پی ( )GPپێویستییە تەندروستییەکانی تۆ
هەڵدەسەنگێنیت و بڕیار لەسەر چارەسەر بۆ تۆ دەدات ،کە لەوانەیە نوسینی داودەرمان بێت ،ڕەوانەکردن بێت بۆ تاقیگە ()pathology
یەک یان سەنتەرێکی دیاریکردنی نەخۆشی ( )diagnosticبێت ،یان ڕەوانەکردن بێت بۆ الی پزیشکێکی پسپۆڕ وەک پزیشکی نەشتەرگەری
یان پزیشكێکی ڕاوێژکار .دکتۆرە پسپۆڕەکەش لەوانەیە بتنێرێت بۆ تاقیگە بۆ پشکنینی زیاتر ،لەوانەشە بڕیاری داخیلکردنی نەخۆشخانەت بدا.
تۆ دەتوانیت گی پی ( )GPخۆت هەڵبژێریت و پارەی تێچوی گی پی ( )GPیەکەشت بەتەواوی یان بەشێکی لەالیەن میدیکەیە ()Medicare
بۆ دەگێڕدرێتەوە ،بڕەکەی دەوەستێتە سەر چۆنییەتی کارکردن و ڕێکخستنی گی پی ( )GPیەکەت.

مێدیکەیە ()Medicare
حکومەتی ئوسترالی یارمەتیت دەدات لە دانی هەندێک تێچوی پزیشک و نەخۆشخانەکان لەڕێگەی بەرنامەیەکی نیشتیمانیی چاودێریی
تەندروستی کە پێیدەگوترێت مێدیکەیە ( .)Medicareلەژێر مێدیکەیە ( )Medicareدا چارەسەری و مانەوە لە نەخۆشخانە گشتییەکاندا وەک
نەخۆش بەخۆڕاییە لەگەڵ ئەو چارەسەریانەش کە دکتۆرەکانی نەخۆشخانە پێتدەدەن .مێدیکەیە ( )Medicareیارمەتی تێچوەکانی
سەردانەکانیشت دەدا بۆ الی پیشەکارە تەندروستییەکان (وەک دکتۆرەکان ،دکتۆرە پسپۆڕەکان ،دکتۆرەکانی چاو ،لەهەندێک حالەتیشدا ددانساز
و پیشەکاری تەندروستی دیکە) .ئەگەر تۆ زۆر دەچیت بۆ الی دکتۆر ،یان بەبەردەوامی لە تاقیگەکاند تاقیکردنەوەت بۆ دەکرێت ،ئەوە لەوانەیە
تێچوی پزیشکیت بەرزبێت .تێچوی سەردانی دکتۆرو ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکان لەوانەیە کەم بکات کاتێک کە ڕادەکەی دەگاتە لێواری تۆڕی
سەالمەتی مێدیکەیە (.)Medicare Safety Net
بەگشتی کۆچبەران ،پەنابەران و ئەوانەی لەژێر بەرنامە مرۆییەکان هاتون ،یەکسەر دەتوانن سودمەندبن لە چاودێریی تەندروستی لەژێر
بەرنامەی مێدیکەیە ( ،)Medicareئەویش بەپێی جۆری ڤیزەکەیان .کۆچبەرەکانی دیکە ڤیزەی کاتییان هەیە لەوانەیە واپێویستکات کە
هەڵگری بیمەی تەندروستی تایبەت ( )private health insuranceبن.
هەندێک لە دکتۆرەکان و پیشەکارە تەندروستییەکان هیچ پارە لە نەخۆش وەرناگرن ،بەمەش دەگوترێت بەڵک بیل ( .)bulk billبۆ سەردانی
بەڵک بیل بۆ الی دکتۆر ،دکتۆرەکە پارەی تێچو ڕاستەوخۆ لە مێدیکەیە ( )Medicareوەردەگرێتەوە بێ ئەوەی تۆ هیچ لە گیرفانی خۆت
بدەیت .بەاڵم هەندێک دکتۆر و پیشەکاری تەندروستی ی هەن کە بڕێک پارە لە تۆ لەبەرابەر خزمەتگوزارییەکانیان وەردەگرن .ئەگەر وابوو،
ئەوە قسە لەگەڵ دکتۆرەکە یان پیشەکارە تەندروستییەکە بکە ،یان ئەوەتا بۆ زانیاری زیاتر لەسەر داواکردنی پارە لە مێدیکەیە ()Medicare
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بڕۆ بۆ  www.humanservices.gov.au/medicareهەرکاتێک سەردانی دکتۆر یان پیشەکارانی تەندروستی دەکەیت ،دەبێت لەگەڵ
خۆت کارتی مێدیکەیە ( )Medicareو کارتی چاودێریی تەندروستیی ( ،)Health Care Cardئەگەر هەتە ،ببەیت.
حکومەتی ئوسترالی یارمەتی کڕینی داودەرمان دەدات بەپێی بەرنامەی سودەکانی داودەرمان
( .)(PBS) Pharmaceutical Benefits Schemeئەگەر تۆ زۆر پێویستیت بە داودەرمان هەیە ،ئەوە تۆڕی سەالمەتی
 )PBS Safety Net( PBSلەوانەیە بتوانێت یارمەتیت بدات لەگەڵ تێچوی دەرمانە نوسراوەکان لەالیەن دکتۆرەوە .ئەگەر تێچوەکانی تۆ
گەیشتن بە ئاستی تۆڕی سەالمەتی  )PBS Safety Net( PBSو دەرمانسازێک ( )pharmacistکارتی تۆڕی سەالمەتی
 )PBS Safety Net Card( PBSدا بە تۆ ،ئەوە داودەرمانەکانی  PBSهەرزانتر دەبن یان بەخۆڕاین تا کۆتایی ئەو ساڵە .ئەگەر تۆ
داودەرمانی مارکەو براندی گران هەڵبژێریت ،یان دکتۆرەکەت بۆی نوسیت ،ئەوە لەوانەیە واپێویستبکات کە بڕە پارەیەک بدەیت .زانیاری
زیاتر لەسەر  PBSلەم لینکە دەستدەکەوێت www.pbs.gov.au/pbs/home
مێدیکەیە ( ) Medicareپارەی ئەمبوالنس ،خزمەتگوزارییەکانی ددانسازی و هاوشێوەکانی ،چاویلکە ،هەروەها خەوتن لە نەخۆشخانە
تایبەتەکان نادات.
بۆئەوەی بزانیت داخۆ تۆ مافی ئەوەت هەیە کە لە مێدیکەیە ( )Medicareناوی خۆت بنوسیت ،بڕۆ بۆ سەنتەرێکی خزمەتگوزارییەکانی
مێدیکەیە ( )Medicare Service Centreو لەگەڵ خۆت ئەمانە ببە :پاسپۆرتەکەت یان ئیمیکارت ()Immicard
ـەکەت لەگەڵ هەر دۆکیومێنتێکی دیکە ،وەک نامەی وەرگرتنی ڤیزە لە وەزارەتی کۆچبەریی و پاراستنی سنورەکان
( )Department of Immigration and Border Protectionیان بەڵگەیەک لە پشتڕاستکردنەوەی مافی ڤیزە لەسەر ئینتەرنێت
( .)Visa Entitlement Verification Onlineئەگەر تۆ مافی سودمەندبوونت هەبێت ئەوە یەکسەر ژمارەی مێدیکەیە ()Medicare
ت پێدەدرێت ،کە دەتوانیت یەکسەر بەکاریبێنیت بۆ کەڵکوەرگرتن لە خزمەتگوزارییەکانی چاودێریی تەندروستی .کارتەکەی مێدیکەیە
( )Medicareت ،لەگەڵ ژمارەی مێدیکەیە ( )Medicareو ناوی خۆت و ئەندامانی خێزانەکەت ،ئەگەر لەسەر هەمان کارتدا ناویان
نوسرابیت ،لەڕێگەی پۆستەوە بۆت ڕەوانەدەکرێت.
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر مێدیکەیە ( )Medicareبڕۆ بۆ  www.humanservices.gov.au/medicareیان سەردانی سەنتەرێکی
خزمەتگوزاری وەزارەتی خزمەتگوزارییە کۆمەاڵیەتییەکان ( )Department of Human Servicesلە ناوچەکەتدا بکە ،کە لەم لینکە
ناونیشانەکانیان دەستدەکەوێت http://findus.humanservices.gov.au/
هەروەها بڕوانە بەشی  ، ،1یەکسەر دوای گەیشتنت دەبێت چ بکەیت.

کارتی چاودێریی تەندروستی ()Health Care Card
ئەگەر تۆ پارە لە سێنتەرلینک ( )Centrelinkوەربگریت یان داهاتت کەمبێت ،ئەوە لەوانەیە مافی سودمەندبونت هەبێت بۆ کارتی چاودێریی
تەندروستیی ( )Health Care Cardحکومی (بڕوانە  .)www.humanservices.gov.au/concessioncardsکارتەکە مافی
داشکاندنت پێدەدات بۆ خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان ،وەک تێچوی داودەرمان ،دکتۆر ،ددانساز و ئەمبوالنس.
ئەگەر کارتی چاودێریی تەندروستی ( )Health Care Cardیشت هەبێت ئەوە کاتێک کە دەچیت بۆ چوون بۆ الی دکتۆرەکان و
نەخۆشخانەکان هەر دەبێت کارتەکەی مێدیکەیە ( )Medicareت لەگەڵ کارتی چاودێریی تەندروستی ( )Health Care Cardنیشانبدەیت.
بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە بەشی  ،10خێزانەکەت.

بیمەی تەندروستی کەرتی تایبەت
زۆرێک لە ئوسترالیەکان بیمەی تەندروستی کەرتی تایبەت هەڵدەبژێرن ،کە تەواوی یان بەشێک لە تێچوی چارەسەرییەکان لە نەخۆشخانە
تایبەتەکان و گشتییەکاندا دەدات .لەوانەیە هەندێک خزمەتگوزاریی بگرێتەوە کە مێدیکەیە ( )Medicareنایانگرێتەوە وەک چاودێریی ددان،
چاویلەکە لەگەڵ خزمەتگوزارییەکانی ئەمبوالنس.
تێچو و جۆرەکانی بیمەکان جیان ،جا ئەگەر بڕیارتدا کە بیمەی تەندروستی لەگەڵ کۆمپانیایەکی کەرتی تایبەت بکەیت ،ئەوە زۆر گرنگە کە
پێشەکی بەراوردێک لەنێوان کۆمپانیاکان بکەیت و بە وردی سەرنج لە مەرجەکان بدەیت پێشئەوەی کە بەرنامەیەک لەگەڵ کۆمپانیایەک
هەڵبژێریتو واژۆبکەیت.
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هاندەرەکان
حکومەتی ئوسترالی هاندەری دارایی پێشکەش بەو کەسانە دەکات کە بیمەی تەندروستی کەرتی تایبەت هەڵدەبژێرن .ئەگەر تۆ بیر لە
ڕەچاوکردنی بیمەی تەندروستی کەرتی تایبەت دەکەیتەوە ئەوە دەبێت ئاگاداری ئەمانە بیت:
•

•

•

وەرگرتنەوەی بیمەی تەندروستی کەرتی تایبەت ( – )Private Health Insurance Rebateتۆ لەوانەیە مافی ئەوەت
هەبێت کە داوای وەرگرتنەوەی بیمەی تەندروستی کەرتی تایبەت ( )Private Health Insurance Rebateبکەیت ئەگەر
هاتو مافی سودمەندبوونت لە مێدیکەیە ( )Medicareهەبێت و پۆلیسیەکی بیمەی تەندروستیی کارپێکراویشت هەبێت کە ڕێگەت
پێبدات چارەسەری لە نەخۆشخانەکان وەرگریت ،چارەسەرە گشتییەکانیش لەخۆدەگرێت (چ ئەوانەی بەردەست ،ancillary ،چ
زیادەکان) یان هەردووکیان.
کۆکەرەوەی سەرباجی مێدیکەیە ( – )Medicare Levy Surchargeکۆکەرەوەی سەرباجی مێدیکەیە
( ) Medicare Levy Surchargeباجێکی ئیزافی بەڕێژەی یەک لە سەدا کە ئەو کەسانە دەیدەن کە بیمەی تەندروستی کەرتی
تایبەتیان نییە و داهاتەکەیان لە بڕێکی دیاریکراو (لێوار )threshold ،زیاترە.
بیمەی تەندروستی بەدرێژایی ژیان ( – )Lifetime Health Coverئەم بەرنامەیە هانی خەڵک دەدات کە گرتنەوەی
تەندروستیی بۆ نەخۆشخانەکان لە تەمەنێکی کەمەوە دەستپێبکەن .دواکات بۆ بیمەی تەندروستیی بەدرێژایی ژیان
( ) Lifetime Health Coverبۆ کۆچبەرە نوێکان بۆ ئوسترالیا دوا ڕێکەوتی یەکێک لەمانەیە:
 1 oجوالی دوای  31یەکەمین ساڵڕۆژی لەدایکبوونت؛ یان
 oئەگەر تۆ تەمەنت لە  31زیاترە ،یەکەمین ساڵڕۆژی ئەو ڕۆژەی کە تۆ ناوی خۆت نوسی بۆ سودەکانی
مێدیکەیە (.)Medicare

ئەگەر کەسێک دوای ئەم ڕێکەوتانە داوای بیمەی تەندروستیی بەدرێژایی ژیان ( )Lifetime Health Coverبکات ئەوە دەبێت دوو لە
سەدا زیاتر بۆ هەر ساڵێک دوای تەمەنی  30ساڵی پارە بدات لەو ڕۆژەی کە بیمەی نەخۆشخانە دەکڕێت .بۆنمونە ،ئەگەر کەسێک بیەوێت
بیمەی تەندروستی کەرتی تایبەت ( ) Private Health Insuranceبۆ نەخۆشخانە بکڕێت بۆ یەکەمینجار لە تەمەنی  45ساڵیدا ،ئەوە
دەبێت  30%پارە زیاتر بدات تاوەکو بیمەکەی نەخۆشخانەش بیگرێتەوە .بۆ دوورکەوتنەوە لە پارەی زیادە بۆ بیمەی تەندروستی بەدرێژایی
ژیان ( ،) Lifetime Health Coverدەبێت بیمەی نەخۆشخانە لە کۆمپانیایەکی تۆمارکراوی بیمە لە ئوسترالیا بکڕیت پێش دواکاتی بیمەی
تەندروستی بەدرێژایی ژیان (.)Lifetime Health Cover
بۆ زانیاری زیاتر:
زانیاری لەسەر بیمەی تەندروستی کەرتی تایبەت

ماڵپەڕ

بیمەی تەندروسیی کەرتی تایبەت
()Private health insurance

www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/conte
nt/private-1

بیمەی تەندروستی بەدرێژایی ژیان
()Lifetime Health Cover

www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Conte
nt/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm

ئۆمبادسمانی بیمەی تەندروستی کەرتی تایبەت
()Private Health Insurance Ombudsman

www.phio.org.au

کۆمپانیاکانی تەندروستی و بەراوردی بەرنامەکان
()Health funds and policy comparison

www.privatehealth.gov.au

هاریکاریی پزیشکیی
دۆزینەوەی دکتۆری خێزان
لە ئوسترالیا پێویست ناکات کە لەگەڵ دکتۆرێک ناوت تۆمار بکەیت .سەرەڕای ئەمە ،زۆربەی خەڵک دکتۆری خێزانیان هەیە – دکتۆر
پیشەکارێکی تەندروستیی ،کە بۆ پرسە تەندروستییە گشتییەکان دەیبینیت ،وەک کوتان و خۆپاراستن ،داودەرمان نوسین ،بەڵگەنامەی پزیشکیی،
پشکنینی تەندروستیی ،چاودێریی تەندروستی دەرونی و ڕاوێژی تەندروستی.
بەو دکتۆرانە دەگوترێت گێنەڕاڵ پراکتیشنەرس () )General Practitioners (GPsیان گی پی .ئەوان لەوانەیە لە کلینیکەکی بچوکی
تایبەت ،یان لە سەنتەرێکی پزیشكیی گشتیی یان تایبەت لەگەڵ دکتۆری دیکە کاربکەن .تۆ دەتوانی دکتۆرێک لە سەنتەرێکی پزیشکیی بە
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ئارەزوی خۆت هەڵبژێریت بۆ چون بۆ الی ئەو .ناوی گی پی ( )GPـەکان لەسەر ئینتەرنێت و لە ڕێبەری تەلەفۆنەکان لەژێر ناوی
' 'Medical practitionerلیستکراون .تۆ ئازادی لەوەی داخۆ دەتەوێ هەمان دکتۆر بتبینێتەوە هەمووجارێ کە دەچیت بۆ سەنتەرکە یان
دەتەوێ دکتۆرێکی دیکە چارەسەرتبکات لەهەمان سەنتەردا.
لەوانەیە زیاتر لە جارێک بچیت بۆ کلینیکێک یان سەنتەرێک تا ئەو دکتۆرەی کە حەزی پێدەکەیت بدۆزیتەوە .هەندێک کلینک و سەنتەر
نەخۆشی نوێ قەبوڵناکەن.
ماڵپەڕی هێڵس دایرێکت  healthdirectلە  www.healthdirect.gov.auڕێگەتپێدەدات کە لە کلینک و سەنتەرەکان
( )General Practiceبگەڕێیت بۆ ئەوەی نزیکترین کلینیک یان سەنتەر( )General Practiceبدۆزیتەوە.

نیگەرانییە تەندروستییە ڕۆتینەکان
ئەگەر نیگەرانییەکی تەندروستیت هەبوو کە حالەتێکی تەنگەتاوی نەبوو ،ئەوە بڕۆ بۆ الی دکتۆرەکەی خێزان یان هەر سەنتەرێکی پزیشکیی.
لەوانەیە وا پێویستکات کە ماوەیەک چاوەڕێ بکەیت پێشئەوەی دکتۆر ببینیت.
عادەتەن واپێویستدەکات کە کاتێک/مەوعیدێک بە تەلەفۆن یان لەسەر ئینتەرنێت وەربگریت پێشئەوەی بچیت بۆ کلینیکەکە .دڵنیابە لەوەی کە
لەکاتی خۆیدا بگەیت.

سیل
ئەگەر تۆ خەڵکی واڵتێکی لە ئاسیا ،ئەفریقا ،نیمچە-کیشوەری هیندستان ،ئەمریکای باشور یان ئەوڕوپای ڕۆژهەاڵت ئەوە ئەگەری هەیە کە تۆ
دووچاری نەخۆشی سیل بووبیتەوەو ئەگەری زۆریش هەیە کە تۆ کەوتبێتیتە ژێر کاریگەریی بەکتریاکە و مەترسی نەخۆشکەوتنیشت
لەسەربێت.
سەرەڕای ئەوەی کە لەوانەیە تۆ پشکنینی سیلت بۆ کرابێت پێش گەیشتنت بە ئوسترالیا ،هێشتان ئەگەری ئەوە هەیە کە تۆ هەوکردنی شاردراوە
یان بێدەنگت لە جەستەدا بێت کە بە تیشکی ( )x-rayسینگ نابینرێن.
ئەگەر نەساغکەوتیت یان نیگەرانیت لە گەشەکردنی سیل ئەوە قسە لەگەڵ دکتۆرەکەی خێزانەکەتان بکە یان پەیوەندی بە یەکێک لەو
خزمەتگوزارییانەی زانیاری و ئامۆژگاری بکە کە لە خوارەوە لیستکراون.

دکتۆرە پسپۆڕەکان
تۆ ناتوانیت یەکسەر بچیتە الی دکتۆرێکی پسپۆڕ (ئیخسائی) پێشئەوەی کە گی پییەک (واتە دکتۆری خێزان) ببینیت .دکتۆرەکەی خێزان
لەوانەیە تۆ ڕەوانەی الی دکتۆرێکی یان سەنتەرێکی پسپۆڕ بکات بۆ چارەسەری زیاتر.

هێڵی ئەولەویەتی دکتۆر بۆ وەرگێڕان
ئەگەر پێویستبکات ،ئەوە دکتۆرەکان دەتوانن وەرگێڕێکی تیس ناشناڵ ( )TIS Nationalبەکاربێنن .ئەم خزمەتگوزارییە بەخۆڕایی دەبێت
ئەگەر تۆ نیشەجێبوویەکی هەمیشەیی بیت لە ئوسترالیا یان هاواڵتی ئوسترالی بیت و پشکنین یان ڕاوێژکارییە پزیشکییەکەش مێدیکەیە
( ) Medicareبیگرێتەوە .ئەگەر پێویستیکرد ،ئەوە دکتۆرەکەت دەتوانێت وەرگێڕ ئامادەی ژورەکەش بکات .بڕوانە بەشی  ،3زمانی
ئینگلیزی.

تەنگەتاوییە پزیشکییەکان
چارەسەری پزیشکیی بۆ حالەتە تەنگەتاوییەکان  24سەعاتە ،هەر حەوت ڕۆژی حەوتە ،لە بەشی تەنگەتاویی لە نەخۆشخانە گشتییەکان
دەستدەکەوێت .نەخۆشخانە گشتییەکان لە وایت پەیگس ( )White Pagesلەژێر ناوی ' 'Hospitalsلیستکراون .چارەسەری حالەتە
تەنگەتاوییەکان لەوانەیە لە هەندێک سەنتەری پزیشکیی و هەندێک نەخۆشخانەی تایبەتیش دەستکەون.
ئەگەر بەخۆت یان کەسێکی دیکە لە حالەتێکی خەتەردان ،ئەوە یەکسەر تەلەفۆن بۆ  000بکەو داوای ئەمبوالنس ()Ambulance
بکە .کاتێک کە دەچیت بۆ نەخۆشخانە هەموو ئەو داودەرمانانە لەگەڵ خۆت ببە کە بەکاریاندێنیت لەگەڵ کارتەکەی مێدیکەیە (،)Medicare
هەروەها کارتی بیمەی تەندروستیی کەرتی تایبەت ئەگەر هەتە ،لەگەڵ کارتی چاودێریی تەندروستیی ( )Health Careو کارتی داشکانی
خانەنشینیی ( )Pension Concessionئەگەر هەتین.
ئەگەر حالەتەکە تەنگەتاویی نییە ،ئەوە پەیوەندی بە دکتۆرەکەی خێزانەوە بکە.
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خزمەتگوزارییەکانی تەلەفۆن بۆ زانیاری و ڕاوێژیی تەندروستیی
لە هەموو ویالیەتەکان و هەرێمەکان خزمەتگوزاریی تەلەفۆنیی  24سەعاتە ،حەوت ڕۆژەی حەفتە ،هەیە .ئەوان ڕێنمایی بەخۆڕایی
پێشکەشدەکەن و دەتوانن ئاراستەت بکەن بۆ خزمەتگوزارییە تەندروستییە ناوخۆییەکان.
بەگشتی ئەگەر کێشەیەکی تەندروستیت هەبوو واچاکە یەکەم کەس کە پەیوەندی پێوەبکەیت دکتۆرەکەی خێزان بێت .بەاڵم ئەگەر ئەوت
دەستناکەوێت ،ئەوە خزمەتگوزاریی تەلەفۆنیی پەرستیاریی لێهاتویان هەیە کە دەتوانن ڕاوێژی پیشەیی یەکسەرەت پێشکەشبکەن.
ویالیەت یان هەرێم

خزمەتگوزارییەکانی ڕاوێژیی
تەندروستیی تەلەفۆنی

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

ACT, NSW,
NT, Tas., SA
و WA

هێلسدایرێکت
()healthdirect

1800 022 222

www.healthdirect.gov.au

Qld

13 HEALTH

13 43 25 84

www.health.qld.gov.au/13health/default.asp

Vic.

پەرستیار لەسەر هێڵ
()NURSE-ON-CALL

1300 606 024

www.health.vic.gov.au/nurseoncall

تێچوی ئەمبوالنس
مێدیکەیە ( )Medicareتێچوی هاتوچۆ بە ئەمبوالنس نادات .بڕی تێچوی ئەمبوالنس دەوەستێتەسەر ئەو ویالیەتە یان هەرێمەی کە
تێیدادەژیت.
بەگشتی لە کوینزالند و تەسمانیا خزمەتگوزاریی ئەمبوالنس بەخۆڕایی پێشکەش بە خەڵکە ناوخۆییەکان دەکرێت .لەهەموو ویالیەت و
هەرێمەکانی دیکە بڕە پارەیەک وەردەگیرێت .تێچوەکە بەپێی دووری شوێنەکە ،سروشتی نەخۆشییەکە لەگەڵ ئەوەی داخۆ کەسەکە کارتی
داشکانی هەیە یان نا دەگۆڕێت.
ئەگەربێتو بیمەی ئەمبوالنست نەبێت ئەوە تێچوی ئەمبوالنس دەکرێت زۆربێت تەنانەت ئەگەر بۆ ماوەیەک و دوورییەکی کورتیش بێت .ئەگەر
لە دەرەوەی کوینزالند و تەسمانیایت و اچاکە کە بیمەی ئەمبوالنس بکەیت .تۆ دەتوانیت بیمەی ئەمبوالنس لە میانی ئەندامبوونت لە
خزمەتگوزارییەکی ئەمبوالنس یان لە کۆمپانیایەکی بیمەی تەندروستی کەرتی تایبەت بەدەستبێنیت.
بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە بەشی  ،2یارمەتی بەدەستبێنە.

داودەرمانەکان
ئەگەر پێویستیت بە دەرمانە ،ئەوە دکتۆرەکەت لەوانەیە داودەرمانت بۆ بنوسێت کە دەتوانیت لە دەرمانخانە بەدەستیبێنیت .زۆربەی
داودەرمانەکان ،وەک ئەنتی بایۆتیکەکان ،تەنیا دوای نوسین لەالیەن دکتۆرەوە بەدەستدەکەون .ئەگەر تۆ کارتی چاودێریی تەندروستیی
( )Health Care Cardیان کارتی داشکانی خانەنشینییت هەیە )Pension Concession Card( ،کە لەالیەن سێنتەرلینک
( ) Centrelinkـەوە دەدرێن ،ئەوە تۆ مافی سودمەندبوونت دەبێت لە داشکاندن لە هەندێک داودەرمان .لەکاتی چوون بۆ دەرمانخانە دەبێت
کارتی مێدیکەیە ( )Medicareـەیش لەگەڵ کارتەکانی دیکە لەگەڵ خۆت بەریت.
زۆر گرنگە کە نوسینەکان و ڕێنماییەکانی سەر داودەرمانەکان بە وردی بخوێنیتەوەو ئەگەر لە شتێک دڵنیانەبوویت لە دکتۆرەکەت یان
دەرمانسازەکە بپرسیت .بۆ یارمەتی و زانیاری لەسەر داودەرمانەکان دەتوانی قسەبکەیت لەگەڵ دەرمانسازێک یان تەلەفۆن بکەیت بۆ هێڵی
داودەرمان ( )Medicine Lineلەسەر ئەم ژمارەیە .1300 633 424

تەلەفۆن بکە بۆ 131 450
79

دەرمانسازەکانیش دەتوانن وەرگێڕی تەلەفۆنی بەکاربێنن ،کە خزمەتگوزارییەکی بەخۆڕاییە لەالیەن حکومەتەوە.
داودەرمانەکان و ڕاچێتەکان

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

 NPSداودەرمان بەحەکیمانە –
هێڵی داودەرمان
(NPS MedicineWise
) – Medicine Lineزانیاری
لەسەر داودەرمانەکان و ڕاچێتەکان

1300 633 424
دووشەممە تا هەینی 9.00 -
بەیانی تا  5.00ئێوارە

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line

مێدیکەیە ئوسترالیا
(– )Medicare Australia
زانیاری لەسەر داواکردنی PBS
prescriptions

www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scrip
ts/index.jsp

خزمەتگوزارییە تەندروستییەکانی ویالیەتەکان و هەرێمەکان
حکومەتی ویالیەتەکان و هەرێمەکان خزمەتگوزاریی نەخۆشخانە ،تەندروستیی کۆمەڵگە و چاودێریی هێورکەرەوە ()palliative care
پێشکەشدەکەن.

سەنتەرەکانی تەندروستیی کۆمەڵگە
سەنتەرەکانی تەندروستیی کۆمەڵگە خزمەتگوزاری تەندروستی بۆ هەموو خەڵک و لەهەموو تەمەنێکدا و بە نرخێکی نزم پێشکەشدەکەن.
هەموو سەنتەرەکان هەمان خزمەتگوزاریی پێشکەشناکەن .خزمەتگوزارییەکان لەوانەیە ئەمانە بگرێتەوە :پەرستیاریی ،پەروەردەو
بەرزکردنەوەی ئاستی تەندروستیی و وشیاریی ،فیزیۆسێراپی ،چاودێریی ددانسازی ،چاودێریی پزیشکیی ،ڕاوێژکاریی و خێرخوازی
کۆمەاڵیەتیی.

خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان بۆ ئەو خێزانانەی منداڵی ساوایان هەیە
خزمەتگوزارییەکانی دایکایەتیی ( )maternityو تەندروستیی منداڵ عادەتەن بەخۆڕایی پێشکەش بە خێزان و مندااڵن لە دوای لەدایکبوونیان
تا دەگەنە تەمەنی قوتابخانە دەکرێت .سەنتەرەکان زانیاری تەندروستیی ،کوتان و خۆپاراستن لەگەڵ ئامۆژگاری لەسەر گەشەی منداڵ هەروەها
خۆراک بۆ مندااڵنی ساوا پێشکەشدەکەن.

خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان بۆ ژنان
خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان بۆ ژنان یارمەتی لەم بوارانە پێشکەشدەکەن :پرسە تەندروستییەکانی زاوزێ ،پشکنین بۆ شێرپەنجەی ڕەحم و
مەمک ،کێشەکانی ئەلکهول و ماددە بێهۆشکەرەکان ،کێشەکانی تەندروستیی دەرونیی لەگەڵ دەستدرێژی سێکسی و توندوتیژیی ناوماڵ،
بەپرسی خەتەنەکردن و بڕینیشەوە .بڕوانە بەشی  ،6یاساکانی ئوسترالیا.

خزمەتگوزاریی بۆ ئەو کەسانەی کە باکگراوندی جیایان هەیە
زۆربەی نەخۆشخانەکان و سەنتەرە تەندروستییە گەورەکان پیشەکاری تەندروستی وایان هەیە کە خزمەتگوزاریی پێشکەش بە ڕەوەندە
کۆچبەرییەکان دەکەن ،خزمەتگوزارییەکان ئەمانە دەگرنەوە :ڕاوێژکاریی ،ئامۆژگاریی ،ڕەوانەکردن لەگەڵ زانیاری تەندروستیی.
تەلەفۆن بۆ نەخۆشخانەیەک یان سەنتەرێکی تەندروستیی کۆمەڵگە لەنزیک ماڵی خۆتان بکە بۆئەوەی بزانیت داخۆ کارمەندی تەندروستیی
فرەکەلتوریان ( )Multicultural Health Workerهەیە کە بە زمانی تۆ قسەبکات.
بۆ دۆزینەوەی خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان:
ویالیەت یان
هەرێم

دامەزراوەی تەندروستی

ماڵپەڕ

ACT

تەندروستی ئەی سی تی
()ACT Health

http://health.act.gov.au/our-services/which-health-servicesuits-you-best

NSW

وەزارەتی تەندروستی نیو ساوس وێڵز
()NSW Ministry of Health

www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx
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ویالیەت یان
هەرێم

دامەزراوەی تەندروستی

ماڵپەڕ

NT

وەزارەتی تەندروستی
)(Department of Health

www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx

Qld

تەندروستی کوینزالند
()Queensland Health

www.health.qld.gov.au

SA

تەندروستیی ئێس ئەی ()SA Health

www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Conten
t/SA+Health+Internet/

Tas.

وەزارەتی تەندروستی
و خزمەتگوزارییە مرۆییەکان
(Department of Health and
)Human Services

www.dhhs.tas.gov.au

Vic.

وەزارەتی تەندروستی
و خزمەتگوزارییە مرۆییەکان
(Department of Health and
)Human Services

https://www2.health.vic.gov.au

WA

وەزارەتی تەندروستی
()Department of Health

http://ww2.health.wa.gov.au

خزمەتگوزارییەکانی کەمئەندامان
بەرنامەی بیمەی نیشتیمانیی کەمئەندامان () )National Disability Insurance Scheme (NDISپشتیوانی بەڕاداندراو پێشکەش بەو
کەسانە دەکات کە بەتەواوی یان تاڕادەیەکی زۆر فەلەجبوون لەگەڵ خێزان و سەرپەرشتیارەکانیان .یارمەتییەکانی  NDISداهات-تاقیکراو
( )means testedنین و کارناکاتە سەر ئەو پشتیوانییە داراییەی کە لە کەسەکە دەکرێن وەک موچەی پشتیوانی کەمئەندامی خانەنشین
( )disability support pensionیان موچەی سەرپەرشتیار (.)carer payment
لەم کاتەدا ،دەبێت تۆ پێداویستییەکانی تەمەن و شوێنت تێدا بەرجەستەبێت تاوەکو بتوانیت کەڵک لە  NDISوەربگریت .زانیاری لەسەر
سودمەندبوون لەم لینکە دەستدەکەوێت www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
ئەگەر تۆ لە ناوچەیەکی  NDISدا نیت ،لەوانەیە بتوانیت کەڵک لەو خزمەتگوزارییانەی کە هەر ئێستاکە بەردەستن بۆ کەمئەندامان وەرگریت.
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم خزمەتگوزارییانە بڕۆ بۆ www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
خزمەتگوزارییە تەندروستییەکانی ویالیەت و هەرێمەکان خزمەتگوزاریی و پشتیوانی جیاجیا پێشکەش بەو کەسانە دەکەن کە کەمئەندامن لەگەڵ
خێزانەکانیان و سەرپەرشتیارەکانیان.
ویالیەت یان
هەرێم

دامەزراوەی کەمئەندامی

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

ACT

کەمئەندامیی ئەی سی تی
()Disability ACT

133 427

www.communityservices.act.gov.au
/disability_act

NSW

وەزارەتی خزمەتگوزارییەکانی کۆمەڵگە و
خێزان
(Department of Family and
)Community Services
(پیربوون ،کەمئەندامیی لەگەڵ چاودێریی ماڵ)

NT

نوسینگەی حکومەتی ئێن تی کەمئەندامیی
( Northern Territory Government
)Office of Disability

www.adhc.nsw.gov.au/individuals/s
upport

http://health.nt.gov.au/Aged_and_Di
sability/Office_of_Disability/index.as 1800 139 656
px
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ویالیەت یان
هەرێم

دامەزراوەی کەمئەندامی

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

Qld

وەزارەتی خزمەتگوزاریی کۆمەڵگەکان،
سەالمەتی منداڵ و کەمئەندامیی
(Department of Communities,
Child Safety and Disability
(Services

13 QGOV
یان
13 74 68

www.communities.qld.gov.au/ndis

SA

خزمەتگوزاریی زانیاری کەمئەندامیی
()Disability Information Service

www.sa.gov.au/topics/community1300 786 117
support/disability

Tas.

خزمەتگوزارییەکانی حکومەتی تەسمانیا بۆ
کەمئەندامان و کۆمەڵگە
(Tasmanian Government
Disability and Community
)Services

www.dhhs.tas.gov.au/disability 1300 135 513

Vic.

وەزارەتی خزمەتگوزارییە مرۆییەکان و
تەندروستییەکان
(Department of Health and
)Human Services

www.dhhs.vic.gov.au 1300 650 172

WA

(08) 9426 9200
کۆمسیۆنی خزمەتگوزارییەکانی کەمئەندامیی
www.disability.wa.gov.au
تەلەفۆنی
)(Disability Services Commission
1800 998 214

بۆ زانیاری زیاتر لەسەر خزمەتگوزارییەکانی کەمئەندامیی:
دامەزراوە و ڕێکخراوە نیشتیمانییەکان

ماڵپەڕ

وەزارەتی خزمەتگوزارییە کۆمەاڵیەتییەکان
(– )Department of Social Services
پرۆگرامەکان و خزمەتگوزارییەکان

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-andcarers/programmes-services

وەزارەتی خزمەتگوزارییە مرۆییەکان
(– )Department of Human Services
یارمەتی بۆ خاوەن پێداویستییە تایبەتەکان

www.humanservices.gov.au/disability

ماڵپەڕ و دامەزراوە پەیوەندارەکان بە کەمئەندامیی
()Disability related agencies and sites

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-andcarers/related-agencies-sites

زانیاری لەسەر پشتیوانی و قازانج و موچە حکومییەکان
بۆ کەمئەندامان و سەرپەرشتیاران

www.australia.gov.au/information-and-services/benefitsand-payments/people-with-disability

خزمەتگوزارییەکانی تەندروستی دەرونیی
ئەگەر تۆ پێویستیت بە یارمەتییە لەگەڵ کێشەیەک یان نەخۆشییەکی تەندروستیی دەرونیی ،ئەوە پەیوەندی بە دکتۆرەکەی خێزان یان سەنتەرێکی
تەندروستیی کۆمەڵگە بکە.
ئەگەر بەپەلە پێویستیت بە هاریکارییە ،ئەوە پەیوەندی بە تیمی دکتۆرە دەرونییەکان بکە لەنزیکترین نەخۆشخانە یان پەیوەندی بەو
هێڵەیارمەتیانە بکە:
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هاریکاریی تەندروستیی دەرونیی

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

هێڵی-ژیان ( – )Lifelineهێڵی-یارمەتی  24سەعاتە

13 1114

www.lifeline.org.au/

هێڵی-یارمەتی مندااڵن (– )Kids Helpline
هێڵی تەنگژە  24سەعاتە

1800 55 1800

www.kidshelp.com.au/

هێڵی-یارمەتی پیاوانی ئوسترلی
(– )Mens Helpline Australia
هێڵی تەنگژە  24سەعاتە

1300 789 978

خزمەتگوزاریی تەلەفۆنیی خۆکوژیی
()Suicide Call Back Service
خزمەتگوزاریی ڕاوێژکاریی سەرتاسەری بەخۆڕایی

1300 659 467

www.mensline.org.au/

www.suicidecallbackservice.org.au

بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەو خزمەتگوزاریی و پڕۆگرامانەی کە لەالیەن وەزارەتی خزمەتگوزارییە کۆمەاڵیەتییەکان
( )Department of Social Servicesپێشکەشدەکرێت بۆ پشتیوانیکردن لە تەندروستیی دەرونیی لە ئاستی کۆمەڵگەدا ،بەمانەشەوە:
•
•
•

خزمەتگوزاریی پشتیوانی تەندروستیی دەرونیی خێزان ())Family Mental Health Support Service (FMHSS
یاریدەدەران و ڕێنیشاندەرانی کەسیی ())Personal Helpers and Mentors (PHaMs
ئیسراحەتی تەندروستیی دەرونیی :یاریدەدەرانی سەرپەرشتیاران
())Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS

بڕۆ بۆ www.dss.gov.au/mental-health

ڕاوێژکاریی بۆ ئەشکەنجە و تۆقین
هەندێک خزمەتگوزاریی تایبەت و پسپۆڕ یارمەتی ئەو کەسانە دەدەن کە بە ئەزمونی ئەشکەنجەو تۆقین دا تێپەڕیون:
ویالیەت یان
هەرێم
ACT

NSW

NT

Qld

SA

ڕاوێژکاریی بۆ ئەشکەنجە و تۆقین
یاوەری ماڵ (– )Companion House
هاریکاریکردنی قوربانیانی ئەشکەنجەو تۆقین
خزمەتگوزاریی بۆ چارەسەر و ئامادەکردنەوەی
قوربانیانی ئەشکەنجە و تۆقین
(Service for the Treatment and
Rehabilitation of Torture and Trauma
)Survivor) (STARTTS
سەنتەری ماالیوکا بۆ پەنابەران
(– )Melaleuca Refugee Centre
خزمەتگوزاریی پشتیوانی لە قوربانیانی
ئەشکەنجە و تۆقین
پڕۆگرامی هاریکاری قوربانیانی ئەشکەنجە
و تۆقین لە کوینزالند
(Queensland Program of Assistance to
)Survivors of Torture and Trauma
)(QPASTT
خزمەتگوزاریی هاریکاری و ئامادەکردنەوەی
قوربانیانی ئەشکەنجە و تۆقین
(Survivors of Torture and Trauma
)Assistance and Rehabilitation Service
)(STTARS

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

02 6251 4550

www.companionhouse.org
.au

02 9794 1900

www.startts.org.au

08 8985 3311

www.melaleuca.org.au

07 3391 6677

www.qpastt.org.au

08 8206 8900

www.sttars.org.au
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ویالیەت یان
هەرێم
Tas.

Vic.

WA

ڕاوێژکاریی بۆ ئەشکەنجە و تۆقین
سەنتەری فیونیکس (– )Phoenix Centre
خزمەتگوزاریی پشتیوانی بۆ قوربانیانی ئەشکەنجە و
تۆقین
دامەزراوەی ماڵ (– )Foundation House
دامەزراوەی ڤیکتۆریا بۆ قوربانیانی ئەشکەنجە
(Victorian Foundation for Survivors of
))Torture (VFST
کۆمەڵەی خزمەتگوزاریی بۆ ئەشکەنجە
(Association for Services to Torture and
)Trauma Survivors) (ASeTTS

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

03 6234 9138

http://mrchobart.org.au/ph
oenix-centre/

03 9388 0022

www.foundationhouse.org.
au

08 9227 2700

www.asetts.org.au

سەالمەتی منداڵ و پاراستنی لە ڕووداو
سەالمەتی منداڵ ( ،)Kidsafeدامەزراوەی پاراستنی منداڵ لە ڕووداو لە ئوسترالیا
( ،)Child Accident Prevention Foundation of Australiaڕێکخراوێکی ناحکومییە کە
زانیاری و خزمەتگوزاری لەسەر سەالمەتی و پاراستنی مندااڵن لە ڕووداو پێشکەش بە دایکان و باوکان و کۆمەڵگەکان
دەکات لەم لینکە  www.kidsafe.com.auهەندێک لە نامیلکە وەرگێڕدراوەکان لە بەشی وێسترن ئوسترالیا
و ڤیکتۆریا دەستدەکەون.

کوتان و خۆپاراستن
کوتان مندااڵن و گەورەسااڵن لە کاریگەرییە خراپەکانی تەنینەوەی بەکتریاو ڤایرۆسەکان لەگەڵ نەخۆشییەکان دەپارێزێت.
کۆتان بەزۆرەملێ نییە بەاڵم بەچاکزانراوە کە هەموو مندااڵن و هەندێک لە گەورەکان خۆیان بکوتن .هەندێک ویالیەت و
هەرێم داوای تۆمارەکانی کوتانی منداڵ دەکەن پێشئەوەی کە منداڵەکە بچێت بۆ باخچەی ساوایان یان قوتابخانە.
زۆربەی کوتان و داودەرمانەکانی خۆپاراستن لەالیەن دکتۆرەکەی خێزان و سەنتەرەکانی تەندروستی کۆمەڵگە دەدرێن بە مندااڵن.
سەرەڕای ئەمە ،هەندێک کوتان و داودەرمانەکانی خۆپاراستن لەالیەن قوتابخانەکان دەدرێن .بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بکە بە
دکتۆرەکەی خێزان یان سەنتەری تەندروستی کۆمەڵگە.
تۆماری کوتانی منداڵیی لە ئوسترالیا ()(ACIR) Australian Childhood Immunisation Register
لەم لینکە  www.humanservices.gov.au/acirتۆمارێکی نیشتیمانییە کە تۆماری ئەو کۆتان و داودەرمانانەی
خۆپاراستن لەخۆدەگرێت کە دەدرێن بە هەموو ئەو کەسانەی کە تەمەنیان لە خوار  20ساڵییە.
مندااڵن و ئەو کەسانەی کە تەمەنیان لە  20ساڵی کەمترە کە ناونوسکراون لە مێدیکەیە ( )Medicareبەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی
ناویان دەچێتە سەر تۆمارەکەی  .ACIRتۆماری هەموو کوتانەکان لەگەڵ خۆت ببە بۆ الی دکتۆرەکەت بۆئەوەی تۆمارەکانی کوتان لە
دەرەوەی ئوسترالیا بخەنە سەر تۆمارەکانی ئوسترالیا.
کوتان یەکێک لە پێداویستییەکانی وەرگرتنی هەندێک موچەو دەرماڵەی حکومییە (.)www.humanservices.gov.au/immunisation
تاکە هۆکارێکی دروست بۆ هەاڵواردن بوونی هۆیەکی تەندروستییە.
زانیاری لەسەر کوتان

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

هێڵی نیشتیمانیی زانیاری کوتان
()National Immunisation Information Line

1800 671 811

www.immunise.health.gov.au

تۆماری کوتانی منداڵیی لە ئوسترالیا
()Australian Childhood Immunisation Register

1800 653 809

www.humanservices.gov.au/acir

خزمەتگوزارییەکانی ددان
تەندروستی زار و دەم زۆر گرنگە بۆ ساغوسەالمەتی و تەندروستیی گشتیی .ددانسازەکانی کەرتی تایبەت پێشکەشکاری سەرەکی
خزمەتگوزارییەکانی چاودێریی ددانن .ددانسازەکانی کەرتی تایبەت پارە لەبەرابەر خزمەتگوزارییەکانیان وەردەگرن .ناوەکانیشیان لە ڕێبەری
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تەلەفۆنەکان لیستکراون .لەوانەیە حەزبکەیت کە بیمەی تەندروستیی کەرتی تایبەت بەدەستبێنیت بۆئەوەی کە تێچوەکانی خزمەتگوزارییەکانی
ددان لەخۆبگرێت.
بەرنامەی سودەکان بۆ ددانی منداڵ ( )Child Dental Benefits Scheduleکە لەم لینکە دەستدەکەوێت
 www.humanservices.gov.au/childdentalڕێگە بەو کەسانە دەدات کە تەمەنیان لەنێوان دوو ساڵ تا  17ساڵە کە تا بڕی
 $1,000وەربگرن بۆ سود وەرگرتن لە خزمەتگوزارییە بنەڕەتییەکانی ددان .ئەم سودە لە دوو ساڵی دوای یەک دەکرێت وەربگیردرێت.
ئەگەر تۆ مافی سودمەندبوونت هەبێت ئەوە وەزارەتی خزمەتگوزارییە مرۆییەکان ( )Department of Human Servicesبەخۆیان
پەیوەندیت پێوەدەکەن.
حکومەتی ویالی ەت و هەرێمەکان هەندێک خزمەتگوزاریی چاودێریی تەندروستیی دەموزار بەخۆڕایی پێشکەشدەکەن (لەوانە تاقمی ددان و
ژانشکاندن) بۆ هەڵگرانی کارتەکانی داشکاندنی سێنتەرلینک ( .)Centrelinkپەیوەندی بە نزیکترین سەنتەری پزیشکیی یان نەخۆشخانە بکە
بۆ وردەکارییەکانی خزمەتگوزارییەکان لە ناوچەکەتدا .پەیوەندی بە سێنتەرلینک ( )Centrelinkبکە بۆئەوەی بزانیت داخۆ مافی
سودمەندبوونت هەیە.

خزمەتگوزارییەکانی چاودێریی پیران لە ئوسترالیا
کە وردە وردە پیردەبیت ،تۆ چەند بژاردەیەکت لەپێشە لەسەر ئەوەی کە کێ چاودێرییت دەکات ،داخۆ دەتەوێت لە ماڵەکەی خۆت بمێنیتەوە یان
بچیتە خانەیەکی چاودێریی پیران ( .)aged care homeخزمەتگوزارییەکانی چاودێریی پیران بۆئەوە دانراون یارمەتیت بدات
سەربەخۆیانە بژیت ،هەروەها بژاردەت دەداتێ لەسەر چۆنییەتی چاودێریی تۆ.
حکومەتی ئوسترالی لە کۆمەڵێک بواردا داشکان بۆ خزمەتگوزارییەکانی چاودێریی پیران لە ئوسترالیا دەکات .ئەگەر بارودۆخی تۆ
ڕێگەبدات ،ئەوە واچاوەڕواندەکرێت کە تۆ بەشداربیت لە تێچوەکانی چاودێرییکردنت.
ماڵپەڕی خانەکەی چاودێرییم ( )My Aged Careلەم لینکە  www.myagedcare.gov.auزانیاری لەسەر بژاردەکانی پێش تۆ
لەخۆدەگرێت ،لەگەڵ چۆنییەتی بەدەستهێنانی خزمەتگوزارییەکانی چاودێریی پیران .یارمەتیشدەدات بۆ تێگەیشتن لە سیستەمی چاودێریی پیران
وە چۆنیەتی دەستەبەرکردنی پشتیوانی و خزمەتگوزاری .هەندێک زانیاری وەرگێڕدراو بۆ سەر زمانەکانی دیکەش لەماڵپەڕەکەدا دەستدەکەون.
دەشتوانی پەیوەندی بکەی بە خانەکەی چاودێرییم ( )My Aged Careبەم ژمارەیە  1800 200 422یان لەڕێگەی
تیس ناشناڵ ( )TIS Nationalبۆ گفتوگۆکردن لەسەر پێویستییەکانت لە پەیوەند بە چاودێریی پیران.
ئەمانە دوو بژاردەن بۆ چاودێریی پیران:
•

•

ئەگەر دەتەوێت هەر لە ماڵەوە بژیت ،ئەوە دەتوانیت یارمەتی بەدەستبێنیت بۆ ئەو کارانەی کە ڕۆژانە تۆ ناتوانیت ئەنجامیان بدەیت،
وەک گۆڕینی گڵۆپەکان ،کارەکانی باخچە ،خۆشوشتن و جل لەبەرکردن یان بازاڕکردن .دەشتوانیت هەندێک کەلوپەل بەدەستبێنیت
وەک گۆچانەکانی ڕۆیشتن تاوەکو لە ڕۆیشتن یارمەتیت بدات.
ئەگەر واهەستتکرد کە ئیدی ناتوانیت لە ماڵەکەی خۆتدا بژیت ئەوە دەتوانیت بچیت بۆ خانەیەکی چاودێریی پیران.

خانەکەی چاودێرییم ( )My Aged Careدەتوانێت پێویستییەکانی تۆ گفتوگۆبکات و کاتێک ڕێکبخات بۆ هەڵسەنگاندنی بارودۆخی تۆ و
قسەکردن لەگەڵتدا بە وردی لەسەر حالەتی تۆ و بزانێت داخۆ تۆ مافی سودمەندبوونت هەیە لە وەرگرتنی داشکاندنەکانی حکومەت لەپەیوەند بە
خزمەتگوزارییەکانی چاودێریی پیران – بۆ زانیاری زیاتر بڕۆ بۆ www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment
یان تەلەفۆن بکە بۆ .1800 200 422

سکااڵکان لەسەر خزمەتگوزارییەکانی چاودێریی تەندروستیی و پیران
هەرکەسێک بیەوێت سكااڵ لە خانەیەکی چاودێریی پیران ( ،)Aged Careپاکێجەکانی خانەکانی چاودێریی یان خزمەتگوزارییەکانی
پڕۆگرامی پشتیوانی خانەکانی کۆمنوێلس ( )Commonwealth Home Support Programmeمافی ئەوەی هەیە پەیوەندی بکات بە
کۆمسیۆنی سکااڵکانی چاودێریی پیران ( .)Aged Care Complaints Commissionerئەمە خزمەتگوزارییەکی بەخۆڕاییە .تۆ
دەتوانیت لەم ڕێگایانەوە پەیوەندی بکەیت بە کۆمسیۆنی چاودێریی پیران (:)Aged Care Commissioner
•
•

لەسەر ئینتەرنێت – www.agedcarecomplaints.gov.au/
بە تەلەفۆن 1800 550 552 -
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•

بەنوسین – سکااڵ نوسراوەکەت بنێرە بۆ:
Aged Care Complaints Commissioner
( GPO Box 9848لە پایتەختی ویالیەتەکەت یان هەرێمەکەت لە ویالیەتەکە یان هەرێمەکە)

ئەگەر هەر نیگەرانییەکت هەبوو لەسەر مامەڵەو ئەزمونت لەگەڵ خانەکەی چاودێرییم ( ،)My Aged Careئەوە دەتوانیت پەیوەندی بە
خانەکەی چاودێرییم ( )My Aged Careلەسەر ئەم ژمارەیە بکەیت  1800 200 422یان لەمیانی ماڵپەڕی خانەکەی چاودێرییم
( )MyAgedCareلەم لینکە  www.myagedcare.gov.au/سکااڵکەت بگەیەنیت.
ئەگەر نیگەرانیت لەسەر ئە و چاودێریی تەندروستییە هەیە کە پێشکەش بە تۆ یان کەسێکی دیکە دەکرێت ،ئەوە دەتوانیت سکااڵیەک پێشکەش
بکەیت بە کۆمسیۆنی سەربەخۆی سکااڵکانی تەندروستیی لە ویالیەتەکەت یان هەرێمەکەت.
ویالیەت یان
هەرێم
ACT
NSW

NT

Qld

SA

Tas.

Vic.

WA

دامەزراوەکانی سکااڵی چاودێریی تەندروستیی
کۆمسیۆنی مافەکانی مرۆڤ
()Human Rights Commission
سکااڵکانی چاودێریی تەندروستیی
()Health Care Complaints
کۆمسیۆنی سکااڵکانی خزمەتگوزارییەکانی
تەندروستی و کۆمەڵگە
(Health and Community Services
)Complaints Commission
نوسینگەی ئۆمبەدسمانی تەندروستیی
()Office of the Health Ombudsman
کۆمسیۆنی سکااڵکانی خزمەتگوزارییەکانی
تەندروستیی و کۆمەڵگە
(Health and Community Services
)Complaints Commissione r
نوسینگەی کۆمسیۆنی سکااڵکانی تەندروستیی
(Office of the Health Complaints
)Commissioner
نوسینگەی کۆمسیۆنی خزمەتگوزارییەکانی
تەندروستیی
(Office of the Health
)Services Commissioner
نوسینگەی سکااڵکانی خزمەتگوزارییەکانی
تەندروستیی و کەمئەندامیی
(Health and Disability Services
)Complaints Office

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

02 6205 2222

http://hrc.act.gov.au/olderpeople

1800 043 159

www.hccc.nsw.gov.au

1800 004 474

www.hcscc.nt.gov.au

133 646

www.oho.qld.gov.au

1800 232 007

www.hcscc.sa.gov.au

1800 001 170

www.healthcomplaints.tas.gov.au

1800 136 066

www.health.vic.gov.au/hsc

1800 813 583

www.hadsco.wa.gov.au

لەدوای مردن
لە ئوسترالیا کاتێک کەسێک دەمرێت ،دەبێت دکتۆرێک بەڵگەنامەیەک واژۆبکات کە پشتڕاستی مردنەکەی بکاتەوە .نابێت هیچ ڕێوشوێنێکی
ناشتن و تازیە ڕێکبخرێت تاوەکو ئەم بەڵگەنامەیە دەردەچێت.
ناشتن و تازیە لە ئوسترالیا دەکرێت زۆر گرانبەها بێت ،لەوانەیە  $4,000تا  $15,000ی تێبچێت .هەندێکجار دامەزراوەکانی بیمە لەوانەیە
بەشێک لە تێچوەکانی ناشتن و تازیە بخەنە ئەستۆی خۆیان .هەندێکجار ئەو کەسەی کە مردوە پێشتر کاروبارەکانی تێچوی ناشتن و تازیەکەی
ڕێکخستوە ،یان ئەوەتا لە وەسیەتنامە ( )Willبژاردەکانی خۆی خستۆتەڕوو.
وەسیەتنامە ( ) Willدۆکیومێنتێکی نوسراوی یاساییە کە تێیدا باس لەوە کراوە کە چۆن سەروەت و سامانی کەسە مردوەکە دوای مردنی
دابەشبکرێت ،کێ ئاگای لە منداڵەکانی بێت ،هەروەها ڕێنمایی دیکە وەک دیارییەکان و بەخشین و خێرخوازی و بەخشینی ئەندامەکانی لەش.
بۆئەوەی ببێت بە یاسایی ،وەسیەتنامە ( ) Willکە دەبێت لەالیەن دوو کەسەوە شایەدی لەسەر بدرێت ،ئەوانەی کە سود لە وەسیەتنامەکە
( )Willوەرناگرن .وەسیەتنامە عادەتەن جێبەجێکەر ( )Executorێکیش دیاریدەکات.
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جێبەجێکەر ( )Executorی وەسیەتنامە ( )Willکە بەرپرسە لە دابەشکردنی سەروەت و سامانەکان بەسەر ئەو کەسانەی ناویان لە
وەسیەتنامەکە ( )Willهاتوە ،لەگەڵ رێکخستنی کاروباری باج بۆ کەسە مردوەکەو دڵنیابوون لەوەی کە ڕێنماییەکانی ناو وەسیەتنامە
( )Willکە وەک خۆی جێبەجێبکرێن .هەموو ویالیەت و هەرێمەکان متمانەیەکی گشتیی ( )Public Trusteeیان هەیە کە دەکرێت
ببێت بە جێبەجێکەر ( ،)Executorعادەتەن بڕێک تێچوی هەیە.
ئەگەر کەسەکە وەسیەتنامە ( )Willی نەکردبوو ئەوە سەروەت و سامانەکان بەپێی هاوکێشەیەک کە یاسا دایناوە دابەشدەکرێت .ئەگەر
کەسوکاری نزیک نەبێت ئەوە لەوانەیە کە سەروەت و سامانەکە بدرێت بە حکومەتی ویالیەتەکە یان هەرێمەکە.
بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ خەم و پەژارە لە ئاکامی لەدەستدانی خۆشەویستان هەندێک هاریکاری دەستدەکەون.
بۆ زانیاری زیاتر:
ئامۆژگاری
چ دەکەیت لەدوای مردنێک
()What to do following a death
نوسینی وەسیەتنامە ()Making a Will

ماڵپەڕ
www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-followingdeath
www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-andpower-of-attorney#wills
www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-foryour-funeral
www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/wills-and-powers-of-attorney/wills
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australianorgan-donor-register

هاریکاری لەدەستدانی خۆشەویستان
()Help with loss

www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/death-and-bereavement

پارەدان بۆ ناشتن و تازیە
()Paying for funerals
متمانە گشتییەکان ()Public Trustees
تۆماری بەخشینی ئەندام
()Organ Donation Register
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 10خێزانەکەت
لەم بەشەدا
•
•
•
•
•
•
•

مارەبڕین و پەیوەندییەکانی دیکە
خزمەتگوزارییەکانی گەنجان
دایکان و باوکان
پشتیوانی لە منداڵ
پیرەکان
دۆزینەوەی کەسوکار
خێزانەکەت و سێنتەرلینک ()Centrelink

لە ئوسترالیا ،ڕۆڵ و ئەرکەکانی خێزان لەوانەیە جیاوازبن لەوانەی کە تۆ عادەتت پێوەگرتوە .لە ئوسترالیا ژنان و پیاوان ماف و بەرپرسیارەتی
یەکسانیان هەیە .چوونی پیاو و ژن ،هەردووکیان ،بۆ کار شتێکی قەبوڵکراو و باوە .ژنان و پیاوان هاوبەشن لە بەرپرسیارییەکانی ناوماڵ،
وەک ئاگالێبوون و چاودێریی مندااڵن ،شیولێنان و پاککردنەوە.
هەندێک لە ئەندامانی خێزان لە ئەندامەکانی دی زووتر لەگەڵ ئەم ژیانە نوێیە لە ئوسترالیا ڕادێن و دەگونجێن .بۆنمونە ،مندااڵن بەگشتی
زووتر فێری ئینگلیزی دەبن لە دایکوباوکیان.
زۆر گرنگە بۆ ڕاهاتن و گونجان لەگەڵ ژیانە نوێکە کە بەیەکەوە وەک خێزانێک کاربکەن .لەوانەیە پێویستیت بەوەبێت کە داوای یارمەتی
بکەیت ،ئەم بەشە هەندێک زانیاریت پێدەدات لەسەر ئەو خزمەتگوزارییانەی کە هەن .لە ئوسترالیا ،بەدەستهێنان و وەرگرتنی هاریکاری و
پشتیوانی بۆ خێزان شتێکی ئاسایی و قەبوڵکراوە .بۆ پشتیوانییەکانی حکومەت و کۆمەڵگە بڕۆ بۆ
www.humanservices.gov.au/servicefinder

مارەبڕین و پەیوەندییەکانی دیکە
ڕێکخراوی  1800RESPECTخزمەتگوزاریی ڕاوێژکاریی ،زانیاری لەگەڵ ناردن پێشکەش بەو کەسانە دەکات کە بەدوای یارمەتی یان
زانیاری دان لەپەیوەند بە پرسەکانی خێزان و توندوتیژیی ناوماڵ و دەستدرێژی سێکسی .ڕاوێژکارانی پێشەیی  24سەعاتە ،حەوت ڕۆژی
حەفتە ،ئامادەن بۆ یارمەتی .ئەوان ئامادەن یارمەتی هەر کەسێک بدەن کە لە هاوڕێیەکی ،خزم و کەسێکی ،هاوکارێکی یان خزمەتوەرگرێکی
نیگەرانە .تەلەفۆن بکە بۆ  1800 737 732یان بڕۆ بۆ www.1800respect.org.au
هێڵی ئامۆژگاری پەیوەندییەکانی خێزان ( )Family Relationship Advice Lineزانیاری لەسەر پرسی پەیوەندییەکانی
ناو خێزان پێشکەشدەکات ،ئامۆژگاری لەسەر پێکهاتنەکانی نێوان دایکوباوەکان دوای لێکجیابوونەوەیان دەدات ،هەروەها خەڵک
ڕەوانەی الی ئەو خزم ەتگوزارییە ناوخۆییانە دەکات کە یارمەتی خێزانەکان دەدەن لە دروستکردنی پەیوەندییەکی باشتر لەنێوانیان یان
چۆنییەتی مامەڵەکردن لەگەڵ پرسی لێکجیابوونەوە .هێڵەکەی ڕاوێژکاریی ڕۆژانی دووشەممە تا هەینی لە سەعات 8.00
بەیانی تا  8.00ئێوارە کراوەیە ،ڕۆژی شەممەش لە سەعات  10.00بەیانی تا  4.00ئێوارە کراوەیە ،بێجگە لە ڕۆژانی
پشوە نیشتیمانییەکان .تەلەفۆن بۆ  1800 050 321بکە (بەخۆڕاییە) یان بڕۆ بۆ
www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-adviceline.aspx
هێڵی پەیوەندییەکانی خێزان ( )Family Relationship Lineزانیاری پێشکەشدەکات لەپەیوەند بە پەیوەندییەکانی خێزان و جیابوونەوە.
خێزانەکان دەتوانن ئەو خزمەتگوزارییانەش بدۆزنەوە کە یارمەتی ڕێکخستی کاروبارەکانی مندااڵن دەدەن دوای لێکجیابوونەوەی دایکەو
باوەکە .بڕۆ بۆ www.familyrelationships.gov.au
هێڵی-پیاوان لە ئوسترالیا ( )MensLine Australiaخزمەتگوزارییەکانی ڕاوێژکاریی ،زانیاریی لەگەڵ ڕەوانکردن بۆ الیەنی دیکە
پێشکەش دەکات بەمەبەستی یارمەتیدانی ئەو پیاوانەی کە کێشەیان لەگەڵ ژیانی خێزانییدا هەیە یان لەگەڵ پەیوەندییە سەرەکییەکانیاندا.
هاوکات زانیاری و پشتیوانی پێشکەشدەکات بە ژنان و ئەندامانی خێزان کە نیگەرانییەکیان لەگەڵ هاوسەر ،مێرد یان باوک دا هەیە.
هێڵەکە  24سەعاتە ،حەوت ڕۆژەی حەفتە ،کراوەیە .تەلەفۆن بە بۆ  1300 789 978یان بڕۆ بۆ www.mensline.org.au
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خزمەتگوزارییەکانی گەنجان
دامەزراوە و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگە پڕۆگرام پێشکەش بە کەسانی تەمەن لەژێر  25ساڵیدا دەکەن .کارمەندانی بواری گەنجان لێهاتو و
شارەزاو ئەزموندارن و زانیاری و یارمەتی و چاالکی پێشکەش بە گەنجان دەکەن لە ژینگەیەکی سەالمەت ،عادەتەن لە سەنتەرەکانی گەنجان
یان شارەوانییەکان.
بۆ یارمەتی زیاتر:
خزمەتگوزارییە نیشتیمانییەکانی گەنجان

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

هێڵی-یارمەتی مندااڵن (– )Kids Helpline
ڕاوێژی  24سەعاتە بۆ کەسانی تەمەن پێنج تا  25ساڵ

1800 551 800

www.kidshelpline.com.au

هێدسپەیس ( )Headspaceخزمەتگوزارییە خێراکان
بۆ کەسانی تەمەن  12تا  25ساڵە

1800 650 890

http://headspace.org.au

یوسبییەندبلو ( – )YouthBeyondBlueیارمەتی
 24سەعاتە بۆ ئەو گەنجانەی کە خەمۆکی و نەخۆشی
دەرونییان هەیە

1300 22 4636

www.youthbeyondblue.com

وەزارەتی پەروەردە و ڕاهێنان
()Department of Education and Training

http://education.gov.au/youth

سەرکەوتنی نەوەکان ()Generation Success
هاریکاری بۆ کرێکارە گەنجەکان

www.employment.gov.au/generation-successyouth-employment-initiative

کارکردنی گەنجان ()Youth Employment

www.employment.gov.au/job-seekers-0

لینکەکان لە ئینستیتیوتی دیراساتی خێزان لە ئوسترالیا
()Australian Institute of Family Studies

http://aifs.gov.au/cfca/publications/helplinesand-telephone-counselling-services-children-y

بەیەکەوەگرێدانەوە ( – )Reconnectیارمەتی بۆ
کەسانی تەمەن  12تا  18ساڵە کە بێ ماڵوحاڵن یان لە
خەتەری بێ ماڵوحاڵبووندان

www.dss.gov.au/our-responsibilities/housingsupport/programmesservices/homelessness/reconnect/reconnectservices

نوسینگەی کۆمسیۆنی سەالمەتی ئەلکترۆنی مندااڵن
(Office of the Children’s
) – eSafety Commissionerبۆ خەبەردان لە
کەڵەگاییە ئەلکترۆنییە خەتەرەکان کە ئامانجیان مندااڵنی
ژێر  18ساڵییە

www.esafety.gov.au/reportcyberbullying

هەروەها حکومەتی ویالیەتەکان و هەرێمەکانیش خزمەتگوزاری پێشکەش بە گەنجان دەکەن:
ویالیەت یان
هەرێم

خزمەتگوزارییەکانی گەنجان

ماڵپەڕ

ACT

کارلێکردنی گەنجان ()Youth InterACT

www.youth.act.gov.au

NSW

گەنجانی نیو ساوس وێڵز ()Youth NSW

www.youth.nsw.gov.au
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ویالیەت یان
هەرێم

خزمەتگوزارییەکانی گەنجان

ماڵپەڕ

NT

نوسینگەی کاروباری گەنجان
()Office of Youth Affairs

www.youth.nt.gov.au

Qld

گەنجانی کوینزالند ()Queensland Youth

www.communityservices.qld.gov.au/youth

SA
Tas.

ماڵپەڕی گەنجانی ساوس ئوسترالیا
()South Australia Youth Site
نوسینگەی کاروباری مندااڵن و گەنجان
()Office of Children and Youth Affairs

www.officeforyouth.sa.gov.au
www.linkzone.tas.gov.au

Vic.

ناوەندی گەنجان ()Youth Central

www.youthcentral.vic.gov.au

WA

نوسینگەی گەنجان ()Office for Youth

www.wa.gov.au/information-about/yourcommunity/youth

پەیوەندی بە شارەوانییە ناوخۆکەت بکە بۆ ئاگاداربوون لە پڕۆگرامەکانی بەزم و سەفا بۆ گەنجان.

دایکان و باوکان
ئوسترالییەکان دایکوباوکێتیی بەرزدەنرخێنن ،بەاڵم دان بەوەش دادەنێن کە هەمیشە ئاسان نییە کە ببیت بە دایکوباوکێکی "باش" .زانیاری و
یارمەتی لە زۆر ڕێکخراوەوە دەستدەکەوێت.
دسپلینکردنی مندااڵن بەشێکی گرنگ لە دایکوباوکێتیی پێکدێنێت ،بەاڵم سزادانی بەدەنی لە ئوسترالیا نایاساییە .تۆ دەتوانی فۆرمەکانی دیکەی
دسپلین بەکاربێنیت ،وەک لێسەندنەوەی ئیمتیازاتەکان یان ناردنی منداڵەکەت بۆ ژوورەکەی خۆی .پاداشتی کاروکردەوەی باش بکەو بەنمونە
ڕابەرایەتی بکە.
ئەگەر کێشەت هەبوو لە دسپلینکردنی منداڵەکانت ،یارمەتی لە ڕاوێژکارانی خزمەتگوزارییەکانی خێزان و دایکوباوکێتیی بەدەستبێنە.
زانیاری لەسەر دایکوباوکێتیی

ماڵپەڕ

هێڵی ئامۆژگاری خێزان و پەیوەندییەکان
()Family and Relationship Advice Line
(تەلەفۆن )1800 050 321

www.familyrelationships.gov.au

منداڵەکەم ()MyChild

www.mychild.gov.au

تۆڕی بەخێوکردنی مندااڵن ()Raising Children Network

www.raisingchildren.net.au

دامەزراوەی منداڵێتیی ئوسترالیا
( - )Australian Childhood Foundationزانیاری
وەرگێردراویش دەستدەکەوێت

www.kidscount.com.au/en

دایکوباوکێتیی هەرزەکارەکان ()Parenting young adults

www.abcdparenting.org

سەالمەتی منداڵ ()Kidsafe

www.kidsafe.com.au

لینکەکانی حکومەتی ئوسترالیا
()Australian Government links

www.australia.gov.au/information-andservices/family-and-community/caring-forchildren

پشتیوانی لە منداڵ
بەرنامەی پشتیوانی لە منداڵ ( )Child Supportلەالیەن وەزارەتی خزمەتگوزارییە مرۆییەکان
( )Department of Human Servicesـەوە بەڕێوەدەچێت ،کە یارمەتی دایکوباوکە لێکجیابووەکان دەدات کە بەشێوەیەک
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موچەکانی پشتیوانیی لە منداڵ بەڕێوەبەرن بەقازانجی منداڵەکانیان .پەیوەندی بە وەزارەتەوە بکە بۆ قسەکردن لەسەر بژاردەکانت
لەپەیوەند بە پشتیوانیی لە منداڵ.
پشتیوانیی لە منداڵ

ناونیشان و تەلەفۆن و ماڵپەڕ

ماڵپەڕی پشتیوانیی لە منداڵ ()Child Support

www.humanservices.gov.au/childsupport

تەلەفۆنی پشتیوانیی لە منداڵ

131 272

زانیاری بە زمانەکانی دیکە

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

زانیاری بۆ کۆچبەران ،پەنابەران و گەشتیاران

www.humanservices.gov.au/multicultural

پیرەکان
ژمارەیەکی زۆر ڕێکخراوی حکومی ،کەرتی تایبەت و کۆمەڵگە هەن کە خزمەتگوزاری بۆ خەڵکانی سەروی تەمەن  50ساڵە پێشکەشدەکەن.
حکومەتی ئوسترالی ئەمانە پێشکەشدەکات:
•
•

خانەنشینی تەمەن ( – )Age Pensionموچەی پشتیوانی لەگەڵ سودمەندبوون لە بەدەستهێنانی داشکان بۆ ئوسترالییە پیرەکان لە
www.humanservices.gov.au/agepension
چاودێرییەکەی پیرانم ( – )My Aged Careزانیاری لەسەر بژاردەکانت ،لەگەڵ چۆنییەتی بەدەستهێنانی خزمەتگوزارییەکان لە
www.myagedcare.gov.au

هەروەها بڕوانە بەشی  ،9تەندروستی و ساغوسەالمەتی
هەموو ویالیەت و هەرێمەکان بەرنامەی کارتی پیرانیان ( )Seniors Cardهەیە .کارتەکە بەخۆڕاییەو هەڵگرەکەی مافی داشکاندنی لە
بیزنیسە بەشداربووەکاندا هەیە.
بۆ زانیاری زیاتر:
زانیاری بۆ پیران

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

سێنتەرلینک ()Centrelink

132 300

www.humanservices.gov.au/olderaustralians

چاودێرییەکەی پیرانم
()My Aged Care
بەرنامەی کارتی پیران
()Seniors Card

1800 200 422

www.myagedcare.gov.au

ئۆزگەڤ ئوسترالییە پیرەکان
– (AusGov
)Older Australians

www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/olderaustralians/seniors-card
www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/older-australians

دۆزینەوەی کەسوکار
ڕێکخراوی خاچی سوری ئوسترالی ( )Australian Red Crossخزمەتگوزاریی بەدوداگەڕان و ناردنی پەیام پێشکەش بە کەسوکاری ئەو
کەسانە دەکات کە لە ئاکامی شەڕ ،شەڕی ناوخۆ یان کارەساتە سروشییەکان لەیەکتر دابڕاون .تۆڕە جیهانییەکانی ڕێکخراوەکانی خاچی سور
یارمەتی خەڵک دەدەن کە ئەندامانی خێزانەکانیان لە دەرەوەی ئوسترالیا بدۆزنەوە .هەروەها یارمەتی ئەو کەسانەش دەدەن کە لە دەرەوەی
ئوسترالیان تاوەکو کەسوکارەکانیان لە ئوسترالیادا بدۆزنەوە.
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بۆ پەیوەندیکردن بە خزمەتگوزاریی نێونەتەوەیی بەدواداگەڕان و پەنابەران لە خاچی سوری ئوسترالی
(:)Red Cross International Tracing and Refugee Service
خاچی سوری ئوسترالی

ناونیشان و تەلەفۆن و ماڵپەڕ

ئیمەیل

natinfo@redcross.org.au

ماڵپەڕی خاچی سور

www.redcross.org.au

نیشتیمانیی ()National

03 9345 1800

ACT

02 6234 7600

NSW

 02 9229 4111یان تەلەفۆنی بەخۆڕایی 1800 812 028

NT

08 8924 3900

Qld

 07 3367 7222یان تەلەفۆنی بەخۆڕایی 1300 554 419

SA

08 8100 4500

Tas.

03 6235 6077

Vic.

 03 8327 7700یان تەلەفۆنی بەخۆڕایی 1800 131 701

WA

 08 9225 8888یان تەلەفۆنی بەخۆڕایی 1800 810 710
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خێزانەکەت و سێنتەرلینک )(Centrelink
وەزارەتی خزمەتگوزارییە مرۆییەکان ( ) Department of Human Servicesخزمەتگوزارییە کۆمەاڵیەتیی و تەندروستییەکان
لەگەڵ موچەکان لەڕێگەی سێنتەرلینک ( )Centrelinkو مێدیکەیە ( ) Medicareپێشکەشدەکات .ئەو خزمەتگوزارییانە بەپێی
پێداویستییەکانی هەر تاکێک یان خێزانێک دەگۆڕێت .ئەگەر بارودۆخت گۆڕانکاری بەسەرداهات ،وەک منداڵبوون ،لەدەستدانی کار یان
نەخۆشکەوتن ،ئەوە یەکسەر پەیوەندی بە سێنتەرلینک ()Centrelinkـەوە بکە.
سێنتەرلینک ( ) Centrelinkیارمەتی خەڵک دەدات کە زیاتر بەخۆیان پێداویستییەکانی خۆیان دابینبکەن و کار بدۆزنەوە ،لەهەمانکاتدا
پشتیوانی لە پێویستییەکانیشیان دەکات .سێنتەرلینک ( ) Centrelinkپشتیوانی لەوانەش دەکات کە خاوەن پێ داویستی تایبەتن لە قۆناغە
جیاجیاکاندا ،وەک پالندانان بۆ خانەنشینی یان نەخۆ شکەوتن و تێپەڕبوون بە تەنگژەدا.

لەم بەشەدا
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

پشتڕاستکردنەوەی ناسنامەت
یارمەتی بە زمانەکانی دیکە
یارمەتی بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ سێنتەرلینک ()Centrelink
ماوەکانی چاوەڕێکردنی سێنتەرلینک ()Centrelink
داواکردنی موچەکانی سێنتەرلینک ()Centrelink
موچە بۆ خێزانەکان
هاواڵتیانی نیوزیلەندی (ئەوانەی کە هاواڵتی ئوسترالی نین)
موچەکانی تەنگژە بۆ پەنابەران و ئەوانەی لەژێر بەرنامەی مرۆیی هاتون
خزمەتگوزارییەکانی دیکەی سێنتەرلینک ()Centrelink
داشکانەکان بۆ کەمدەرامەتەکان
گۆڕانی بارودۆخەکان
پێناسەی هاوسەر
پێداچوونەوەکان و تێهەڵچوونەوەکان
نهێنیپارێزیی زانیارییەکانت
گەنجان
بیمەی پشتیوانیی

پشتڕاستکردنەوەی ناسنامەت
لەوکاتەی دەچیت بۆ سێنتەرلینک ( )Centrelinkدەبێت ئەو دۆکیومێنتانە پێشکەشبکەیت کە پشتڕاستی ناسنامەت دەکەنەوە
( – )www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identityبۆنمونە ،پاسپۆرت و دۆکیومێنتەکانی سەفەر،
ژمارەی ئەکاونتی بانک و ناونیشانی شوێنی ژیانت.

یارمەتی بە زمانەکانی دیکە
زانیاری بە زمانەکانی دیکە
سێنتەرلینک ( )Centrelinkهەندێک زانیاری وەرگێڕدراوی هەیە بۆ سەر زمانەکانی دیکە دەربارەی موچەکان و خزمەتگوزارییەکان کە لەم
لینکە دەستدەکەون  ،www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-languageکە تۆ دەتوانیت
بیانخوێنیتەوە ،تەماشایان بکەیت یان گوێیان لێبگریت.
سێنتەرلینک ( )Centrelinkپاکێجەکی ڤیدیۆیی هەیە بەناوی نوێی لە ئوسترالیا ( )New to Australiaبە  10زمان کە زانیاری تێدایە
لەسەر موچە ،گەڕان بەدوای کار ،کارتی مێدیکەیە ( )Medicareو کارتی چاودێریی تەندروستی ( .)Health Care Cardتۆ دەتوانیت
ڤیدیۆکان لەم لینکە ببینیت http://humanservices.gov.au/yourlanguage

خزمەتگوزاریی تەلەفۆنیی فرەزمانی
ئەگەر تۆ بە زمانێک قسەدەکەیت بێجگە لە ئینگلیزی ئەوە دەتوانیت کە تەلەفۆن بکەیت بۆ خزمەتگوزاریی تەلەفۆنیی فرەزمانی
( )multilingual phone serviceبەم ژمارەیە  8( 131 202بەیانی –  5ئێوارە بەکاتی ناوخۆ) ،ئەوسا قسەبکەیت لەگەڵ کەسێک کە
زمانی تۆ دەزانێت لەپەیوەند بە موچەکان و خزمەتگوزارییەکانی سێنتەرلینک (.)Centrelink
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وەرگێڕەکان
ئەگەر تۆ ئینگلیزی نازانیت ،ئەوە سێنتەرلینک ( )Centrelinkدەتوانێت وەرگێڕت بۆ ئامادەی مەوعیدەکانت بکات ،بەخۆڕایی .بۆ ڕێکخستن
و حجزکردنی وەرگێڕ تەلەفۆن بکە بۆ  131 202پرسیار لە سەنتەری خزمەتگوزاریی سێنتەرلینک ()Centrelink Service Centre
بکە.

وەرگێڕانی دۆکیومێنتەکانت
سێنتەرلینک ( )Centrelinkدەتوانێت کاروباری وەرگێڕانی ئەو دۆکیومێنتانەی کە پێویستیت پێیەتی بۆ داواکردنی موچەکانی سێنتەرلینک
( )Centrelinkو خزمەتگوزارییەکانی ڕێکبخات ،بەخۆڕایی .تەلەفۆن بکە بۆ  131 202پرسیار لە سەنتەری خزمەتگوزاریی سێنتەرلینک
( )Centrelink Service Centreبکە.

فەرمانبەرانی خزمەتگوزاریی فرەکەلتوری
فەرمانبەرانی خزمەتگوزاریی فرەکەلتوری ( – )Multicultural Services Officersبڕوانە ئەم لینکە
 www.humanservices.gov.au/msoبۆ زانیاری لەسەر پڕۆگرامەکان و خزمەتگوزارییەکانی سێنتەرلینک ()Centrelink
کە پێشکەش بە کۆمەڵگە کۆچبەر و پەنابەرەکان دەکرێن ،لەگەڵ ڕاوێژکردن بەمەبەستی چاکترکردنی خزمەتگوزارییەکان.

نامەکانی سێنتەرلینک ()Centrelink
دەبێت هەموو ئەو نامانە بخوێنیتەوە کە لە سێنتەرلینک ( )Centrelinkـەوە بەدەستتدەگات و وەاڵمیشیان بدەوە ئەگەر پێویستیکرد .تەلەفۆن بۆ
 131 202بکە ئەگەر ویستت ناوەڕۆکی نامەکان بە زمانی خۆت بۆت ڕونبکرێتەوە.

یارمەتی بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ سێنتەرلینک ()Centrelink
تۆ دەتوانیت کەسێکی دیکە یان ڕێکخراوێک کاندید ( )nomineeبکەیت بۆئەوەی لەجیاتی تۆ کارەکان بکات.
بڕوانە www.humanservices.gov.au/nominees
سێنتەرلینک ()Centrelink

ناونیشان و تەلەفۆن و ماڵپەڕ

سێنتەرلینک ()Centrelink

www.humanservices.gov.au/centrelink

زانیاری بۆ کۆچبەران و پەنابەران و گەشتیاران

www.humanservices.gov.au/multicultural

زانیاری بە زمانەکانی دیکە

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

بۆ زانیاری بە زمانەکانی دیکە

131 202

نیازی داواپڕکردنەوە

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-toclaim

پشتڕاستکردنەوەی ناسنامەکەت

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-ofidentity

سەردانی سەنتەرێکی خزمەتگوزاریی

www.humanservices.gov.au/findus

ماوەکانی چاوەڕێکردنی سێنتەرلینک ()Centrelink
هەموو ئەو نیشتەجێبووانەی کە تازەگەیشتون یان کۆچبەرە کاتییەکان (بێجگە لە پەنابەرەکان و ئەوانەی کە لەژێر بەرنامەی مرۆیی
هاتون) دەبێت  104حەفتە چاوەڕێ بکەن (بەمەش دەگوترێت ماوەکانی چاوەڕێکردنی نیشتەجێبووە تازەگەیشتوەکان
( ))Newly Arrived Resident's Waiting Periodپێشئەوەی بتوانن زۆربەی موچەکان و سودەکان وەربگرن .ماوەکانی چاوەڕێکردن
موچەکانی هاریکاریی خێزان ناگرێتەوە (بڕوانە موچەکان بۆ خێزانەکان  .)Payments for Familiesبۆ زانیاری زیاتر بڕوانە
www.humanservices.gov.au/families
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کاتی ماوەکانی چاوەڕێکردن لەگەڵ ئەوەی داخۆ کێ دەگرێتەوە بەپێی ئەو موچەو سودەی کە داوای دەکەیت لەگەڵ کاتی گەیشتنت بە ئوسترالیا
دەگۆڕێت .ئەو ماوانەی کە لە ئوسترالیا وەک نیشتەجێبووەک بەسەرتبردوە لە ژیانتدا هەر هەموویت وەک ماوەکانی چاوەڕێکردن بۆ
هەژماردەکرێت.
لەکاتی ماوەکانی چاوەڕێکردن دا ،تۆ دەتوانیت لەگەڵ جۆبئەکتیف ( )jobactiveبۆ وەرگرتنی یارمەتی لە دۆزینەوەی کار ناوت تۆماربکەیت.
تۆ دەتوانیت کارئاسانییەکانی خود-یارمەتی کارپەیداکردن کە لە سەنتەرەکانی خزمەتگوزاری سێنتەرلینک
( )Centrelink Service Centresدەستدەکەون کەڵکوەربگریت.

هەاڵواردن لە ماوەکانی چاوەڕێکردنی نیشتەجێیە تازە-گەیشتوەکان
هەاڵواردن لە ماوەکانی چاوەڕێکردنی نیشتەجێیە تازە -گەیشتوەکان لەسەر ئەمانە جێبەجێدەکرێت:
•
•
•
•

هاواڵتیانی ئوسترالی
ئەندامانی خێزانی هاواڵتییەکی ئوس ترالی یان نیشتەجێبووەکی لەمێژە
کەسێک یان ئەندامی خێزانی کەسێک کە لەژێر بەرنامە مرۆییەکان هاتبێت
هەڵگرانی هەندێک جۆر ڤیزە.

ئەگەر لەبەر گۆڕانکارییەکی گەورە لە بارودۆخت دا کەوتیتە حالەتی تەنگانەیی ،ئەوە لەوانەیە مافی ئەوەت هەبێت کە سودمەندبیت لە
وەرگرتنی یەکسەرەی هاریکارییەکی تایبەت .لەدەستدانی کار یان نەتوانینی دۆزینەوەی کار عادەتەن وەک گۆڕانکاریی گەورە لە بارودۆخدا
تەماشا ناکرێت .داوایەک پێشکەش بە سێنتەرلینک ( )Centrelinkبکە بۆئەوەی بزانیت داخۆ مافی سودمەندبوونت هەیە یان نا.

پێداویستییەکانی شایستەبوونی نیشتەجێ
موچەکانی خانەنشینی و هەندێک موچەو دەرماڵەی دیکە ماوەکانی چاوەڕێکردنی نیشتەجێبووە تازەگەیشتوەکانی لەسەر جێبەجێناکرێت بەاڵم
ماوەکانی چاوەڕێکردنی 'شایستەبوونی نیشتەجێ' (' )'qualifying residenceلەسەر جێبەجێدەکرێت ،وەک.
•
•

موچەکانی دایکوباوکێتیی ( )Parenting Paymentو دەرماڵەکانی بێوەژنی ( 104 :)Widow Allowanceحەفتە.
خانەنشینی تەمەن ( )Age Pensionو خانەنشینیی پشتیوانی کەمئەندامێتیی ( 10 :)Disability Support Pensionساڵ.

هەندێک هەاڵواردن (جیاکردنەوە) هەیە ،بۆنمونە ،ئەگەر پەنابەر بیت یان کەسێک بیت لەژێر بەرنامەی مرۆیی هاتبیت ،یان ببیت بە بێوەژن،
کەمئەندام یان تاک-هاوسەر ( ،)sole parentئەمە دوای ئەوەی کە بووبیت بە نیشتەجێیەکی ئوسترالی.
تۆ لەوانەیە مافی سودمەندبوونت هەبێت لە خانەنشینی ئەگەر لە واڵتێکی دیکە ژیابووبیت کە لەگەڵ ئوسترالیا پێکهاتنی بیمەی کۆمەاڵیەتیی
نێونەتەوەیی ( )international social security agreementواژۆکردبێت کە ئەو موچەیە بگرێتەوە تۆ لە ئوسترالیا داوای دەکەیت.
ئوسترالیا لەگەڵ  29واڵت پێکهاتنی بیمەی کۆمەاڵیەتیی هەیە ،کە لەم لینکە ناوەکانیان لیستکراوە
www.humanservices.gov.au/issa
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر موچەکانی خانەنشینی ،بەداواکردنی خانەنشینیەکانی دەرەوەی ئوسترالیا یان داواکردنی خانەنشینی لەوکاتانەی کە لە
دەرەوەی ئوسترالیایت ،بڕۆ بۆ www.humanservices.gov.au/international

داواکردنی موچە و دەرماڵەکانی سێنتەرلینک ()Centrelink
بۆ داواکردنی موچەیەکی بیمەی کۆمەاڵیەتیی ،دەبێت 'نیازی داوا' ' ' Intent to Claimتۆماربکەیت .ئەمە ئاگاداری سێنتەرلینک
( ) Centrelinkدەکاتەوە کە تۆ نیازی داواکردنی موچەت هەیە .دەکرێت لەسەر ئینتەرنێت ئەم کارە بکرێت ،یان بە چوون یان بە
تەلەفۆن بەخۆت یان کەسێکی دیکە لەجیاتی تۆ.
ئەگەر داواکەت ڕەزامەندی لەسەردرا ،ئەوە موچەکەت و کارتەکانی داشکانت لەو ڕۆژەوە دەستپێدەکەن کە نیازی داوات
( ) Intent to Claimتێدا تۆمارکرد (ئەوە ئەگەر تۆ مافی سودمەندبوونت بۆ موچەو کارتەکانی داشکان هەبێت لە هەمان
ئەو ڕۆژەی کە تۆ فۆرمەکانی داواکە بە پڕكراوەیی لەماوەی  14ڕۆژدا بگێڕیتەوە).
زۆربەی موچەکانی سێنتەرلینک ( )Centrelinkتەنیا دەست ئەو کەسانە دەکەوێت کە لە ئوسترالیادا دەژین و نیشتەجێی ئوسترالیان
(بڕۆ بۆ .)www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
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هەندێک لە هەڵگرانی ڤیزە کاتییەکان لەوانەیە مافی سودمەندبوونیان هەبێت بەاڵم دەوەستێتە سەر جۆری موچە یان دەرماڵەکە .لەوانەیە
ماوەکانی چاوەڕێکردنی 'شایستەبوونی نیشتەجێ' ( )'qualifying residenceیان ماوەکانی چاوەڕێکردنی نیشتەجێبووە تازەگەیشتوەکان
( ))Newly Arrived Resident's Waiting Periodلەسەریاندا جێبەجێبکرێت ،مەگەر هەاڵوێردکرابیت .لەوانەیە ماوەکانی
چاوەڕێکردنی دیکەش هەبێت کە بتگرێتەوە .بڕوانە ماوەکانی چاوەڕێکردنی سێنتەرلینک (.)Centrelink
تۆ دەبێت ژمارەی فایلی باج ( )TFNت هەبێت تاوەکو بتوانیت موچەو دەرماڵەکانی پشتیوانیی دارایی وەربگریت.
ئەم خشتەیەی خوارەوە نیشانت دەدات کە داخۆ مافت هەیە لە چ جۆرە موچەیەک سودمەند بیت ،بەبنەما لەسەر بارودۆخی تۆ.
بارودۆخی تۆ

تەلەفۆن

موچەی سێنتەرلینک
()Centrelink

ئەم موچەیە یارمەتیت دەدات

من لە کار دەگەڕێم

132 850

موچەی دەستپێک
(Newstart
 )Allowanceو/یان
دەرماڵەی گەنجان
()Youth Allowance

ئەگەر تۆ لە کارێکی بە موچە دەگەڕێیت ،یان بەشداری لە
مەشق و ڕاهێنانێکی پەسەندکراو یان هەر چاالکییەکی دیکە
کە چانسەکانی دۆزینەوەی کارت چاکتربکات.

من دەخوێنم یان مەشق و 132 490
ڕاهێنان دەکەم

من پێویستیم بە یارمەتییە 132 850
لە تەنگانە

من سەرپەرشتی کەسێکی 132 717
دیکە دەکەم

من نەخۆشم ،بریندارم،
یان کەمئەندامم

13 2717

ئەگەر تۆ تەمەنت لە  24-16ساڵەو بەفوڵتایم دەخوێنیت یان
دەرماڵەی گەنجان
( )Youth Allowanceبە فوڵتایم شاگردییەکی ( )apprenticeshipئوسترالی
ئەنجامدەدەیت یان هەر چاالکییەکی رەزامەندی لەسەردراو.
ئۆزستەدی

ئەگەر تۆ تەمەنت  25ساڵە یان گەورەترو بە فوڵتایم
دەخوێنیت یان بە فوڵتایم شاگردییەکی
( )apprenticeshipئوسترالی ئەنجامدەدەیت.

دەرماڵەی تەنگژە
()Crisis Payment

ئەمە دەرماڵەیەکی یەکجارەیە ،ئەگەر هاتو:
• تازە گەیشتبیتە ئوسترالیا وەک پەنابەر یان لەژێر
بەرنامەی مرۆیی هاتبیت.
• نەتوانیت لە ماڵەکەی خۆتدا بژیت بەهۆی وێرانبوونی
بە ئاگر یان الفاو.
• تۆ ماڵی خۆت لەبەر بوونی توندوتیژیی ناوماڵ
جێهێشتبێت.
• تۆ تازە لە زیندان دەرچووبیت.

دەرماڵە تایبەتەکان
()Special Benefit

ئەگەر تۆ بەجدی پێویستیت بە یارمەتی دارایی بێت لەبەر
هەندێک هۆکار کە لە دەرەوەی کۆنتڕۆڵی تۆدا بن.

موچەی سەرپەرشتیار
()Carer Payment

ئەگەر تۆ سەرپەرشتیاری کەسێکی کە نەتوانیت کارێکی
بە موچە ئەنجامبدەیت لەبەر سەرقاڵیت بە ڕۆڵی
سەرپەرشتیاری کەسەکە.

دەرماڵەی سەرپەرشتیار
()Carer Allowance
– (موچەیەکی ئیزافی)

ئەگەر تۆ دایکوباوکی یان سەرپەرشتیاری کەسێکی کە
پێویستی بە ئاگاداریی و چاودێرییەکی ئیزافی ڕۆژانە
بێت ،وەک:
 گەورەساڵێک یان منداڵێک کە کەمئەندام بێت یانحالەتێکی پزیشکیی هەبێت.
 -گەورەساڵێک کە بێهێزو الوازو بەتەمەن بێت.

ئەگەر تۆ کەمتواناییەکی بەدەنی ،عەقڵی یان دەرونییت
خانەنشینیی پشتیوانی
هەبێت کە ڕێگڕبێت لەپێش کارکردنت بۆ النیکەم دوو
کەمئەندامێتیی
 (Disability Supportساڵ ،یان ئەوەتا بەشێوەیەکی هەمیشەیی کوێر بووبیت.
)Pension
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بارودۆخی تۆ

تەلەفۆن

من خەریکە خانەنشین بم 13 2300
یان خانەنشینم
دوای مردنی کەسێک من 13 2300
پێویستیم بەیارمەتییە

موچەی سێنتەرلینک
()Centrelink

ئەم موچەیە یارمەتیت دەدات

دەرماڵەی نەخۆشیی
(Sickness
)Allowance

ئەگەر تۆ فوڵتایم کاربکەیت یان بخوێنیت بەاڵم بەشێوەیەکی
کاتیی توانای کارکردن یان خوێندنت نەبێت لەبەر
هۆکارێکی تەندروستیی و بشتەوێ بگەڕێیتەوە بۆ سەر کار
یان خوێندن کاتێک چاکتربوویتەوە.

خانەنشینی تەمەن
()Age Pension
موچەی خەم و پەژارە
(Bereavement
)Payment

ئەگەر تۆ وەک پێویست داهاتێکت نەبێت کە پشتیوانی
لەخۆت بکەیت لە خانەنشینیدا
ئەگەر هاوسەرەکەت ،منداڵەکەت یان کەسێک کە تۆ
سەرپەرشتیاری بوویت لەم دواییانە مردبێت و تۆش لە
سێنتەرلینک ( )Centrelinkموچە وەربگریت.

دەرماڵەی خەم و پەژارە
(Bereavement
)Allowance

ئەگەر هاوسەرەکەت لەم دواییانە مردبێت و تۆش لە
سێنتەرلینک ( )Centrelinkموچە وەرنەگریت.

لیستی تەواوی موچەو دەرماڵەکانی سێنتەرلینک ( )Centrelinkلەم لینکە دەستدەکەوێت
www.humanservices.gov.au/centrelink

موچەکان بۆ خێزان
ئەگەر تۆ منداڵی پشتبەستو بەخۆت هەیە ،ئەوە سێنتەرلینک ( )Centrelinkژمارەیەک موچەو پشتیوانی پێشکەشدەکات لەپەیوەند بە کارەکانیان
و بە بەرپرسیارییەکانی خێزان.
بۆ زانیاری زیاتر:

زانیاری سێنتەرلینک ()Centrelink

ناونیشان و تەلەفۆن و ماڵپەڕ

ماڵپەڕی خێزانەکان ()Families webpage

www.humanservices.gov.au/families

زانیاری بە زمانەکانی دیکە

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

بۆ یارمەتی بە زمانەکانی دیکە

131 202

سەردانی سەنتەرێکی خزمەتگوزاریی بکە

www.humanservices.gov.au/findus

ئەو هاریکارییەی کە تۆ سودمەند دەبیت لێی دەوەستێتە سەر بارودۆخی خێزانەکەت ،لەوانە :ژمارەو تەمەنی منداڵەکانت هەروەها داهاتی
ئەندامانی خێزانەکەتان.
بەگشتی ،دەبێت تۆ هەڵگری ڤیزەیەکی هەمیشەیی بیت و لە ئوسترالیا بژیت تاوەکو بتوانیت سودمەند بیت لە وەرگرتنی موچەکانی هاریکاریی
خێزان ،بەاڵم هەندێک حالەتی هەاڵوێردن (جیاکردنەوە) هەن.
دەرماڵەی هاریکاریی خێزان

ئەم موچەیە یارمەتی دەدات...

دەرماڵەی باجی خێزان بەشی
)Family Tax Benefit Part A( A

لەگەڵ تێچوی بەخێوکردنی مندااڵن

دەرماڵەی باجی خێزان بەشی
)Family Tax Benefit Part B( B

بەدابینکردنی هاریکارییەکی ئیزافی بۆ خێزانەکان ،لەوانە :دایکوباوکە تەنیاکان
( ،)single parentsئەو خێزانانەی کە یەک سەرچاوەی داهاتیان هەیە کاتێک کە
دایک یان باوک یەکێکیان لە ماڵەوە دادەنیشێت یان هاوسەنگی کارێکی بە موچە لەگەڵ
ئاگاداربوون لە منداڵەکان ڕادەگرێت.
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دەرماڵەی هاریکاریی خێزان

ئەم موچەیە یارمەتی دەدات...

یەک-داهاتیی و دەرماڵەی ئیزافەی خێزان
()Single Income Family Supplement

خێزانەکانی دایکوباوکە تەنیاکان لەگەڵ هەندێک خێزان کە یەک سەرچاوەی داهاتیان هەیە.

دەرماڵەی چاودێریی منداڵ
()Child Care Benefit

لەگەڵ تێچوی باخچەیەکی ساوایانی تۆمارکراو یان پەسەندکراو.

داشکاندنی چاودێریی منداڵ
()Child Care Rebate

لەگەڵ تێچوی باخچەیەکی ساوایانی پەسەندکراو بۆ ئەو خێزانانەی کە مافی سودمەندبوونیان هەیە.

پارەی مۆڵەتی دایکانە
()Parental Leave Pay

ئەو دایکوباوکانەی کە مافی سودمەندبوونیان هەیە مۆڵەت لە کار وەردەگرن بۆئەوەی
ئاگادارو چاودێری منداڵە تازەبووەکەیان یان ئەوەی تازە تەبەنیانکردوە بکەن.

دەرماڵەی پێشەکیی تازەبوو و ئیزافەی تازەبوو
( Newborn Upfront Payment and
)Newborn Supplement

بەزیادکردنی دەرماڵەی باجی خێزان بەشی  )Family Tax Benefit Part A( Aبۆ
ئەو خێزانانەی کە مافی سودمەندبوونیان هەیە کاتێک کە منداڵێکی ساوایان هەیە یان
منداڵێکی ساوای تەبەنیکراویان هەیە.

پارەی باوکانە یان هاوسەر
()Dad and Partner Pay

باوکەکان یان هاوسەرەکان کە چاودێریی منداڵێکی تازەبوو یان تازەتەبەنیکراو دەکەن.

دەرماڵەی هاوسەریی ()Parenting Payment

ئەگەر تۆ سەرپەرشتیاری سەرەکی منداڵێک یان چەند منداڵێکی پشتبەستو بە تۆ بیت.

خانەنشینیی دوو-هەتیویی
()Double Orphan Pension

سەرپەرشتیاران و هەتیوەکان.

هاواڵتیانی نیوزیالند (ئەوانەی کە هاواڵتی ئوسترالی نین)
ئەو کەسانەی کە دەگەنە ئوسترالیا و هەڵگری پاسپۆرتی نیوزیلەندین بەگشتی ڤیزەی کاتەگۆری تایبەت ( Special Category Visa
) )(SCVلەکاتی گەیشتنیان وەردەگرن .لەپەیوەند بە بیمە کۆمەاڵیەتییەکان ،هەڵگرانی ڤیزەی  SCVئەوانەی لەپێش  26فێبریوەری  2001لە
ئوسترالیا بوون بەگشتی وەک هەڵگرانی ڤیزەی " SCVپارێزراو" چاویانلێدەکرێت .ئەوانەی لەدوای  26فێبریوەری  2001ـەوە هاتونەتە
ئوسترالیا بەگشتی وەک "ناپارێزراو" چاویانلێدەکرێت.

•

•

هەڵگرانی ڤیزەی " SCVپارێزراو" نیشتەجێی ئوسترالیین ( )Australian residentsو مافی وەرگرتنی موچەکانی سێنتەرلینک
( ) Centrelinkیان هەیە ،بەمەرجێک ئێستا لە ئوسترالیا بژین و مەرج و کرایتیراکانی سودمەندبوونیان تێدابێت ،وەک ماوەکانی
چاوەڕێکردن.
هەڵگرانی ڤیزەی  SCVکە "پارێزراو" نین و نیشتەجێی ئوسترالیی ( )Australian residentsنین ،ئەوان بەگشتی مافی
وەرگرتنی موچەو دەرماڵە پشتیوانییە داراییەکانیان نییە.

هەموو هەڵگرانی ڤیزەی  SCVدەتوانن دەستیان بە هاریکاری و دەرماڵەکانی خێزان و کارتەکانی داشکاندن ڕابگات بەمەرجێک کە یاساو
ڕێساکان و ماوەکانی چاوەڕێکردنیش بیانگرێتەوە.
هەڵگرانی ڤیزەی  SCVئەوانەی کە "پارێزراو" نین بەاڵم بۆ زیاتر لە  10ساڵ بە نەپچڕاوی لە  26فێبریوەری  2001ـەوە لە ئوسترالیان
لەوانەیە مافی وەرگرتنی یەکجار موچەی :موچەی دەستپێک ( ،)Newstart Allowanceدەرماڵەی نەخۆشیی
( )Sickness Allowanceیان دەرماڵەی گەنجانیان ( )Youth Allowanceهەبێت .موچەو دەرماڵەکان بۆ ئەو کەسانەی کە مافی
وەرگرتنیان هەیە تەنیا بۆ یەکجار بەسەریەکەوە ،لە شەش مانگیش زیاتر نەبێت.
پێکهاتنی بیمەی کۆمەاڵیەتیی ( )Social Security Agreementنێوان ئوسترالیا و نیوزیالند لەوانەیە ماف بدات بە هەندێک لە هەڵگرانی
ڤیزەی  SCVکە بتوانن خانەنشینی تەمەن ( ،)Age Pensionخانەنشینیی پشتیوانی کەمئەندامێتیی ()Disability Support Pension
یان موچەی سەرپەرشتیار ( )Carer Paymentوەربگرن ،بەبێ گوێدانە ئەوەی داخۆ کەسەکە "پارێزراوە" یان "پارێزراو" نییە.
زانیاری زیاتر بۆ هاواڵتیانی نیوزیالندی لەم لینکە دەستدەکەوێت
www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders
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دەرماڵەی تەنگژە ( )Crisis Paymentبۆ ئەو کەسانەی وەک پەنابەر یان کەیسی
مرۆیی هاتون
دەرماڵەی تەنگژە ( ) Crisis Paymentپارەدانێکی یەکجارەییە بۆ ئەو کەسانەی کە بە بارودۆخێکی ئێجگار خراپدا تێپەڕیون .دەبێت لە
ماوەی حەوت ڕۆژ لەدوای گەیشتنت بە ئوسترالیا داوایەک پێشکەش بکەیت یان پەیوەندی بە سێنتەرلینک ( )Centrelinkـەوە بکەی و
نیازی داوا ( )Intent to Claimلەماوەی حەوت ڕۆژ لەدوای گەیشتنت پڕبکەیتەوەو داوایەک لە ماوەی  14رۆژدا لە پەیوەندیکردنت
پێشکەشبکەیت.
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر نامیلکەی دەرماڵەی تەنگژە ( )Crisis Paymentبڕۆ بۆ
www.humanservices.gov.au/crisispayment

خزمەتگوزارییەکانی دیکەی سێنتەرلینک ()Centrelink
سێنتەرلینک ( )Centrelinkزۆر خزمەتگوزاریی دیکە پێشکەشدەکات ،لەوانە:
خزمەتگوزارییەکانی سێنتەرلینک ()Centrelink

تەلەفۆن

یارمەتی دەستدەکەوێت

خۆ-خزمەتکردن ()Self Service

136 240

بڕوانە بەشی  ،1خۆ-خزمەتکردن

خزمەتگوزارییەکانی پشتیوانیی لەسەر ئینتەرنێت
()Online Services Support

132 307

خزمەتگوزارییە نێونەتەوەییەکانی سێنتەرلینک
()Centrelink International Services

131 673

خزمەتگوزاریی زانیاری دارایی
())Financial Information Service (FIS
خزمەتگوزاریی مەوعید وەرگرتن

132 300

سکااڵکان و سەرنج و تێبینییەکان

بۆ پێشکەشکردنی سوپاسگوزارییەکان ،سکااڵکان و
1800 132 468
پێشنیازەکان.

یارمەتی لە خزمەتگوزارییە ئینتەرنێتییەکانی سێنتەرلینک
( )Centrelinkبەدەستبێنە.
پرسیارکردن دەربارەی چوون یان سەفەرکردن بۆ دەرەوەی
ئوسترالیا ،داواکردنی موچەو دەرماڵەکان لەوکاتانەی کە لە
دەرەوەی ئوسترالیایت ،یان وەرگرتنی موچەو دەرماڵەکان
لەوکاتانەی کە لە دەرەوەی ئوسترالیایت.
سیمیناری خزمەتگوزاریی زانیاری دارایی
())Financial Information Service (FIS
حجزبکە.

داشکانەکان بۆ کەمدەرامەتەکان
بەگوێری داهات ،کار ،تەمەن یان جۆری موچەکەی سێنتەرلینک ( ،)Centrelinkئەوە خەڵکانی کەمدەرامەت دەکرێت سودمەندبن لە داشکان
لەالیەن حکومەتی فێدڕاڵی ،ویالیەت و هەرێمەکان و ناوخۆ هەروەها بیزنیسەکانی کەرتی تایبەتیش .داشکانەکان لەوانەیە خزمەتگوزارییەکانی
تەندروستیی ،تێچوەکانی ناوماڵ ،خوێندن و پەروەردەو هاتوچۆ بگرێتەوە .بۆ زانیاری زیاتر بڕۆ بۆ  www.humanservices.gov.auلە
کەمدەرامەتی " "low incomeبگەڕێ.

گۆڕانی بارودۆخەکان
ئەگەر گۆڕانێک لە خێزانەکەت ،لە کار یان لە بارودۆخی شێوازی ژیانت ڕوویدا ئەوە دەبێت سێنتەرلینک ( )Centrelinkبەزوترین کات
ئاگاداربکەیتەوە بۆ دڵنیابوون لەوەی کە ئەو موچەو دەرمااڵنەی کە وەریاندەگریت ڕاست و دروستن .ئەگەر تۆ زیاد لە پێویستت پێدرابوو ،ئەوە
دەبێت هەندێک یان تەواوی پارەکە بگێڕیتەوە.
هەندێک لەو گۆڕانکاریانەی کە دەبێت سێنتەرلینک ( )Centrelinkی لێئاگاداربکەیتەوە ئەمانەن:
•
•
•
•
•
•
•

ناونیشان و ژمارە تەلەفۆن
ژمارە ئەکاونتی بانک
حالەتی ژنومێردایەتیی و پەیوەندییەکان
کاروباری ڕێکخستنی سەرپەرشتیاریی بۆ هەر کەسێک کە لە ژێر چاودێریی تۆدایە ،بە منداڵەکانیشتەوە
حالەتی کار
دەرچوون لە واڵت ،چ بە کاتیی چ بە هەمیشەیی
وەرگرتنی بڕە پارەیەک بەسەریەکەوە
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•
•

زیادبوونی داهات یان سەروەت و سامان ،بە داهات و سەروەت و سامانی هاوسەرەکەشتەوە
دەستپێکردن یان کۆتاییهاتنی خوێندن.

پێناسەی هاوسەر
زۆر گرنگە بە سێنتەرلینک ( )Centrelinkبڵێیت داخۆ تۆ زگورتی یان هاوسەرت هەیە .ئەمە هەندێکجار پێیدەگوترێت 'ئەندام لە جوتێکدا'
(' .)' member of a coupleزۆربەی پارەو موچەو دەرماڵەکان کۆی داهات و سەروەت و سامانی هەردوو کەسەکە لەبەرچاودەگرێت.
هەندێک موچەو دەرماڵە بڕو ڕێژەکەی دەگۆڕێت بەگوێرەی ئەوەی داخۆ تۆ زگورتی یان هاوسەرت هەیە .هەندێک موچەو دەرماڵە تەنیا بۆ
ئەو کەسانە هەیە کە هاوسەریان نییە.

پێداچوونەوەکان و تێهەڵچوونەوەکان
ئەگەر تۆ بە بڕیارێک دڵگران بوویت ،ئەوا پەیوەندی بە سێنتەرلینک ( )Centrelinkبکە تاوەکو پێداچوونەوەی بۆ بکەن لەم لینکەدا
 www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appealsکۆمەڵێک پڕۆسێس هەیە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ
پێداچوونەوەکان ( )reviewsو تێهەڵچوونەوەکان (.)appeals

نهێنیپارێزی زانیارییەکانت
ئەگەر بەپێی یاسا ڕێگەی پێدرابێت یان بەخۆت ڕێگەتپێدابێت ،ئەوە ئەوکات زانیارییە کەسییەکانی (شەخسییەکانی) تۆ لە سێنتەرلینکەوە
( )Centrelinkدەدرێن.

گەنجان
ئەگەر تۆ منداڵی گەورەتر لە  16ساڵیت هەیە ،ئەوە لەوانەیە مافی سودمەندبوونیان هەبێت لە وەرگرتنی دەرماڵەی گەنجان
( )Youth Allowanceیان دەرماڵەی باجی خێزان ( .)Family Tax Benefitهەروەها بڕوانە خزمەتگوزارییەکان بۆ گەنجان.

بیمەی پشتیوانیی
بیمەی پشتیوانیی (( )Assurance of Supportبڕوانە
 )www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aosپێکهاتنێکی یاسایی سەپێنراوە
لەنێوان کەسێکی نیشتەجێی ئوسترالیا یان ڕێکخراوێک (بەمە دەگوترێت 'دڵنیاکەرەوە' ' )'assurerلەگەڵ حکومەتی ئوسترالی.
دڵنیاکەرەوەکە ( )the assurerڕەزامەندی دەدا کە پشتیوانیی پێشکەش بە کۆچبەرێک (بەمە دەگوترێت 'دڵنیاکراو')the assuree ،
بکات لە ئوسترالیا تاوەکو دڵنیاکراو پشت بە موچەو دەرماڵەکانی حکومەتی ئوسترالی نەبەستێت.
بیمەی پشتیوانیی دەکرێت دوو ساڵ یان  10ساڵ بخایەنێت ،دەشوەستێتە سەر جۆری ئەو ڤیزەیەی کە دراوە .ئەگەر تۆ یان کەسێکی پشتبەستو
بە تۆ داوای موچەو دەرماڵە خێرخوازییەکان لە حکومەت بکەن لەوکاتەی کە هێشتان پێکهاتنەکەی بیمەکەی پشتیوانیی کارپێکراوە ،ئەوە
دڵنیاکەرەوەکە دەبێت هەموو ئەو پارانە بگێڕێتەوە بۆ حکومەت.
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 11پارە
لەم بەشەدا
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خزمەتگوزارییە داراییەکان
تێگەیشتن لە پارە
بانککردن
باج
بیزنیسە بچوکەکان
قەردەکان و کرێدت
بیمە
بەدەستهێنانی ئامۆژگاریی دارایی
یارمەتی لەپەیوەند بە کێشەکانی پارە
پاراستنی بەکاربەر

خزمەتگوزارییە داراییەکان
لە ئوسترالیا ،ژمارەیەکی زۆر بەرهەم و خزمەتگوزاریی بانککردن ،بیمە ،سوپەرئەنیوەیشن و وەربەرهێنان هەن .بیزنیسەکان دەبێت لەالیەن
حکومەتەوە مۆڵەتیان پێبدرێت تاوەکو بتوانن بەرهەم و خزمەتگوزارییەکانیان بفرۆشن .کارێکی لەم جۆرە بەبێ مۆڵەت دژی یاسایە.

تێگەیشتن لە پارە
بۆ زانیاری لەسەر بەڕێوەبردنی کاروبارە داراییە کەسییەکانت ،هەروەها بۆ لینکی حاسیبەکان و ئامرازەکان ،بڕۆ بۆ
www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
ماڵپەڕی پارە-زیرەکانە ( )Moneysmartی کۆمسیۆنی ئاسایش و وەبەرهێنان لە ئوسترالیا
( )Australian Securities and Investment Commissionلە ()www.moneysmart.gov.au
زانیاری بەکەڵکی تێدایە لەسەر بەڕێوەبردن و وەبەرهێنانی پارە ،لەوانە :بوجەدانان بۆ ماڵەوە ،بانککردن ،بیمە لەگەڵ قەرد.
خەڵکانی ناڕاستگۆ لەوانەیە هەوڵدەن فێڵت لێبکەن بە وەرگرتنی پارە لێت .ئەگەر تۆ سکااڵیەکت هەبوو لەپەیوەند بە دانی پارە ،قەرد بۆ
بیزنیس ،بیمە ،سوپەرئەنیوەیشن ،وەبەرهێنان و ئامۆژگاریی دارایی یان تۆ دڵنیانیت یان گومانت هەیە لە وەبەرهێنانێک ،ئەوە تەلەفۆن بۆ
کۆمسیۆنی ئاسایش و وەبەرهێنان لە ئوسترالیا () )Australian Securities and Investment Commission (ASICلەسەر ئەم
ژمارەیە بکە  1300 300 630یان بڕۆ بۆ www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain

بانککردن
بانکەکان ،بیڵدینگ سۆسایەتییەکان ( )building societiesیان کرێدت یونیانەکان ( )credit unionsخزمەتگوزاریی بانکیی
پێشکەشدەکەن .بۆ دەرهێنانی پارە ،بڕۆ بۆ بانک یان کارتەکەی بانکت لەگەڵ ژمارەی ناسینەوەی کەسیی PIN
(واتە  )Personal Identification Numberبەکاربێنە بۆ دەرهێنانی پارە لە ( ATMواتە .)Automatic Teller Machine
تۆ دەبێت ژمارەی  PINـەکەت بپارێزیت .ژمارەی  PINـەکە لەسەر کارتەکەت مەنوسە ،یان لە شوێنێکی وای دامەنێ کە بدزرێت ،وەک
جزدانەکەت ،جانتاکەت یان مۆبایلەکەت.
ئەگەر کارتەکەی بانکت دزرا یان بزربوو ،ئەوە یەکسەر بانکەکەت ئاگاداربکەوە.
ئەگەر کێشەیەکت لەگەڵ بانکەکەت هەبوو کە نەتوانی چارەسەری بکەیت ،ئەوە پەیوەندی بکە بە ئۆمبەدسمانی خزمەتگوزارییە داراییەکان
( )Financial Services Ombudsmanلە www.fos.org.au
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بۆ زانیاری زیاتر:
زانیاری لەسەر بانککردن

ماڵپەڕ

کۆمەڵەی بانکەرانی ئوسترالیا
()Australian Bankers Association
پرسە سەرەتاییەکانی ئەکاونتی بانک

www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money

بەڕێوەبردنی ئەکاونتەکانی بانکت

www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking

کۆمسیۆنی پێشبڕکێ و بەکاربەر لە ئوسترالیا
(Australian Competition and
– )Consumer Commission
بانککردن لەسەر ئینتەرنێت

www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking

زانیاری وەرگێڕدراو لە پارە-زیرەکانە
()MoneySmart

www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications

ئۆمبەدسمانی خزمەتگوزارییە داراییەکان
()Financial Services Ombudsman

www.fos.org.au

باج
لە ئوسترالیا ،تۆ باج دەدەیت بە حکومەت لەسەر ئەو پارەیەی کە وەک داهات دەستتدەکەوێت لە کارێک ،بیزنیسێک یان وەبەرهێنانێک.
نوسینگەی باجی ئوسترالی () )Australian Taxation Office (ATOباجەکان لە کەسەکان و بیزنیسەکان کۆدەکاتەوە بۆئەوەی تێچوی
خزمەتگوزارییە گرنگەکانی کۆمەڵگەی پێدابینبکات وەک نەخۆشخانەکان ،قوتابخانەکان ،ڕێگەوبانەکان و هێڵەکانی شەمەندەفەر.
نوسینگەی  ATOچەند ڤیدیۆیەکی لەم لینکە  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyoداناوە تاوەکو یارمەتی خەڵک
بدات لە شارەزابوون لە سیستەمی باج و سوپەرئەنیوەیشن لە ئوسترالیا.

باجی خزمەت و کەلوپەل
ئوسترالیا باجی خزمەت و کەلوپەل ( )GSTی هەیە بەڕێژەی  10لەسەدا ،کە خراوەتە سەر نرخی کەلوپەل و خزمەتگوزارییەکان یان هەر
بابەتێکی دیکە کە بفرۆشرێت بە بەکاربەر .هەندێک شت وەک خواردنە سەرەکییەکان ،زۆربەی خزمەتگوزارییە تەندروستیی و
پەروەردەییەکان ،چاودێریی لە باخچە ساوایە پەسەندکراوەکان و چاودێریی لە خانەکانی پیران  GSTی لەسەر نییە.

ژمارەی فایلی باج
ژمارەی فایلی باج ( )TFNژمارەیەکی بێهاوتایە بۆ کەسەکان و ڕێکخراوەکان ،کە لەالیەن  ATOوە دەردەچێت .ئەم ژمارەیە تۆی
پێدەناسرێتەوە لە پرسە پەیوەندارەکان بە باج و سوپەرئەنیوەیشن .بەزووترین کات داوایەک پێشکەش بکە بۆ بەدەستهێنانی ژمارەی فایلی باج
(.)TFN
خێراترین ڕێگە بۆ بەدەستهێنانی  TFNئینتەرنێتە لەم لینکە  www.ato.gov.au/tfnناوتۆمارکردن لەسەر ئینتەرنێت  24سەعاتە،
حەوت ڕۆژەی حەفتە ،کراوەیە .تۆ پێویستیت بە پاسپۆرتەکەت و ناونیشانێکە لە ئوسترالیا .فۆرمەکانی داواکردن لە خزمەتگوزاری داواکردنی
باڵوکراوەکان ( )Publication Ordering Serviceکە سەر بە  ATOیەو لەم لینکە دەستدەکەون
 ،www.ato.gov.au/order-publicationsیان بە تەلەفۆنکردن بۆ هێڵی یارمەتی ژمارەی فایلی باج لەسەر ئەم ژمارەیە 13 28 61
دەستدەکەون .دەبێت لەماوەی  28ڕۆژدا ،لەو ڕۆژەی کە  ATOفۆرمەکانی تۆی بەدەستگەیشتوە TFN ،ـەکەت بەدەستبگات.
هەموو کەسێک یەک دانە  TFNی هەیە .ئەم ژمارەیە بۆ درێژایی تەمەنتەو دەبێت بپارێزرێت TFN .ـەکەت وەک خۆی دەمێنێتەوە تەنانەت
ئەگەر تۆ ناوت یان کارەکەت بگۆڕیت ،بچیت بۆ ویالیەتێکی دیکە یان لە ئوسترالیا دەربچیت و دواتر بگەڕێیتەوە .هەموو کەسێک پێویستی بە
 TFNـەکەیەتی TFN .ـەکەت لەگەڵ ئەندامەکانی دیکەی خێزانەکەت شەیرمەکە.
ژمارەی فایلی باج ( ) TFNـەکەت لە شوێنێک هەڵمەگرە کە ترسی دزی لەسەرە ،وەک جزدانەکەت ،جانتاکەت یان مۆبایلەکەت.
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ڕێگەدان بە کەسێکی دیکە کە  TFNـەکەت بەکاربێنێت ،بیفرۆشیت یان فڕێیبدەیت لەوانەیە کێشەی جدی لێبکەوێتەوە .خەڵکانی فێڵباز لەوانەیە
بەکاریبێنن:
•
•
•
•

پارە گەڕاوە ( )refundکانت لە باج لێبدزن
بچنەناو ئەکاونتی بانکەکەت
ئەکاونتی بانک بەناوی تۆوە بکەنەوەو تۆ بخەنە ژێر قەردەوە
تەزویر ئەنجامبدەن بە داواکردنی دەرماڵەکانی حکومەت بەناوی تۆە.

تەنیا خەڵکانێکی دیاریکراو مافی ئەوەیان هەیە کە داوای  TFNلە تۆ بکەن ،لەوانە نوسینگەی باجی ئوسترالی
( ،)Australian Taxation Officeسێنتەرلینک ( ،)Centrelinkکۆمپانیای سوپەرئەنیوەیشنەکەت ،بانک و دامەزراوە داراییەکان،
هەروەها خاوەنکارەکەت.
ئاگات لە خەڵکانی فێڵباز (سکامەرەکان )‘scammers’ ،بێت کە لەوانەیە لە خشتەتبەرن و  TFNـەکەت بخەنەسەر فۆرمێکی کارپەیداکردن.
لەوانەشە کە  TFNـت لێوەرگرن لەڕێگەی ئیعالنکردنی کاری درۆزنە بەمەبەستی دزینی ناسنامەی تۆ .تەنیا دوای دەستپێکردنی کار TFN
ـەکەت بدە بە خاوەنکارەکەت.

چی ڕوودەدات ئەگەر کارێک پەیدابکەیت و  TFNت نەبێت
کاتێک دەست بە کارێک دەکەیت ،خاوەنکارەکەت داوات لێدەکات کە فۆرمی ژمارەی فایلی باج ( )tax file numberپڕبکەیتەوە ،لەوێدا
دەبێت  TFNـەکەت بنوسیت.
ئەگەر تۆ  TFNـت نەبوو ،ئەوە تۆ  28ڕۆژت هەیە لەڕۆژی دەستبەکاربوونت بۆ داواکردن و وەرگرتنی  .TFNئەگەر لەماوەی 28
ڕۆژەکەدا  TFNت بەدەستنەهێنا ،ئەوە خاوەنکارەکەت دەبێت زۆرترینی بڕی باج لە موچەکەت بگێڕێتەوە .تۆ دەتوانیت بەبێ TFN
کاربکەیت ،بەاڵم باجی زۆرتر لە موچەکەت لەگەڵ ئەو پارەیەی کە دەیدەیت بە سوپەر دەگێڕدرێتەوە .ئەگەر  TFNت نەبوو ،ئەوە تۆ ناتوانی
لەسەر ئینتەرنێت فۆرمی گێڕانەوەی باج ( )tax returnپێشکەشبکەیت ،داوای دەرماڵەو موچەکان و سودەکانی حکومەت بکەیت یان ژمارەی
بیزنیسی ئوسترالی () )Australian business number (ABNبەدەستبێنیت.

گێڕانەوەی باجی داهات
ئەگەر تۆ هەر داهاتێکت بەدەستهێنابێت لە ساڵی داراییدا (لە  1جوالی تا  30جون) ،ئەوە دەبێت فۆرمی گێڕانەوەی باج ( )tax returnپێش
 31ی ئۆکتۆبەری هەمان ساڵ پێشکەش بە  ATOبکەیت.
ئەگەر تۆ وەکیلێکی تۆمارکراوی باج ( )registered tax agentبەکاربێنیت بۆ گێڕانەوەی باج ،ئەوە دەتوانیت فۆرمەکانی گێڕانەوەی باج
دوای  31ی ئۆکتۆبەر پێشکەشبکەیت .تۆ دەبێت ئەم کاروبارە لەگەڵ وەکیلێکی باج ڕێکبخەیت بۆئەوەی مافی گێڕانەوەکانی ئەوت هەبێت.
تۆ دەتوانیت لەسەر ئینتەرنێت فۆرمەکانی گێڕانەوەی باج پێشکەشبکەیت لەم لینکە
 www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-returnئەمە خزمەتگوزارییەکی بەخۆڕایی و بەردەست
و سەالمەتە کە  ATOدابینیکردوە .ڕێگە بە  ATOدەدات هەندێک بەشی فۆرمەکە بۆ تۆ پڕبکاتەوە بەکەڵکوەرگرتن لەو
زانیارییانەی کە خاوەنکارەکەت ،بانکەکان ،کۆمپانیاکانی تەندروستیی و دامودەزگاکانی حکومەت پێشکەشیان کردون.
بۆ پێشکەشکردنی فۆرمەکانی گێڕانەوەی باج لەسەر ئینتەرنێت تۆ پێویستیت بە ئەکاونتی مای-گەڤ ( )myGovدەبێت ،کە دەکرێت لەم لینکە
بەدەستبێت http://my.gov.au

یارمەتی بۆ باج
یارمەتی بۆ باج ( )Tax Helpخزمەتگوزارییەکی بەخۆڕاییە بۆ کەمدەرامەتەکان ،کە سااڵنە لە جوالی تا ئۆکتۆبەر بەدەستدەکەوێت.
سەنتەرەکانی یارمەتی باج ژمارەیەک خۆبەخشی ڕاهێنراو لەالیەن  ATOوە کاری تێدادەکەن کە دەتوانن لە پڕکردنەوەو پێشکەشکردنی
فۆرمەکانی گێڕانەوەی باج یارمەتیتبدەن بەبەکارهێنانی مایتاکس ( )myTaxلەسەر ئینتەرنێت.
ATO

ناونیشان و تەلەفۆن و ماڵپەڕ

تەلەفۆن (بە یارمەتی بۆ باج
 Tax Helpیشەوە)

13 2861
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ATO

ناونیشان و تەلەفۆن و ماڵپەڕ

پرسیار لە پەیوەند بە بیزنیس و GST

13 2866

فۆرم پێشکەش بکە بۆ
ژمارەی فایلی باج ( )TFNلەسەر ئینتەرنێت

www.ato.gov.au/TFN

سەردانی نوسینگەیەکی  ATOبکە

www.ato.gov.au/Visitus

زانیارییە وەرگێڕدراوەکانی ATO

www.ato.gov.au/General/Other-languages

ماڵپەڕی ATO

www.ato.gov.au

سامان و وەبەرهێنان و داهات لەدەرەوەی ئوسترالیا
نیشتەجێبووانی ئوسترالیا لە تەواوی ئەو داهاتانەی کە لە سەرتاسەری دنیا بەدەستیدێنن باج دەبێت بدەن و هەموو داهاتەکانیش دەبێت لە
فۆرمەکانی گێڕانەوەی باج ئیعالنبکەن .داخۆ تۆ نیشتەجێیەکی ئوسترالیی بۆ مەبەستەکانی باج ئەوە بە بنەما لەسەر کەیسەکە بڕیاری لەسەر
دەدرێت.
نوسینگەی باجی ئوسترالی () )Australian Taxation Office (ATOلەسەر ماڵپەڕەکەی زانیاری هەیە کە یارمەتیت بدات لە تێگەیشتن
لە بەرپرسیارییەکانت لەپەیوەند بە باج ،بەم داهاتانەی خوارەوەش:
•
•
•
•
•

وەبەرهێنانەکان ،وەک بۆندەکان و کرێیەکان
سودەکان و پاداشتەکان
چاالکییە بیزنیسییەکان لە دەرەوەی ئوسترالیا
موچەکانی خانەنشینی لە دەرەوەی ئوسترالیا
گۆڕینەوە نێودەوڵەتییە بیزنیسییەکان ،وەک بازرگانیکردن بە کەلوپەل و خزمەتگوزارییەکانی ئینتەرنێت.

ئەگەر تۆ داهاتێکت هەبوو لە دەرەوەی واڵت ،دەبێت داهاتەکە ئیعالنبکەیت تەنانەت ئەگەر لەو واڵتەی کە داهاتەکەت بەدەستهێناوە باجیشت
دابێت .ئەگەر داهاتە بی انییەکە باجی لەسەربێت لە ئوسترالیا ،ئەتۆش باجی بیانیت لەسەردابێت ،ئەوە لەوانەیە تۆ کرێدت وەربگریت بۆ ئەو
باجەی کە داوتە.
تۆ دەبێت ئەو داهاتانە ئیعالنبکەیت کە لە ئوسترالیا باجیان لەسەر نییە .داهاتەکەی دەرەوەی ئوسترالیا لەوانەیە حیسابی بۆ بکرێت کاتێک کە
بڕی باج لەسەر ئەو داهاتانەی کە لە ئوسترالیا بەدەستت هێناوە حیسابدەکرێت .تۆ دەبێت هەموو سەرچاوەکانی داهات لە دەرەوەی ئوسترالیا
ئیعالنبکەیت ،تەنانەت ئەگەر پێویستی نەکردبێت لە واڵتەکەی دیکە باج لەسەر ئەو داهاتە بدەیت.
سااڵنە  ATOبەراوردی زانیارییەکانی ناو فۆرمەکانی گێڕانەوەی باجی داهات دەکات لەگەڵ ئەو زانیارییانەی کە لە پەیوەند بە گۆڕینەوەکانی
دەرەوەی ئوسترالیا ( )offshore transactionsئەنجامدراون ،کە پێشکەش بە  ATOکراون لەالیەن الیەنی سێیەمەوە .ئەگەر جیاوازییەک
لەنێوان ئەو زانیارییانەو ئەو بڕە پارانەی کە لەناو فۆرمەکانی گێڕانەوەی باج دەرکەوێت ،ئەوە  ATOپەیوەندیت پێوەدەکات و لەوانەیە
دەستکاری فۆرمەکانی گێڕانەوەی باجت بکات.
ئەگەر کاروبارە داراییەکانت ئاڵۆزن ،واچاکە کە وەکیلێکی تۆمارکراوی باج ( )registered tax agentبەکاربێنیت یان داوای ئامۆژگاری
لە  ATOبکە.

بیزنیسە بچوکەکان
بیزنیسە بچوکەکان ( )small businessesبەشێکی گرنگ لە ئابوری ئوسترالیا پێکدێنن .ئەگەر دەتەوێت بیزنیسێکی
بچوک دامەزرێنیت ئەوە هەندێک یارمەتی هەیە .بۆیە ئەگەر بیر لە دەستپێکردنی بیزنیسێکی بچوک دەکەیتەوە ،ئەوە بڕۆ بۆ
 www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspxبۆ زانیاری لەسەر پڕۆگرامی
پەروەردەیی بیزنیسی بچوک ( )Small Business Education Programکە لەالیەن کۆمسیۆنی پێشبڕکێ و بەکاربەر
لە ئوسترالیا ( )Australian Competition and Consumer Commissionبەڕێوەدەچێت ،بڕۆ بۆ
www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
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ئەگەر دەتەوێت دەست بە بیزنیسێک بکەیت لە ئوسترالیا ،ئەوە تۆ پێویستیت بە  TFNدەبێت بۆ پێشکەشکردنی داوایەک بۆ ژمارەی بیزنیسی
ئوسترالی () .)Australian business number (ABNهەندێک تۆمارکردنی دیکە لەوانەیە پێویست بن ،وەک:
•
•
•

تۆمارکردن بۆ ( GSTئەگەر هاتو کۆی داهاتت لە  75,000دۆالری ئوسترالی زیاتربوو) و/یان خزمەتی تاکسی پێشکەش بکەیت.
تۆمارکردنی ناوت وەک خاوەنکارێک.
تۆمارکردن پێویست بکات بۆ دامودەزگا حکومییەکانی دیکە.

بوونی ژمارەی بیزنیسی ئوسترالی ( )Australian business numberمانای ئەوەیە کە تۆ بیزنیسی خۆت بەڕێوەدەبەیت .ئەگەر تۆ
دڵنیانیت لەوەی کە 'بیزنیس بەڕێوەدەبەیت' (' )'running a businessیان فشارت خرایە سەر بۆ دەرهێنانی  ABNتاوەکو بتوانیت
کاربکەیت ،ئەوە تەلەفۆن بکە بۆ  .132 866دەبێت باج لەسەر داهاتی بیزنیسەکانت بدەیت ،هەروەها باج لەسەر بەدەستهێنانی سەرمایە
( ) capital gainsـەش بدەیت ،ئەو سەرمایەی کە لە فرۆشتنی خانو یان بیزنیس دەستتدەکەوێت .تۆ دەتوانی داوای دابڕین
( ) claim deductionsیش بکەیت بۆ ئەو تێچوانەی کە لە پەیوەند بە بیزنیسەکەوە سەرفتکردون.
ئەگەر تۆ کرێکارت هەن ،لەوانەیە واپێویستبکات کە سوپەرئەنیوەیشن بدەیت بۆیان و باج لە موچەکانیان ببڕیت و بینێریت بۆ .ATO
تۆ دەبێت ئەم کارە بکەیت تەنانەت ئەگەر کرێکارەکانت ئەندامانی خێزانەکەشت بوون.
بۆ دامەزراندنی بیزنیس دەبێت رەزامەندی لە دامودەزگا حکومییەکان وەربگریت .پارەو دیاری مەدە کەس بۆ کاریگەریی خستنەسەر و
خێراکردنی بڕیارەکان .دانی بەخشیشی لەم شێوەیە کارێکی نایاساییە و خەبەرت لێدەدرێت .بەمەستی ئەوەی کە بیزنیسەکان و خەڵکەکان لە
ماف و بەرپرسیارییەکانیان لەپەیوەند بە پرسەکانی باج بگەن ،ئەوە  ATOهەندێک بابەتی وەرگێڕاوەتە سە زمانەکانی دیکە کە پڕن لە
زانیاری و یارمەتی .خزمەتگوزاریی مۆڵەت و زانیاری بیزنیس لە ئوسترالیا
() )Australian Business License and Information Service (ABLISدەتوانێت یارمەتیت بدات لە گەیشتن بە پێداویستی و
بەرپرسیارییەکانت.
بۆ زانیاری زیاتر:
بابەت
دامەزراندن و بەڕێوەبردنی
بیزنیسی بچوک

ماڵپەڕ
www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-yoursmall-business.aspx

زانیاری حکومەت بۆ بیزنیس

www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry

پاڵپشتی دارایی بۆ بیزنیسی بچوک

www.business.gov.au/grants-and-assistance/grantfinder/Pages/Search.aspx?collection=business-govau&profile=grant&search_type=grant&query=%22small+business%22

تۆمارکردنی مۆڵەت و بیزنیس

http://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx

زانیاری لەسەر باج بۆ بیزنیسی
بچوک
فەیە وێرک ()Fair Work
سیستەمی پەیوەندییەکانی شوێنی
کار – ئەگەرهاتو کرێکارت هەبوو
پشتیوانیی و زانیاری لەالیەن
حکومەتی ویالیەتەکان و
هەرێمەکان
خزمەتگوزاریی مۆڵەت و زانیاری
بیزنیس لە ئوسترالیا
(Australian Business
License and Information
)Service

www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business
www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
www.business.gov.au/business-topics/starting-abusiness/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx

http://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
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قەرد و کرێدت
وەرگرتنی قەردێک یان بەکارهێنانی کرێدتێک ئەوەیە کە تۆ پارەیەک بە قەرد وەربگریت و رازیبیت کە بیدەیتەوە لە کاتێکی دواتردا بە بڕێکی
ئیزافییەوە کە پێیدەگوترێت سوو ( .)interestجۆری جیاجیا لە قەرد هەن هەندێکیان قەردی کەسیین ( ،)personal loansهەندێکی دیکە
قەردی خانوبەرەن ( ،)home loansیان ئەوەتا کرێدت کارتن ( )credit cardsیان زیادڕاکێشن (.)overdrafts
تێچوی قەردەکان زۆر دەگۆڕێن و دەوەستنە سەر جۆری قەردەکە ،قەرددەرەکە ،چەندت پێدەچێت بۆ دانەوەی قەردەکە،
بڕی سووە و ئەو دەستهەق و کرێیانە کە وەردەگیرێن .زۆر گرنگە کە قەردێک وەرنەگریت یان کرێدت کارتەکەت
بەکارنەهێنیت ئەگەر ناتوانیت قەردەکە بدەیتەوە یان پڕیکەیتەوە .بۆ ئامۆژگاری لەسەر کرێدت ،قەرد و قەردکردن ،بڕۆ بۆ
www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit

بیمە
بیمە ئەوەیە کە تۆ بڕە پارەیەک سااڵنە دەدەیت کە دەبێتە مایەی پاراستنی دارایی لەبەرابەر لەدەستدان یان تێکچون .بیمەکەر ()insurer
رازی دەبێت کە قەرەبۆی تۆ بکاتەوە بۆ لەدەستدان لەجیاتی ئەوەی کە خۆت ئەو زەرەرە بژمێریت.
جۆرە باوەکانی بیمە ئەمانەن :تەندروستیی (بڕوانە بەشی  ،9تەندروستیی و ساغوسەالمەتی) ،بیمەی خانو ،بیمەی کەلوپەلی ناوماڵ ،گەشت،
ژیان لەگەڵ بیمەی ئۆتۆمبیل .زۆر گرنگە کە لە مەرجەکانی پۆلیسی بیمە بگەیت و بزانیت کە چەندی تێدەچێت پێشئەوەی ڕەزامەندی لەسەر
چوونە ناو پێکهاتنەکە بدەیت.
جۆری جیاجیای بیمەی ئۆتۆمبیل هەن .ئەگەر تۆ ئۆتۆمبیلت هەیە دەبێت بزانیت کە بیمەی الیەنی سێیەم ( )CTPسەپێنراوە (.)compulsory
ئەوە تۆ دەپارێزێت لە ژماردنی تێچوی بریندارکردنی کەسێکی دیکە لە ڕووداوێکدا .لەوانەشە حەزبکەیت کە بیمەی گشتگیر
( ) comprehensiveبۆ ئۆتۆمبیلەکەت بکڕیت ،کە بیمەیەکە شتی زیاتر دەگرێتەوە وەک تێچوی هەر ئەزیەتخواردنێکی ئۆتۆمبیلەکەت (یان
ئۆتۆمبیلی کەسەکەی دیکە) ئەوە ئەگەر توشی ڕووداوێک بوویت یان ئۆتۆمبیلەکەت دزرا.
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر بیمە ،بڕۆ بۆ www.moneysmart.gov.au/insurance

بەدەستهێنانی ئامۆژگاریی دارایی
خزمەتگوزاریی زانیاری دارایی () )Financial Information Service (FISزانیاری لەسەر پرس و کێشە داراییەکان پێشکەشدەکات.
 FISخزمەتگوزارییەکی بەخۆڕایی و سەربەخۆیە کە دەکرێت لە ڕێگەی تەلەفۆن ،ڕووبەڕوو یان لەمیانی سیمیناری پەروەردەیی دارایی
دەستتپێڕابگات .بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەو خزمەتگوزارییانەی کە  FISپێشکەشیان دەکات تەلەفۆن بکە بۆ  132 300یان سەردانی
ماڵپەڕەکەیان بکە لە www.humanservices.gov.au/fis
بۆ ئامادەبوون لە سیمینارەکانیان ،تەلەفۆن بکە بۆ .136 357

یارمەتی لەپەیوەند بە کێشەکانی پارە
لە ئوسترالیا ،ئەگەر کێشەی پارت هەبوو ،ئەوە داواکردنی یارمەتی کارێکی ئاسایی و قەبوڵکراوە.
ڕاوێژکارانی دارایی زانیاری لەسەر کێشەو گرفت و ئاستەنگە داراییەکان پێشکەشدەکەن .ئەوان بارودۆخی کەسەکە یان خێزانەکە
هەڵدەسەنگێنن و دواتر الیەنە باش و خراپەکانی بژاردە جیاوازەکان دەستنیشاندەکەن.
تەلەفۆن بکە بۆ  1800 007 007یان بڕۆ بۆ
www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling

پاراستنی بەکاربەر
کاتێک تۆ لە ئوسترالیا کەلوپەلێک دەکڕیت یان خزمەتگوزارییەک وەردەگریت ،بەوانەشەوە کە لەسەر ئینتەرنێت بەدەستیاندێنیت ،ئەوە تۆ بەپێی
یاسای ئوسترالی بەکاربەر ( )Australian Consumer Lawدەبێت مامەڵەت لەگەڵدا بکرێت .بۆنمونە ،تۆ مافی ئەوەت هەیە کە زانیاری
دروست و ورد لەسەر هەر بەرهەمێک کە دەیکڕیت وەربگریت .ئەگەر شتێک بەالڕێدا ڕۆیشت لەگەڵ بەرهەمێک کە تۆ کڕیوتە لەبەرئەوەی
کە لە ئەساسدا خراپبووە ،ئەوە تۆ مافی ئەوەت هەیە کە بۆت چاکبکەنەوە ،بۆت بگۆڕن یان پارەکەت بدەنەوە .مافی ئەوەت هەیە کە بەرهەمەکە
سەالمەت و بێترس بێت بۆ بەکارهێنان .ئەگەر پیشەکارەکان بە تەلەفۆن قسەیان لەگەڵ کردی یان هاتن بۆ ئەنجامدانی کارێک لە ماڵەکەتدا ئەوە
یاسا هەیە کە دەبێت پەیڕەوی بکەن ،بۆنمونە ڕۆیشتن ئەگەر داواتلێکردن کە بڕۆن.
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ئەگەر کێشەیەکت هەبوو لەگەڵ شتێک کە کڕیوتە ،ئەوە تەلەفۆن بکە بۆ دامەزراوەی پاراستنی بەکاربەر لە ویالیەتەکەت یان هەرێمەکەت بۆ
زانیاری لەسەر مافەکانت و بژاردەکانی پێشت .ئەوان دەتوانن لەگەڵ ئەم کێشانە یارمەتیت بدەن :بەکرێگرتن و خانوبەرە ،کڕین و فرۆشتنی
خانو ،دروستکردن و نۆژەنکردنەوەی خانو ،کڕینی ئۆتۆمبیل ،بازاڕکردن ،گەرانتییەکان ،دانێ و بکڕە ( ،)lay-bysپارە وەرگرتنەوەکان،
کرێدت و گۆڕینەوە .ئەوان لەوانەیە بشتوانن لە بەڕێوەچوونی دانوسان و پێکهاتن لەنێوان تۆ و فرۆشیارەکە هاوکاربن بۆ چارەسەرکردنی
کێشەیەک کە هاتبێتەپێشت.
کۆمسیۆنی پێشبڕکێ و بەکاربەر لە ئوسترالیا ())Australian Competition and Consumer Commission (ACCC
ئوسترالییەکان دەپارێزێت لە کاروکردەوە ناڕەواکانی بیزنیسەکان و کۆمپانیاکان لەپەیوەند بە نرخ ،دژە-پێشبڕکێ و کاروکردەوەی بازاڕکردنی
ناڕەوایانە ،هەروەها سەالمەتی بەرهەم و کااڵکان.
بۆ زانیاری زیاتر:
ناوچە

ڕێکخراوی بەکاربەر

ماڵپەڕ

نیشتیمانیی
()National

کۆمسیۆنی پێشبڕکێ و بەکاربەر لە ئوسترالیا
(Australian Competition and
)– Consumer Commission
تەلەفۆن 1300 302 502

www.accc.gov.au

نیشتیمانیی
()National

زانیاری لەسەر  ACCCبە زمانەکانی دیکە بێجگە لە
ئینگلیزی

www.accc.gov.au/about-us/informationfor/non-english-speaking-background

ACT

نوسینگەی ڕێکخەری خزمەتگوزارییەکان
(بەدەستهێنان لە کانبێرا)

www.ors.act.gov.au

NSW

بازرگانیکردنی ڕەوا لە نیو ساوس وێڵز
()NSW Fair Trading

www.fairtrading.nsw.gov.au

NT

کاروبارەکانی بەکاربەر
()Consumer Affairs

Qld
SA
Tas.
Vic.
WA

نوسینگەی بازرگانیکردنی ڕەوا
()Office of Fair Trading
نوسینگەی کاروبارەکانی بەکاربەر و بیزنیس
( Office of Consumer and Business
)Affairs
کاروبارەکانی بەکاربەر و بازرگانیکردنی ڕەوا
()Consumer Affairs and Fair Trading
کاروبارەکانی بەکاربەر لە ڤیکتۆریا
()Consumer Affairs Victoria
پاراستنی بەکاربەر ()Consumer Protection

www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForCons
umers/ConsumerRights/Pages/default.as
px
www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.ht
m
www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/con
sumer-advice
www.consumer.tas.gov.au
www.consumer.vic.gov.au
www.commerce.wa.gov.au/ConsumerPr
otection/

نوسینگەکانی ئۆمبەدسمان دەسەاڵتێکی سەربەخۆن کە لێکۆڵینەوە لە سکااڵکان لەسەر ڕێکخراو و دامودەزگا حکومییەکان و کۆمپانیاکانی
کەرتی تایبەت لەهەندێک کەرت و بواردا دەکەن .ئەوان دەتوانن مامەڵەکردنی نایاسایی ،ناعادیالنە یان دەمارگیرانە ڕاگرن ،یان تێهەڵقورتان
بکەن بەمەبەستی بەدەستهێنانی دەرئەنجامێکی عادیالنەتر بۆ تۆی بەکاربەر .تەلەفۆن بکە بۆ  1300 362 072یان بۆ لینکەکانی
نوسینگەکانی ئۆمبەدسمانی ویالیەت و هەرێم و بوارو کەرتە جیاجیاکان بڕۆ بۆ www.ombudsman.gov.au
فەرمانگەی پەیوەندییەکان و میدیای ئوسترالی () )Australian Communications and Media Authority (ACMAلەو سکااڵیانە
دەکۆڵێتەوە کە پەیوەندیان بە دەق و ناوەڕۆکی خزمەتگوزارییەکانی پەخش و باڵوکردنەوەوە هەیە وەک تەلەفزیۆن و ڕادیۆ .سکااڵکان
یەکەمجار دەبێت پێشکەش بە پێشکەشکاری خزمەتگوزارییەکە بکرێن .ئەگەر سکااڵکە چارەسەرنەکرا ،ئەوە بڕۆ بۆ www.acma.gov.au
 ACMAلە سکااڵکانی پەیوەند بە سکامەکانی ئیمەیل و بازاڕکردنی تەلەفۆنی ( )telemarketing callsدەکۆڵێتەوە ،هەروەها تۆماری
"تەلەفۆن مەکە" (” )“Do Not Callشیان ڕاگرتوە.
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نوسینگەی کۆمسیۆنی سەالمەتی ئەلکترۆنی مندااڵن ( )Office of the Children’s eSafety Commissionerلەم لینکە
 www.esafety.gov.auزانیاری و هاریکاری پێشکەش ئوسترالییەکان دەکات دەربارەی بەسەالمەتی مانەوەو مامەڵەکردن لەسەر
ئینتەرنێت .ئەوان لێکۆڵینەوە لە سکااڵکان لەمەڕ کەڵەگایی (گوندەیی) لەسەر ئینتەرنێت لەگەڵ بوونی دەق و ناوەڕۆکی نایاسایی و قێزەون
لەسەر ئینتەرنێت دەکەن.
ئەگەر منداڵەکە ت لەسەر ئینتەرنێت کەڵەگایی بەسەرداکرا ،یان لەسەر ئینتەرنێت دەق و ناوەڕۆکێکت دیت کە تۆ پێتوایە قێزەون یان نایاساییە،
ئەوە دەتوانیت سکااڵیەک پێشکەشبکەیت لەم لینکە www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
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 12بەشداریی مەدەنی
لەم بەشەدا
زانین و تێگەیشتن لە نەریت و یاساکانی ئوسترالیا یارمەتیتدەدات لە خۆگونجاندن لە ژیان لە کۆمەڵگەی ئوسترالی
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دەربارەی ئوسترالیا
بەرپرسیارییەکان و بەهاکان
یەکسانیی و دژە-دەمارگیریی
خۆبەشی
دیتنی خەڵک
ڕەفتاری بەئەدەبانە
جلوبەرگ
قسەو دەربڕە ئوسترالییە باوەکان
چاالکییەکانی دەرەوەی ماڵ و سەالمەتی
سەالمەتی لەماڵەوە
ژینگە
ئاژەڵ و ئاژەڵە ماڵییەکان
ڕۆژنامەکان ،تەلەفزیۆن و ڕادیۆ
قومارکردن
دەنگەدەنگ
خزمەتگوزارییەکانی حکومەتە ناوخۆییەکان
ڤیزەکان
ناسنامەی ئوسترالی

دەربارەی ئوسترالیا
یەکەمین خەڵکی نیشتەجێی ئوسترالیا ئەبوریجنالەکان و خەڵکانی تۆرێس سترایت ئایالندەرن ،کە الینکەم  40,000ساڵ دەبێت لەسەر ئەم خاکە
نیشتەجێبوون .ئوسترالییە ئەبوریجنالەکان بیروباوەڕی ڕۆحانی تایبەت بەخۆیان هەیە ،لەگەڵ وابەستەگییەکی قوڵ بە خاک ،هەروەها خاوەن
کەلتورێکی فرەڕەنگ و دەوڵەمەندو دابونەریتێکی هونەری بەردەوامن کە یەکێکە لە کۆنترین هونەرەکانی ئەم دنیایە .کەلتوری ئەبوریجناڵەکان
بەشێکی سەرەکی ناسنامەی نیشتیمانیی ئوسترالیی پێکدێنێت ،هەروەها ئەبوریجنالەکان و خەڵکانی تۆرێس سترایت ئایالندەر بەشدارییەکی
گرنگ لە هونەر ،میدیا ،ئەکادیمیا ،وەرزش و بیزنیس دەکەن .زانیاری لەسەر مێژوو ،میرات و کەلتوری ئەبوریجناڵەکان لەم لینکە
دەستدەکەوێت www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
ئوسترالیا کۆمەڵگەیەکی قەبوڵکەرو فرەییە کە خەڵکەکەی لە کەلتورو دین و نەتەوەی جیاجیا پێکدێت .ئوسترالییەکان لە سەرتاسەری جیهانەوە
هاتون بۆ ئێرە .نزیکە  46لەسەدای ئوسترالییەکان یان لە دەرەوەی ئوسترالیا لەدایکبوون یان دایکوباوکیان لە دەرەوەی ئوسترالیا لەدایکبووە.
سەرەڕای ئەوەی کە ئینگلیزی زمانی نیشتیمانییە ،نزیکە  300زمانی دیکە لە ئوسترالیا قسەی پێدەکرێت ،لەوانە زمانەکانی ئەبوریجناڵەکان.
هەموو دینە گەورەکانی دنیا لێرە ،لە ئوسترالیا ،پەیڕەودەکرێن.
لە ئوسترالیا ،هەموو کەسێک ئازادە کە پەیڕەوی کەلتورو داب و نەریتی دینیی خۆی بکات و ئاهەنگی پێوەبگێڕێت بەمەرجێک نەبێتە مایەی
پێشێلکردنی یاساکانی ئوسترالیا .هەموو کەسێک مافی ئەوەی هەیە کە ببێتە ئەندام و بەشداربێت لە کۆمەڵگە وەک ئوسترالییەک .لەسەرەتا
لەوانەیە ڕانەیەیت لەو فرەییەی کە لێرە هەیە ،بەاڵم ئەگەر تۆ کەسێکی کراوەبیت و ڕێزت بۆ خەڵکانی دیکەو بیروباوەڕ و دابونەریتیان
هەبێت ،ئەوە ئەگەری زۆرە کە لە ژیانە نوێکەت جێگەی خۆت بگریت و سەرکەوتوبیت.
حکومەتی ئوسترالی پشتیوانی لە فرەیی کۆمەڵگەی ئوسترالیا دەکات و سوربوونی خۆی لەسەر نیشتیمانێک کە فرە کەلتور بێت و هەمووان
ئینتیمایان بۆی هەبێت و هەلی بەشداریان لەژیانی گەلەکەدا هەبێت ،دووبارەدەکاتەوە .بۆئەوەی زیاتر شت دەربارەی ئوسترالیا بزانیت،
بڕۆ بۆ www.australia.gov.au/about-australia
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بەرپرسیارییەکان و بەهاکان
ئەو ئازادی و یەکسانییەی کە ئێمە لە ئوسترلیا پێی شادین و چێژی لێوەردەگرین دەوەستێتەسەر ئەوەی کە هەمووان بەرپرسیارییەکانی
سەرشانیان بگرنەئەستۆ .تۆ چاوەڕوانی ئەوەت لێدەکرێت کە دڵسۆزبیت بۆ ئوسترالیا و پشتیوانی لە شێوەژیانی دیموکراسی ئێمە بکەیت و
هەوڵبدەیت کە ب ەهاو دابونەریتەکانی ئێمە لەپەیوەند بە یەکدی قەبوڵکردن و لەخۆگرتن و عەدالەت بۆ هەمووان بەرزڕابگریت.
بەهاکانی هاواڵتییبوونمان بنەمای کۆمەڵگەی ئازادو دیموکراسی ئوسترالیی پێکدێنن .بەهاکانی هاواڵتییبوونمان کۆڵەگەی لەسەر ئەمانەی
خوارەوە داناوە:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

سیستەمی دیموکراسیی پەرلەمانیی
سەروەری یاسا
پێکەوەژیانی ئاشتیانە
ڕێزگرتن لە هەموو کەسێک بێ گوێدانە باکگراوندی کەسەکە
بەزەییهاتنەوە بەو کەسانەی کە پێویستیان بەیارمەتییە
ئازادی قسەکردن و ئازادی ڕادەربڕین
ئازادی ڕێکخرابوون
ئازادی دین و حکومەتی سێکوالر
یەکسانیی کەسەکان ،بێگوێدانە سیماکانی ،وەک کەئەندامیی یان تەمەن
یەکسانیی ژن و پیاو
هەلی یەکسان

بەرپرسیارییەکانی هاواڵتییە ئوسترالییەکان ئەمانە لەخۆدەگرێت:
•
•
•
•

ملکەچی بۆ یاسا
دەنگدان لە هەڵبژاردنەکان بۆ حکومەتی فێدڕاڵی و ویالیەت و هەرێمەکان ،هەروەها لە ڕاپرسییەکان
بەرگریکردن لە ئوسترالیا ئەگەر پێویستیکرد
خزمەتکردن لە دەستەی دادگا ئەگەر داوایلێکرا

بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ناسنامەی هاواڵتیبوونی ئوسترالی ( ،)Australian Citizenshipبڕۆ بۆ www.citizenship.gov.au
کتێبی هاریکاریی بۆ تاقیکردنەوەی ناسنامەی ئوسترالیی بەناوی ناسنامەی ئوسترالیی :ڕایەڵە گشتییەکەمان
( )Australian Citizenship: Our Common Bondبخوێنەوە.

یەکسانیی و دژە-دەمارگیریی
ئەتۆ مافی ئەوەت هەیە کە ڕێزت لێ بگیردرێت هەروەها ڕەچاوی پێویستییەکانت بکرێت بەشێوەیەکی عادیالنە وەک هەر کەسێکی دیکە.
بەهەمانشێوە ،تۆ دەبێت ڕێز لە خەڵکانی دیکە بگریت ،جا لە ئوسترالیا لەدایکبووبیت یان کۆچتکردبێت بۆ ئێرە .ڕەگەزپەرستی (ڕەیسیزم) و
دەمارگیریی لە هەر فۆرمێک دابێت قەبوڵناکرێت لە ئوسترالیا.
بەپێی یاساکانی دژە-دەمارگیریی ،هیچ کەسێک نابێت کەمتر ئارەزوکراو ( )less favourablyلەوانی دیکە مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت لەبەر
تەمەن ،ڕەگەز ،ئەو واڵتەی لێیەوەهاتوە ،جێندەر ،باری خێزانیی ،دووگیانیی ،بیروباوەڕی سیاسیی یان دینیی ،کەمئەندامیی یان بژاردە
سێکسییەکان .ئەمە لە هەموو شوێنێک جێبەجێدەکرێت ،لەوانە :کار ،خوێندن و پەروەردە ،کڕین و فرۆشتن و بەکرێدانی خانوبەرە ،کڕینی
کەلوپەل ،هەروەها دەستگەیشتن بە خزمەتگوزارییەکان وەک دکتۆرەکان ،بانکەکان و هۆتێلەکان .بەپێی یاسا ژن و پیاو یەکسانن بۆ هەموو
مەبەستێک.
ئوسترلیا نەریتێکی دوورودرێژی ئازادی قسەکردنی هەیە .سەرەڕای ئەمە ،ئیهانەکردن ( ،)insultئابڕوبردن ( ،)humiliateڕەنجاندن
( )offendیان تۆقاند ( ) intimidateی کەسێکی دیکە لەبەر تەمەن ،ڕەگەز ،ئەو واڵتەی لێیەوەهاتوە ،جێندەر ،باری خێزانیی ،دووگیانیی،
بیروباوەڕی سیاسیی یان دینیی ،کەمئەندامیی یان بژاردە سێکسییەکان کارێکی نایاساییە.
کۆمسیۆنی مافەکانی مرۆڤ لە ئوسترالیا ( )Australian Human Rights Commissionیاسا فێدڕالییەکان بەڕێوەدەبا لە بوارەکانی:
مافەکانی مرۆڤ ،دژە-دەمارگیریی و عەدالەتی کۆمەاڵیەتی.
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کۆمسیۆنی مافەکانی مرۆڤ لە ئوسترالیا
()Australian Human Rights Commission

ناونیشان و تەلەفۆن و ماڵپەڕ

پرسیارە گشتییەکان
 9.00بەیانی –  5.00ئێوارە ()AEST

1300 369 711

هێڵی-زانیاری سكااڵکان  9.00بەیانی –  5.00ئێوارە ()AEST
(ڕۆژانی سێ شەممە لە  1.00دوای نیوەڕۆوە داخراوە)

1300 656 419

 – TTYبۆ چاوکز و گوێگرانەکان

1800 620 241

زانیارییە وەرگێڕدراوەکان – مافەکانی مرۆڤ

www.humanrights.gov.au/about/translatedinformation

ماڵپەڕی مافەکانی مرۆڤ ()Human Rights

www.humanrights.gov.au

هەر ویالیەتەو هەرێمێکیش یاسای خۆی بۆ دژە-دەرمارگیریی هەیە لەگەڵ دامەزراوەیەکی حکومی.
ویالیەت یان
هەرێم

ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤ

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

ACT

کومسیۆنی مافەکانی مرۆڤ لە ئەی سی تی
()ACT Human Rights Commission

02 6205 2222

www.hrc.act.gov.au

NSW

بۆردی دژە-دەمارگیریی لە نیو ساوس وێڵز
(Anti-Discrimination Board
)of NSW

02 9268 5544
یان ئەگەر لە دێهاتەکانی
نیوساوس وێڵز تەلەفۆنی
بەخۆڕایی
1800 670 812

www.lawlink.nsw.gov.au/adb

NT

کۆمسیۆنی دژە-دەمارگیریی لە ئێن تی
(NT Anti-Discrimination
)Commission

08 8999 1444
یان ئەگەر لە  NTتەلەفۆنی
http://www.adc.nt.gov.au
بەخۆڕایی
1800 813 846

Qld

کۆمسیۆنی دژە-دەمارگیریی لە کوینزالند
(Anti-Discrimination Commission
)Queensland

SA

کۆمسیۆنی هەلی یەکسان
()Equal Opportunity Commission

Tas.

نوسینگەی کۆمسیۆنی دژە-دەمارگیریی
(Office of the Anti-Discrimination
)Commissioner

Vic.

کۆمسیۆنی هەلی یەکسان و مافەکانی مرۆف لە
ڤیکتۆریا
1300 292 153
(Victorian Equal Opportunity and
)Human Rights Commission

1300 130 670
08 8207 1977
یان ئەگەر لە دێهاتەکانی
ئێس ئەی تەلەفۆنی
بەخۆڕایی
1800 188 163
03 6165 7515
یان ئەگەر لە تەسمانیا
تەلەفۆنی بەخۆڕایی
1300 305 062
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www.adcq.qld.gov.au

www.eoc.sa.gov.au

www.antidiscrimination.tas.gov.au

www.humanrightscommission.vic.g
ov.au

ویالیەت یان
هەرێم

ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤ

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

WA

کۆمسیۆنی هەلی یەکسان
()Equal Opportunity Commission

08 9216 3900
یان ئەگەر لە WA
تەلەفۆنی بەخۆڕایی
1800 198 149

www.equalopportunity.wa.gov.au

خۆبەخشیی
کارکردن خۆبەخشانە ڕێگەیەکی باشە بۆ فێربوونی توانای نوێ و دیتنی ئەو خەڵکانەی دیکە کە لە کۆمەڵگەکەی تۆدا دەژین و کاردەکەن
هەروەها یارمەتیدانی خەڵک .خەڵکێکی زۆر لە ئوسترالیا خۆبەخشانە کاردەکەن .خۆبەخشەکان پارەیان نادرێتێ چونکە ئەوان کات و تواناکانی
خۆیان بەقازانجی کۆمەڵگەکەیان و خۆیان دەبەخشن بەوانی دیکە .کارکردن خۆبەخشانە هەمیشە پرسێکی بژاردەییە نەک سەپێنراو.
سەرەڕای ئەوەی کە کاری خۆبەخشانە نابێتە جێگرەوەی کاری بە پارە بەاڵم دەتوانێت ببێتە مایەی فێربوونی هەندێک تواناو بەدەستهێنانی
ئەزمونی کار کە دەکرێت یاریدەدەربێت بۆ پەیداکردنی کار .لەڕێگەی کاری خۆبەخشانە ئینگلیزییەکەت باشتردەبێت ،تۆڕی پەیوەندییەکانت
لەناو کۆمەڵگەدا دادەمەزرێت هەروەها باوەڕبەخۆبوونت زیاددەکات.
ژمارەیەکی زۆر ڕێکخراو و ماڵپەڕ هەن کە هەلەکانی کاری خۆبەخشی باڵودەکەنەوە .سەنتەرەکانی هاریکاریی خۆبەخشەکان
( ) Volunteer Resource Centresلە سەرتاسەی ئوسترالیادا هەن و خزمەتگوزاریی زانیاری و بەیەکگەیشتن و ناردنی خۆبەخشەکان
پێشکەشدەکەن .ئەوان یارمەتی ئەو ڕێکخراوانەش دەدەن کە بەدوای خۆبەخشەکان دەگەڕێن.
بۆ زانیاری زیاتر:
ناوچە

ڕێکخراو

ماڵپەڕ

ACT

خۆبەخشیی لە ئەی سی تی
()Volunteering ACT

www.volunteeringact.org.au

NSW

سەنتەری خۆبەشیی
()The Centre for Volunteering

www.volunteering.com.au

NT

خۆبەخشیی ئێس ئەی – ئێن تی
()Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Qld

خۆبەخشیی کوینزالند
()Volunteering Queensland

www.volunteeringqld.org.au

SA

خۆبەخشیی ئێس ئەی – ئێن تی
()Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Tas.

خۆبەخشی تەسمانیا
()Volunteering Tasmania

www.volunteeringtas.org.au

Vic.

خۆبەخشیی ڤیکتۆریا ()Volunteering Victoria

www.volunteeringvictoria.org.au

WA

خۆبەخشی وێستن ئوسترالیا
()Volunteering WA

www.volunteeringwa.org.au

هەلەکانی خۆبەشیی
لەسەرتاسەری ئوسترالیا

گۆ-ڤۆلەنتییە ()GoVolunteer

www.govolunteer.com.au

بۆدی نیشتیمانیی لوتکە بۆ
خۆبەشین

خۆبەخشی ئوسترالیا
()Volunteering Australia

www.volunteeringaustralia.org
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دیتنی خەڵک
کاتێک کە کەسێک بۆ یەکەمجار دەبینیت ،ئەوە باوە کە بە دەستی ڕاست تۆقەی لەگەڵ بکەیت .ئەو کەسانەی کە یەکدی ناناسن یان بەگشتی کە
بۆ جاری یەکەم یەکدی دەبینن یەکتر ماچ ناکەن یان باوەش لەیەک نادەن.
کاتێک کە کەسێک بۆ یەکەمجار دەبینیت ،زۆربەی ئوسترالییەکان حەزناکەن کە پرسیاریان لەسەر تەمەن ،دین ،ژنهێنان و شوکردن ،منداڵ و
پارەو موچە لێبکرێت .لە شوێنی کارو لەگەڵ برادەران ،ئوسترالییەکان عادەتەن بەناوی یەکەم بانگی یەکدی دەکەن.
زۆربەی ئوسترالییەکان لەکاتی قسەکردن لەگەڵ یەکدی تەماشای چاوی یەکدی دەکەن وەک نیشانەیەکی ڕێزگرتن هەروەها نیشاندانی ئەوەی کە
وا گوێیگرتوە لە قسەکانت.

ڕەفتاری بەئەدەبانە
ئوسترالییەکان عادەتەن دەڵێن "بەیارمەتیت" ( )pleaseکاتێک داوای شتێک لە کەسێک دەکەن و دەشڵێن سوپاس ( )thank youکاتێک
کەسێک یارمەتیاندەدات یان شتێکیان دەداتێ .ئەگەر نەڵێی بەیارمەتیت یان سوپاس لەوانەیە وەک ڕەفتارێکی بێئەدەبانە ببینرێت.
ئوسترالییەکان عادەتەن دەڵێن "بەیارمەتیت" ( )excuse meبۆ سەرنجڕاکێشانی کەسێک و دەشڵێن "ببورە" ( )sorryئەگەر بەڕێککەوت
بەر کەسێک کەوتن .ئەگەر لە شوێنێک سڕەگیرابوو ئەوە واچاکە بچیت لە کۆتایی سڕەکە ڕاوەستیت و بەڕێکوپێکی وردەوردە لەگەڵ
چوونەپێشی سڕەکە بچیتەپێش.
دەبێت هەوڵدەیت کە لەکاتی خۆیدا بچێت بۆ کۆبوونەوەو مەوعیدەکان .ئەگەر زانیت کە تاخیردەبیت ،ئەوە تەلەفۆن بکە بۆ کەسەکەو داوای
لێبور دنی لێبکەو پێیبڵی کە کەی دەگەیت .ئەمە بۆ مەوعیدە گرنگ و پرۆفیشناڵەکان زۆر گرنگە (بۆنمونە ،مەوعید لەگەڵ دکتۆر) چونکە
لەوانەیە پارەت لێوەربگیردرێت ئەگەر تاخیربوویت بۆ مەوعیدێک یان ئەگەر هەر نەچیت بۆ مەوعیدێک بەبێ ئەوەی کە کەس
ئاگاداربکەیتەوە .کەسێک کە بەردەوام تاخیر دەبێت لە مەوعیدەکان وەک کەسێکی بێمتمانە تەماشادەکرێت.
ئەگەر تۆ داوەتنامەیەکت بەدەست گەیشت و ئەو پیتانەی لەسەربوو " "RSVPلەگەڵ ڕێکەوتێک ،ئەوە مانای ئەوەیە کە ئەو کەسەی کە
داوەتیکردویت دەیەوێت بزانێت داخۆ تۆ دەچیت یان ناچیت بۆ داوەتەکە .واچاکە و ڕەفتارێکی بەئەدەبانەیە کە لەو یان پێش ئەو ڕێکەوتە
ئاگاداریان بکەیتەوە.
هەندێک ڕەفتار هەیە کە نەک هەر بێئەدەبانەیە بەڵکو دژی یاساشە .بۆنمونە ،جنێودان و تفکردن لە شوێنە گشتییەکاندا ،فڕێدانی شتەکان،
میزکرد یان پیسایکردن لەهەر شوێنێک بێجگە لە ئاودەستە گشتییەکان یان ئەوانەی ماڵەوە.
هەروەها تەماشای سەرەوە بۆ یەکسانی و دژە-دەمارگیریی ( )Equality and Anti-Discriminationبکە

جلوبەرگ
ئوسترالیا کۆمەڵگەیەکی فرەکەلتورە .جۆرە جیاوازەکانی جلوبەرگ کە لێر لەبەردەکرێن نیشانەی ئەو فرەییەیە .زۆر کەس جلی کاژوەڵ یان
نافەرمی بۆ ڕاحەت ،بەپێی بارودۆخە کۆمەاڵیەتییەکان و کەشوهەوا ،لەبەردەکەن .هەندێک کەسی دیکە جلی سوننەتی و ترادیشنال لەبەردەکەن
کە لەوانەیە دینیی یان کەلتوری و نەریتی بن ،بەتایبەتی لە بۆنە تایبەتییەکاندا.
یاساو ڕێسای جلوبەرگ لەبەرکردن زۆر کەمن ،سەرەڕای ئەمە ،لەهەندێک شوێنی تایبەت و لەشوێنی کار دیاریدەکرێت کە چ جۆرە
جلوبەرگێک دەبێت لەبەربکرێت .بۆنمونە ،پۆتینی سەالمەتی و کاڵوی ڕەق بۆ سەالمەتی لەشوێنی بیناسازیدا دەبێت لەبەربکرێن ،هەروەها
پۆلیس و سوپاو کارمەندانی هەندێک دامودەزگاو بیزنیس جلی یەکپۆش ( )uniformلەبەردەکەن.
ڕادەی شێرپەنجەی پێست ،ئەوانەی کە دەکرێت خۆتی لێبپارێزیت ،لە ئوسترالیا بەرزە .جلە خۆپارێزەکان و کاڵو مەترسییەکانی شێرپەنجەی
پێست کەمدەکەنەوە .زۆربەی قوتابخانەکان لەسەرنانی کاڵو بەسەر منداڵەکان دەسەپێنن وەک بەشێک لە یەکپۆشی ( )uniformقوتابخانە.
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر خۆپاراستن لە تیشکی ڕۆژ ،بڕۆ بۆ www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection
یانەکان ،سینەماکان هەروەها هەندێک شوێنی دیکە لەوانەیە داوا لە هاموشۆکەران بکەن کە جلی ڕێکوپێک و خاوێن و پێاڵوی گونجاو
لەبەربکەن.
ژنان و پیاوان لەوانەیە جلی وا لەبەربکەن کە تەواوی بەدەنیان داناپۆشێت .ئەمە شتێکی ئاساییە لە واڵتانی رۆژئاوا ،ئەوە بەو مانایە نییە کە
ئەوان حەزیان لێیە تۆ سەرنجیان بدەیتێ.
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قسەو دەربڕە ئوسترالییە باوەکان
بەشێکی زۆر لە دەربڕین و قسەبازاڕیی ( ) slangـە باوەکانی ئوسترالییەکان لەوانەیە سەیر بێنە بەرچاو .ئوسترالییەکان عادەتەن وشەکان
کورتدەکەنەوە (بۆنمونە ،فوتی ( )footyبۆ (’ )footballبەکاردێنن) .ئەگەر لە مانای دەربڕینێک دڵنیانەبوویت ،ئەوە ئاساییە کە پرسیار
بکەیت .ئەمانەی خوارەوە هەندێک نمونەی باون:
•
•

•

•

قاپێک بێنە ( – )Bring a plateئەگەر تۆ داوەتکرایت بۆ بۆنەیەکی کۆمەاڵیەتی یان لەسەر کار داواتلێکرا "قاپێک بێنە" ،ئەوە
مانای ئەوەیە کە قاپێک خواردن لەگەڵ خۆت بێنە بۆئەوەی لەگەڵ ئەوانی دیکە شەیری بکەیت.
بی وای ئۆ  – BYOئەوە مانای " "bring your ownـە ،واتە خواردنەوە وەک ئەلکهول ،ئاوی میوە ،کۆکەکۆالو جۆرەکانی یان
ئاو لەگەڵ خۆت بێنە .هەندێک لە چێشتخانەکان  BYOـن ،واتە تۆ دەتوانیت خواردنەوەی خۆت لەگەڵ خۆت ببەیت بۆ چێشتخانەکە،
عادەتەن پارەیەکی کەم بۆ دانان و خاوێنکردنەوەی پەرداخ ،کە پێیدەڵێن سەرکردنەوە ( )corkageوەردەگرن.
سیاسەتی دەرگای کراوە ( – )open door policyلەشوێنی کاردا .بوونی سیاسەتی دەرگای کراوە ( )open door policyواتە
تۆ یان کرێکارو فەرمانبەرەکانی دیکە پێویستیان بە مەوعیدی فەرمی نییە بۆ قسەکردن لەگەڵ خاوەنکار ( )bossلەپەیوەند بە کێشەو
گرفتەکانی سەر کار.
بەهیوای دیدار ( – )see you laterئەمە شێوازێکی نافەرمی گوتنی خواحافیز ( )goodbyeـە .ئەوە مانای ئەوە نییە کە کەسەکە
بەو نزیکانە دەگەڕێتەوە.

دامەزراوەی پێشکەشکاری کالسەکانی زمانی ئینگلیزی یارمەتیت دەدات لە فێربوونی دەربڕینەکانی دیکەی ئوسترالییەکان .بڕوانە
بەشی  ،3زمانی ئینگلیزی.

چاالکییەکانی دەرەوەی ماڵ و سەالمەتی
ئوسترالیا زۆر گونجاوە بۆ چاالکییەکانی دەرەوەی ماڵ ،وەک مەلەوانی ،پیادەڕۆیی لەناو دارستانەکان ،کامپینگ و وەرزش .هەندێک ڕێساو
ڕێوشوێنی سەالمەتی هەیە کە دەبێت لەبیریان نەکەیت.

مەلەوانی و سەالمەتی دەرەوەی ماڵ
•
•

•

•

•
•
•
•

ئەگەر تۆ یان منداڵەکانت مەلەوانی نازانن ،وانەی مەلەوانی و سەالمەتی لەناو ئاو وەرگرن.
مەلەکردن لە دەریاکاندا دەکرێت زۆر خەتەرناک بێت .بۆئەوەی بەسەالمەتی چێژ لە کەنار دەریاکان وەربگریت ،ئەمانە ڕەچاوبکە:
 oهەمیشە لەنێوان ئااڵ سور و زەردەکان مەلەبکە کە نیشانەی ئەوەیە لەالیەن ژیانپارێزان ( )lifeguardـەوە چاودێری
دەکرێت.
 oتەماشای نیشانەکانی سەالمەتی بکە.
 oئەگەر توشی کێشە بوویت ،هێمن بەو دەستەکانت بەرزبکەوەو داوای یارمەتی بکە.
 oلەو کەنار دەریایانەی کە ئااڵی سور و زەرد هەڵنەدراوە مەلە مەکە یان ئەگەر دیتت کە نیشانەیەک دانراوە ئامۆژگاری
مەلەنەکردن دەکات ،یان ئەگەر کەنارە دەریاکە داخرابوو.
دەریاکان دەکرێت شتی وایان لێڕوبدات کە چاوەڕواننەکراوبن .چاوتبکەوە بۆ نیشانەکانی ئاگادارکردنەوە وەک خلیسکیی و لوسیی
شاخەکان ،یان ئەگەری ڕاماڵین لەالیەن شەپۆڵەکانی دەریاوە ،یان بەرزبوونەوەی ئاستی دەریا .زۆر ئاگات لەخۆتبێت لەکاتی
ماسیگرتن لەسەر شاخ و تاشەبەردەکان چون خەڵکێکی زۆر خنکاون لەگەڵ هاتنی شەپۆڵی گەورە.
ئاگات لەخۆت بێت لەکاتی مەلەکردن لە ڕوبارەکان ،گۆماوەکان و بەنداوەکان ،ئەمانە ڕەچاو بکە:
 oپێشئەوەی بچیتە ناو ئاوەکە هەمیشە قوڵی ئاوەکە بپێوەو چاوێکیش لە تەنە نقومبووەکان بگێڕە.
 oتەماشای ئەمالوئەوال بکە بزانە نیشانەو ئامۆژگاری شتە خەتەرەکان هەن (وەک بوونی تیمساح و ئاڵودەبوونی ئاو)،
پەیڕەویشیان بکە.
بەردەوام چاودێریی ئەو مندااڵنە بکە کە مەلەدەکەن یان لە نزیک ئاون ،بە حەوزەکانی مەلەوانی ماڵەوەش .حەوزەکانی مەلەوانی لە
ماڵەوە دەبێت پەیژەدار بن.
خۆت وەدووربگرە لە مەلەوانیکردن ،ماسیگرتن یان چوون بۆ ناو دارستانەکان بە تەنیا .کەسێک ئاگاداربکەوە لەوەی کە بۆ کوێ
دەچیت و کەی دەگەڕێیتەوە .خواردن و خواردنەوەی زۆریش لەگەڵ خۆت ببە.
هەندێک مار و جاڵجاڵۆکەی ژەهراوی هەن لە ئوسترالیا .ئەگەر پێیانوەدای ،ئەوە ئەو بەشەی لەشت کە پێوەدراوە لەجوڵەبوەستێنەو
یارمەتی پزیشکیی بەدەستبێتە یان تەلەفۆن بۆ  000بکە.
لە بەهاراندا ،باڵندەیەکی دەنگخۆش هەیە پێدەگوترێت ماگپای ( )magpieبەرگری لە ناوچەو هێالنەکەی خۆی دەکات بەهێرشکردنە
سەر پیادەڕەو و پایسکلسوارەکان .لەوانەیە نیشانەو سیمبول هەڵواسرابن بۆ ئاگادارکردنەوە لە باڵندە هێرشکەرەکان .ئەم باڵندانە
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•
•

•

پارێزراون ( ،)protectedجا خۆت لە هێرشەکانیان وەدووربگرە بەدوورکەوتنەوە لە شوێنی هێالنەکانیان ،کاڵو لەسەربکەو
چاویلکەی ڕۆژ لەچاوبکە ،یان دارێک یان ئەوەتا چەترێک لەسەر سەرت ڕاگرە.
لە ئوسترالیا ڕۆژ زۆر بەهێزە .کاڵو لەسەربکە ،جلی خۆپارێز لەبەربکەو چاویلکە لەچاوبکە .لەڕۆژانی هەتاویشدا مەڵهەمی بلۆکی
ڕۆژ ( )sunscreenبەکاربێنە تاوەکو نەسوتێیت .ئەمە بەتایبەتی بۆ منداڵن گرنگە.
ئاگاداری پێشبینییەکانی کەشوهەوا بە .کردنەوەی ئاگری کراوە و باربەکیو لە ڕۆژانی قەدەغەکردنی ئاگر ڕێگەیپێنادرێت.
بێروی میترۆلۆجی ( )Bureau of Meteorologyزانیاری و ئاگاداری لەسەر کەشوهەوا باڵودەکاتەوە
www.bom.gov.au/index.php
لە شارەکانی ئوسترالیا ،وەک زۆربەی شارەکانی جیهان ،پەالمار ڕوودەدات ،بەتایبەتی لە شەوان .ئاگاداری سەالمەتی خۆت بە.
خۆت وەدووربگرە لە پارکەکان ،لە شوێنە تاریکەکان کە وەک شوێنە پڕکێشەکان ناسراون.

بۆ زانیاری زیاتر:
ماڵپەڕ

سەرچاوەکانی زانیاری
بێروی میترۆلۆجی (– )Bureau of Meteorology
کەشوهەوا و قەدەغکردنی ئاگر
کۆمەڵەی شاهانەی ڕزگارکردنی ژیان
(– )Royal Life Saving Society
مەلەوانی و سەالمەتی ناو ئاو
ڕزگارکردنی ژیانی خلیسکانێی سەرئاو
()Surf Life Saving Australia
سەالمەتی کەناری دەریاکان (– )Beach Safety
بە زانیاری وەرگێڕدراویشەوە
زانیاری لەسەر سەالمەتی ڕاکێشانی تەزوی دەریاکان
(– )Rip Current Safety Tips
بە زانیاری بە زمانەکانی دیکە بێجگە لە ئینگلیزی
ئەنجومەنی شێرپەنجە لە ئوسترالیا
( )Australian Cancer Councilخۆپاراستن لە ڕۆژ

www.bom.gov.au/weather
www.royallifesaving.com.au
www.slsa.asn.au
www.beachsafe.org.au
www.ripcurrents.com.au
www.cancer.org.au

سەالمەتی لەماڵەوە
ئاسایشی ماڵ
کاتێک کە دەردەچیت لە ماڵەوە ،هەمیشە هەموو دەرگاو پەنجەرەکان دابخەو کلیلبدە .ئەگەر مومکین بێت ،ئەوە دەرگەیەکی سکرینی
( (screen doorیان زنجیرێکی سەالمەتی قایمبکە تاوەکو بزانیت کێ لە دەرەوەیە پێش ئەوەی دەرگا بکەیتەوە .گڵۆپێک لەبەر دەرگای
ماڵتان داگیرسێنە یان گڵۆپی ئۆتۆماتیکی بەکاربێنە تاوەکو ئەو کەسانە ببینی کە لەو دەوروبەرن یان لەکاتی هاتنەوەت بۆ ماڵ و کردنەوەی دەرگا
بەرچاوت ڕوون بێت .لەهەمانکات کەسانی خۆهەڵقورتێنەر دووربخاتەوە.

داودەرمانەکان و ماددە کیمیاوییەکان
هەندێک لەو داودەرمان و ماددە کیمیاوییانەی کە لە ماڵەوە عادەتەن هەن دەکرێت ئازاردەربن یان ببنە هۆکاری نەخۆشی ترسناک.
•
•
•

هەموو داودەرمانەکان لە شوێنێک دانێ کە مندااڵن و ئاژەڵە ماڵییەکان دەستیان پێڕانەگات ،یان لە شوێنێک کە مندااڵن نەتوانن
بیدۆزنەوە.
ئەگەر داودەرمانێک چیدیکە بەکارناهێنیت یان ئێکسپایەربووە ،ئەوە مەیانخە ناو تەنەکەی زبڵ و خاشاک یان ئاوەڕۆیەکان ،بەڵكو
بیانبە بۆ الی دەرمانخانەیەک ،ئەوان بەشێوەیەکی جوان و سەالمەت فڕێیاندەدەن بەبێ ئەوەی کە پارەت لێوەرگرن.
هەموو کەلوپەل و تایت و زاهی و فاس و شلەکانی دیکەی ناوماڵ بۆ خاوێنکردنەوەو شوشتن لە دۆاڵبدا دانێ و کلیلیان بدە،
بەشێوەیەک کە نە منداڵ نە ئاژەڵە ماڵییەکان دەستیان پێڕانەگات.

کەلوپەل کە سەالمەتی منداڵ بپارێزێت (وەک دۆاڵبی بە کلیل) لەو دوکان و کۆگایانە دەستدەکەوێت کە کەلوپەلی ناوماڵ و خانوبەرەو دەفرۆشن.
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سەالمەتی لە ئاگر لە ماڵەوە
ئاگربەربوون لە خانو سااڵنە دەبێتە مایەی کوشتنی نزیکەی  50کەس لەگەڵ برینداربوون بەخەتەریی ژمارەیەکی زیاتر.
بوونی زەنگی دووکەڵ ( )smoke alarmلەماڵەوە لەوانەیە ببێتە مایەی ئاگادارکردنەوەیەکی خێرا کە بۆی هەیە ببێتە مایەی ڕزگاربوونتان و
ئاگادارکردنەوەی خزمەتگوزارییەکانی تەنگەتاوی بۆ ڕێگریکردن لە تەشەنەکردنی زەرەرو زیانەکانیش .زەنگلێدەرەکان بەتایبەتی لە شەوان
زۆر گرنگن ،کاتێک کە خەڵک نوستون .هەر خانوێک دەبێت النیکەم یەک زەنگی دووکەڵی لەهەر قاتێکی خانوەکە تێدابێت .هەر شەش مانگ
جارێک چێکی پاترییەکانی زەنگەکە بکەو بیانگۆڕە.
ئاگربەربوون لە خانوەکان عادەتەن لە ناندین ( )kitchenـەوە دەستپێدەکەن یان شۆرت و هەڵەیەک لە کارەباو وایەرەکان دەبنە مایەی
ئاگربەرب وون ،یان بەهەڵە بەکارهێنانی کەلوپەلە کارەباییەکان ،یان کەلوپەلێکی کارەبایی بێ چاودێریی لەکارکردندابێت .بە پەیڕەوکردنی ئەم
خااڵنەی خوارەوە دەکرێت ڕێگری لە ئاگربەربوون بکرێت.
لە ماڵەوەدا
• دڵنیابە لەوەی کە هەموو کەلوپەلە کارەباییەکان بۆشاییەک لە دەوریان هەیە بۆئەوەی گەرمدانێن.
• سایەرو تەقسیم و خاڵە کارەباییەکان بارگران مەکە بە بەستنی ژمارەیەکی زۆر کەلوپەل پێیانەوە – هەر خاڵێکی کارەبا وایەری یەک
کەلوپەلی لێببەستە.
• چێکی پالک و سۆکێتەکان بکە بۆ تۆزو خۆڵ هەروەها تێکچون و هەر کێشەیەکیان هەبوو یەکسەر چاکیان بکەوە .هەموو
چاککردنەوە کارەبایی و ئەلکترۆنییەکان دەبێت لەالیەن کارەباچیی و پیشەکارە بڕوانامەپێدراوەکان ئەنجامبدرێن.
• دڵنیابە کە پەردەو جلوبەرگ و بەرگەکانی تەختی نوستن لە مۆمەکان و هیتەرەکانەوە دوورن.
• هیچ کاتێک مۆم و ئاگرە داگیرساوەکان لە ژوورەکان بەجێمەهێڵە ئەگەر بەخۆت لەوێ نەبیت.
• کاتێک تۆ لەماڵەوەی ،دڵنیابە لەوەی کە ژوورەکان لەناوەوە بە کلیل قفڵنەدراون تاوەکو لەحالەتی تەنگەتاوییدا بەخێرایی بتوانیت
دەربچیت.
• هیچ کاتێک لەسەر تەختی نوستن جگەرە مەکێشە.
• دڵنیابە لەوەی کە منداڵەکان دەستیان بە شخاتەو چەرخەکان ڕاناگات.
لە ناندین/مەتبەخ
• هیچ کاتێک مەهێڵە منداڵەکان بەتەنیا لە ناندین/مەتبەخ بن.
• هیچ کاتێک ئاگری تەباخ و چێشتەکان لەسەر ئاگرەکان بەجێمەهێڵە – ئەگەر ناندینت/مەتبەخت بەجێهێشت ،ئەوە ئاگری تەباخەکان
بکوژێنەوە تا دەگەڕێیتەوە.
• منداڵەکان دووربخەوە لە تەباخ و پلێتەگەرمەکان و فڕنەکان لەکاتی چێشتلێناندا.
• دەستکی قابلەمەو قازانەکان لەلێواری تەباخەکانەوە بسۆڕێنە بۆ دیوەکانی دیکە تاوەکو کەس خۆیان لێنەداو نەڕژێن .ئاگاداربە ئاوی
گەرمیش لەوانەیە ببێتە مایەی سوتان.
• دڵنیابە لەوەی کە ئەو کەلوپەل و شتانەی بەئاسانی ئاگردەگرن لەنزیک ئاگرەکان و سەرچاوەکانی گەرمی دانەنرێن.
• هیچ کاتێک ئەو ماددانەی لە میتال (وەک ئاسن و مس) دروستکراون مەخە ناو مایکرۆوەیڤ ،وەک قاپ ،فۆیلی ئەلەمنیۆم ،کەوچک
و چەنگاڵ.
• گاز لە هەندێک ناندین/مەتبەخ و باربەکیو بەکاردێت .گازی تەباخ و باربەکیوەکان دوای بەکارهێنان داخە .ئەگەر بۆنی گازت کرد،
ئەوە چەرخ و شخاتە لێمەدە چونکە ئاگرو بڵێسە دەبنە مایەی گڕگرتنی گازو تەقینەوەی .چاوبگێڕە لە سەرچاوەی دزەکردن و
بەربوونی گازەکە .ئەگەر ناتوانیت بیگریەوە یان چارەسەری بکەیت ،ئەوە یەکسەر تەلەفۆن بۆ  000بکەو داوای "ئاگرکوژێنەوە"
( )Fire Brigadeبکە .تەلەفۆنەکە دامەخە.
چ دەکەیت ئەگەر ئاگر لەماڵەکەتان بەربوو:
• لە ماڵی جیرانەکەتان یان لە تەلەفۆنێکی گشتیی یان مۆبایلەوە تەلەفۆن بۆ  000بکەو داوای ئاگرکوژێنەوە ()fire brigade
بکە .پێیانبڵێ کە ئاگرەکە لەکوێیە هەروەها داخۆ هێشتان کەس لە ژوورەوەیە .تەلەفۆنەکە دامەخە.
• خزمەتگوزاریی ئاگرکوژێنەوەی ویالیەتەکان ئامۆژگاری ورد پێشکەشدەکەن لەپەیوەند بە چ بکەیت و چ نەکەیت لە حالەتی
ئاگربەربووندا .تەماشای بەشی  ،2یارمەتی بەدەستبێنە.
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پالنەکانی سەالمەتی ئاگری دارستانەکان
لەهەندێک ناوچەی ئوسترالیا ئاگری دارستانەکان دەکرێت کاربکاتە سەر سەالمەتیت لە ماڵەکەی خۆتدا .ئەگەر لە شوێنێک دەژین کە لە
خەتەری ئاگری دارستانەکاندایە ،ئەوە پالنی دەربازبوون لە ئاگری دارستان داڕێژن .خزمەتگوزارییەکانی ئاگرکوژێنەوە لەناوچەکەتاندا
زانیاریان الی ەو دەتوانن ڕێنماییت پێشکەشبکەن لەسەر چۆنییەتی ئامادەکردنی پالنی دەربازبوون لە ئاگری دارستان.
پالنەکەت دەبێت هەندێک کارو چاالکی لەخۆبگرێت کە پێش وەرزی ئاگری دارستانەکان دەبێت ئەنجامبدرێن ،هەندێکیش لەکاتی ئاگری
دارستانەکان ،هەروەها هەندێک پالن بۆ ڕۆژانی پێش خەتەرەکانی ئاگرو هەندێکیش وەک پالنی دووەم .دەبێت پالنەکە چێکلیستێکی ورد
لەخۆبگرێت بۆ پاک و چاک ڕاگرتنی خانوبەرەکەت و دەوروبەری بەمەبەستی ئامادەکردنیان بۆ حالەتی ئاگربەربوون ،لیستێکی تەلەفۆن و
پەیوەندی بۆ حالەتی ئاگربەربوون ،کەلوپەلەکانی بۆکسی تەنگانە ،پالن بۆ هەموو ئەو کەسانەی لە ماڵەکەتدا دەژین بەڕەچاوکردنی پێداویستییە
تایبەتەکانی هەر یەکێکیان (وەک ،ڕادەی توانای جوڵەو گەڕۆکی منداڵە ساواکان و پیرەکان) ،پالن بۆ ئاژەڵە ماڵییەکان و مەرومااڵت ،زەنگ بۆ
دەرچوون ،هۆکارەکانی دەرچوون ،پالنی دووەم ،هەروەها پالنی گەڕانەوە بۆ ماڵ.
بۆ زانیاری لەسەر ئاگری دارستانەکان هەروەها ژمارە تەلەفۆن و چۆنییەتی پەیوەندیکردن بە خزمەتگوزارییەکانی ئاگرکوژێنەوە ،بڕوانە
بەشی  ،2یارمەتی بەدەستبێنە.

ژینگە
ژینگەی پاکوخاوێن لەگەڵ پاراستنی سروشت پرسی گرنگن بۆ ئوسترالییەکان .فڕێدانی شت بۆ سەر زەوی کارێکی نایاساییە ،بەهەمانشێوە
خولقاندنی ئاڵودەیی و فڕێدانی پاشەڕۆکان بەبێ مۆڵەت نایاسایین .بۆ زانیاری زیاتر لەسەر فڕێدانی پاشەڕۆ بڕۆ بۆ
www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
یان سەردانی ماڵپەڕەکانی دژە-فڕێدان ( )anti-litterوەک ئوسترالیا خاوێنبکەوە ( )Clean Up Australiaلەم لینکە
 www.cleanup.org.au/auیان ئوسترالیا بەجوانیڕاگرە ( )Keep Australia Beautifulلەم لینکە ( )http://kab.org.auبکە.
ئاژەڵە ڕەسەنەکان ،ماسی ،ماسییەسەدەفدارەکان هەروەها ڕوەکەکان لە ئوسترالیا بە یاسا پارێزراون .ڕاو مەکە ،ماسی مەگرە ،ڕوەک و پنج و
ماسییەسەدەفدارەکان کۆمەکەرەوە پێشئەوەی بزانیت داخۆ پێویستیت بە مۆڵەت هەیە یان نا.
یاسای تایبەت لەسەر پارکە نیشتیمانیی ( )National Parksـەکان جێبەجێدەکرێن بۆ پاراستنیان لە تێکچون و وێرانبوون ،هەندێکجاریش بۆ
چوونەژوورەوە پارە وەردەگیرێت.
بۆ زانیاری زیاتر:
ناوچە

ماڵپەڕ

دامەزراوە یان ڕێکخراو

وەزارەتی ژینگە (– )Department of Environment
نیشتیمانیی
( )Nationalپارکەکانی ئوسترالیا ()Parks Australia

www.environment.gov.au/topics/nati
onal-parks
http://www.environment.act.gov.au/p
arks-conservation/parks-andreserves

ACT

پارکەکان و پارێزگاریلێکردن
()Park s and Conservation

NSW

خزمەتگوزاریی پارکە نیشتیمانییەکان و ژیانی کێویی لە نیو ساوس www.environment.nsw.gov.au/natio
وێڵز (nalparks )NSW National Park s and W ildlife Service

NT

کۆمسیۆنی پارکەکان و ژیانی کێویی لە ئێن تی
()NT Parks and Reserves

https://nt.gov.au/leisure/parksreserves

Qld

پارکە نیشتیمانییەکان و وەرزش و پێشبڕکێ لە کوینزالند
()Queensland National Parks, Sport and Racing

www.nprsr.qld.gov.au

SA

پارکە نیشتیمانییەکان لە ساوس ئوسترالیا
()National Parks South Australia

www.environment.sa.gov.au/parks
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ناوچە

دامەزراوە یان ڕێکخراو

ماڵپەڕ

Tas.

خزمەتگوزاریی پارکەکان و ژیانی کێویی
()Parks and W ildlife Service Tasmania

www.parks.tas.gov.au

Vic.

پارکەکان لە ڤیکتۆریا ()Parks Victoria

www.parkweb.vic.gov.au

پارکەکان و ژیانی کێویی ()Parks and Wildlife

www.dpaw.wa.gov.au

WA

ئاژەڵەکان و ئاژەڵە ماڵییەکان
لەکاتێکدا کە حکومەتی ویالیەتەکان و هەرێمەکان بەرپرسن لە پاراستن و سەالمەتی ئاژەڵەکان و یاسا پەیوەندارەکان بەم پرسە ،حکومەتە
ناوخۆییەکان بەرپرسن لە بەڕێوەبردنی ئاژەڵە ماڵییەکان یان ئەوانەی لەگەڵ خەڵکدا دەژین.
ئەگەر تۆ ئاژەڵێکی ماڵییت هەیە ،ئەوە تۆ بەرپرسی لە ئاگاداربوون لێی بەشێوەیەکی ڕێکوپێک ،وەک نان و ئاودانی و ڕاگرتنی بە پاکوخاوێنی.
تۆ دەبێت پاشەڕۆک و پاشماوەکانیشی خاوێنبکەیتەوە .زۆربەی ئاژەڵە ماڵییەکان دەبێت بەڕێکوپێکی بکوترێن ( )vaccinatedو لەالیەن
دکتۆرێکی بەیتەری چارەسەربکرێن ئەگەر نەخۆشکەوتن .خەساندن و لێدانی مایکرۆچیپ لە ئاژەڵە ماڵییەکانت شتی چاوەڕوانکراون ،لەوانەشە
بەپێی یاسا پێویستبن .ئەوانە بەرپرسیارییەتی خاوەنەکەن .بۆ زانیاری زیاتر لە دکتۆرێکی بەیتەری لەناوچەکەت بپرسە یان سەردانی ماڵپەڕی
کۆمەڵەی شاهانەی ڕێگریکردن لە دڵڕەقی بەرابەر بە ئاژەڵەکان ()Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
لەم لینکە بکە www.rspca.org.au
هەندێک جۆر ئاژەڵی ماڵیی هەن کە دەبێت لەالیەن شارەوانی ناوچەکەت تۆماربکرێن .لەوانەیە ژمارەو جۆری ئەو ئاژەاڵنەشت بۆ دیاریبکرێت
کە بتوانیت لە ماڵەوە ڕایانبگریت ،لەگەڵ یاساو ڕێسا لەسەر چۆنییەتی و شوێنی بەخێوکردنیان .زۆربەی ئەو خانوانەی بۆ کرێن ڕێگە
بەبەخێوکردنی ئاژەڵی ماڵیی نادەن.
ئەگەر چیدیکە ناتوانیت ئاژەڵە ماڵییەکەت بەخێوبکەیت یان چاولێبکەیت ،ئەوە نابێت بەجێیانبێڵیت یان بەڕەاڵیان بکەیت .داوا لە هاوڕێکانت یان
جیرانەکانت بکە بزانە دەیانەوێت بەخێویانبکەن ،یان لە ماڵپەڕی تەبەنیکردنی ئاژەڵە ماڵییەکان ئیعالنیان بکە یان داوا لە دکتۆرەکەی بەیتەریت
بکە کە یارمەتیتبدات یان ئامۆژگاریت بکات.
ئەگەر پرسیارت هەیە لەسەر بەخێوکردنی ئاژەڵ یان ساغوسەالمەتی ئاژەڵ ،بڕۆ بۆ
 www.agriculture.gov.au/animal/welfare/stateیان پرسیار لە دکتۆرێکی بەیتەری بکە.
هەروەها بڕوانە بەشی  ،6یاساکانی ئوسترالیا.

ڕۆژنامەکان ،تەلەفزیۆن و ڕادیۆ
زۆربەی وەکیلەکانی هەواڵ لە بازاڕو مۆڵە گەورەکان ڕۆژنامەیان بە زمانە جیاجیاکان هەیە .ئەگەر ڕۆژنامەو گۆڤاریان بە زمانێکی
دیاریکراو نییە ئەوە داوایان لێبکە کە بۆت بێنن.
زۆر کەناڵی تەلەفزیۆنی هەیە لە ئوسترلیا کە بەخۆڕایین ،لەوانە دوو دەزگای پەخشی گشتیین ،دەزگای پەخشی ئوسترالیی
( )Australian Broadcasting Corporationبڕوانە ئەم لینکە ( )ABC - www.abc.net.auلەگەڵ خزمەتگوزاریی پەخشی
تایبەت ( )Special Broadcasting Serviceبڕوانە ئەم لینکە ( .)SBS - www.sbs.com.auبۆ بینینی کەناڵە بەخۆڕاییەکان
( )free to airپێویستیت بە مۆڵەت یان بەشداربوون نییە.
خزمەتگوزارییەکانی دیکەی تەلەفزیۆن داوای پارەو بەشداربوون دەکەن (کە پێیان دەگوترێت پەی تی ڤی  )pay TVپێش واژۆکردنی هەر
کۆنتراکتێک بۆ خزمەتگوزارییەکانی تەلەفزیۆن و پەیوەندییەکان ،دەبێت دڵنیابیت لەوەی کە پارەی خزمەتگوزارییەکەت پێدەدرێت و
پێویستییەکانی تۆ دێنێتەدی .ئەگەر دەتەوێت خانوێک بۆ ماوەیەکی کورت بەکرێبگریت ئەوە کۆنتراکتی درێژخایەن واژۆمەکە .واژۆی
خزمەتگوزارییەکی بەشداربوو بۆ پەی تی ڤی مەکە بۆ تەماشاکردنی شۆو کەناڵە بەخۆڕاییەکان.
زۆر لە کەناڵەکانی تەلەفزیۆن سیستەمی پێڕابگە ( )catch upیان هەیە ،کە لەڕێگەیانەوە تۆ دەتوانیت دواتر لەسەر ئینتەرنێت تەماشای
بەرنامەکە بکەیت .لەگەڵ ئەوەشدا ،تەماشاکردنی بەرنامەکان لەسەر ئینتەرنێت داتایەکی ئێجگار زۆر بەکاردێنێت ،بۆیە ئەگەر لە بڕی
دیاریکراوی داتاکەت تێپەڕبکەیت لەوانەیە زۆر گران لەسەرت بوەستێت.
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خزمەتگوزاریی ستریمینگ ( )streamingلە ئوسترالیا دەستدەکەوێت ،وەک نێتفلیکس ( ،)Netflixپرێستۆ ( )Prestoو ستان (.)Stan
ئەمانە مانگانە بڕە پارەیەک وەردەگرن لەبەرابەر دەستڕاگەیشتن بە پرۆگرمێکی کتێبخانەیی .بۆ کەڵکوەرگرتن لەم خزمەتگوزارییانە پێویستیت
بە ئینتەرنێتی خێرای برۆدباند ( ) broadbandدەبێت .ئاگاداربە ،تەماشاکردنیان داتایەکی ئێجگار زۆرت لێدەڕوات ،بەتایبەتی لە مۆبایلەوە،
کە لەوانەیە گران لەسەرت بکەوێت.
ئێس بی ئێس  )Special Broadcasting Service( SBSئیستگەیەکی تەلەفزیۆن و ڕدیۆیە کە بەرنامەی بە زمانی جیاجیا هەیە.
خشتەی پەخشی هەفتانەی بەرنامەکان لە ڕۆژنامە ناوخۆییەکان و لەسەر ئینتەرنێت باڵودەکرێنەوە.
ئیستگەی ڕادیۆی نەتەوەکان لە ئەنجومەنی پەخشی نیشتیمانیی نەتەوەکان و فرەکەلتوری
( )National Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Councilلەم لینکە دەستدەکەوێت  www.nembc.org.auیان
تەلەفۆن بکە بۆ .03 9486 9549

قومارکردن
هەندێک کەس زەرەرێکی گەورە لە قومارکردندا دەکەن ،بەتایبەتی ئەگەر نەتوانن دان بەخۆیاندا بگرن لە بڕو ڕادەی کات و ئەو پارەی کە لە
قومارکردندا سەرفیدەکەن .قومارکردن لەوانەیە ببێتە مایەی کێشەی دارایی ترسناک ،لەگەڵ دانانی کاریگەریی لەسەر الیەن و بوارەکانی
دیکەی ژیانی کەسەکە وەک الیەنی دەرونیی و تەندروستیی جەستە ،کارو پەیوەندییەکانی کەسەکە .کێشەکانی قومارکردن بەس کار لە
قومارکەرەکە ناکەن بەڵکو کاریگەریی لەسەر ئەندامانی خێزان و هاوڕێ نزیکەکانیش دەبێت.
خزمەتگوزاریی پشتیوانی بۆ ئەو کەسانەی کە دووچاری قومارکردن بوونەتەوە لەگەڵ ئەندامانی خێزانەکەی و هاوڕێکانی دەستدەکەوێت ،وەک
ڕاوێژکاریی ،ڕاوێژکاریی دارایی هەروەها ئامۆژگاریی یاسایی.
دامەزراوە

تەلەفۆن

ماڵپەڕ

هێڵی-گەرمی نیشتیمانیی بۆ کێشەکانی قومارکردن
()National Problem Gambling Hotline

1800 858 858

www.gamblinghelponline.org.au

هێڵی-ژیان ()Lifeline

131 114

www.lifeline.org.au

نەناسینەوەی قومارکەرەکان
()Gamblers Anonymous

02 9726 6625

http://gaaustralia.org.au/

دەنگەدەنگ
مەبەست لە دەنگەدەنگ هاتوهاوارو دەنگی بەرزە کە خەڵک بێزاربکات ،وەک حەپینی سەگ ،یان لێدانی مۆسیقاو گۆرانی بەدەنگێکی بەرز
یان بەکارهێنانی ئامرازەکانی دەنگبەرزی لەالیەن جیرانەکانەوە.
یاسا هەیە بۆ پاراستنی ئوسترالییەکان لە دەنگەدەنگی لەڕادەبەدەر .ڕێنماییەکان بەپێی ویالیەت و هەرێمەکان دەگۆڕێن ،بەاڵم بەگشتیی دەبێت
خۆ وەدووربگریت لە دەنگدەنگکردن پێش  7.00بەیانی و دوای  11.00شەو.
ئەگەر دەنگەدەنگی جیرانەکەتان کاری تێکردویت ئەوە قسەی لەگەڵ بکە .لەوانەیە جیرانەکەتان ئاگاداری کاریگەریی دەنگەدەنگەکان نەبێت.
بەگشتی ،ئوسترالییەکان دەنگەدەنگی جارجارو بۆنەکان قەبوڵدەکەن و کێشەکانی دەنگەدەنگ بە گفتوگۆ چارەسەردەکەن .بەاڵم ئەگەر
دەنگەدەنگەکە زووزوو دووبارەدەبێتەوەو لەڕادەبەدەر بەرزە یان ئەوەتا لە بەرەبەیاناندا ڕوودەدات یان درەنگانی شەو ،قسەکردنیش دەربارەی
بەبنەست گەیشت ،ئەوە تۆ دەتوانیت سکااڵیەک پێشکەش بە شارەوانی ،فەرمانگەیەکی ژینگە لە ویالیەتەکەت یان هەرێمەکەت یان پۆلیس
بکەیت.
ئەگەر پالنی چا الکییەکت هەیە کە دەنگەدەنگی لێپەیدادەبێت ،وەک ئاهەنگ و نۆژەنکردنەوە ،ئەوە پێشوەخت قسە لەگەڵ جیرانەکانت بکە.
خەڵک بەگشتی کەمتر بێزاردەبن ئەگەر پێشوەخت ئاگاداربن کەی دەنگەدەنگەکە دەستپێدەکات و کەی کۆتایی دیت ،هەروەها ئەگەر بشزانن
لەگەڵ کێ دەبێت قسەبکەن ئەگەر کێشەیەک هاتەپێش .بڕوانە بەشی  ،6یاساکانی ئوسترالیا.

خزمەتگوزارییەکانی حکومەتە ناوخۆییەکان
شارەوانییە ناوخۆییەکان گەلێک خزمەتگوزاریی هاریکاریی و پشتیوانی پێشکەشدەکەن وەک سەنتەرەکانی تەندروستیی مندااڵن ،سەنتەرەکانی
چاودێریی مندااڵن (باخچەکانی ساوایان) ،لەگەڵ خزمەتگوزاریی بۆ کەمئەندامان .زۆربەیان فەرمانبەرانی فرەکەلتوریی یان کۆمەڵگەیان هەیە
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کە دەت وانن ئامۆژگاری بەنرخت پێشکەشبکەن لە پڕۆسەی نیشتەجێبوونت لە ژیان لە ئوسترالیادا .شارەوانییە ناوخۆییەکان عادەتەن هۆڵی
گشتیی ،پێداویستیی و ئاسانکارییەکان بۆ وەرزش و وازی و چاالکییە کەلتورییەکان بۆ گروپەکانی کۆمەڵگە بۆ بەکارهێنان و کەڵکلێوەرگرتن
فەراهەمدەکەن.
شارەوانییەکان چاودێریی ڕێگەوبانە ناوخۆییەکان دەکەن ،ئاودەستە گشتییەکان دروستدەکەن ،هەروەها زەمانەتی ئەوەش دەکەن کە دوکان و
چێشتخانەکان ستانداردەکانی تەندروستیی جێبەجێدەکەن .ئەوان کۆنتڕۆڵی گەشەو پەرەسەندنی گەڕەک و خانوبەرەکان دەکەن .ئەگەر دەتەوێت
گۆڕانکاری یان نۆژەنی خانوەکەت بکەیت ،دەبێت پێشتر ڕەزامەندی شارەوانی وەربگریت.
لەوانەیە واپێویست بکات کە لەبەرابەر هەندێک لە خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی پارە بدەیت .بڕو ڕادەی پارەو کرێکان لە باڵوکراوەکان و
لەسەر ماڵپەڕی شارەوانییەکان دەستدەکەون .نابێت پارەی زیادە یان دیاری بدەیت بە فەرمانبەرە حکومییەکان بۆ وەرگرتنی ڕەزامەندییان
لەسەر کارێک .پێشکەشکردنی دیاری یان بەرتیل کارێکی نایاساییەو ڕاپۆرت دەکرێت.
بۆ زانیاری و ناونیشان و ژمارە تەلەفۆنی حکومەتە ناوخۆییەکان ،بڕۆ بۆ بەشی  ،2یارمەتی بەدەستبێنە.

کێتبخانەکان
زۆربەی ناوچەکان کتێبخانەی گشتییان هەیە کە خەڵک دەتوانن کتێب بەخۆڕایی بخوازن .کتێبخانەکان کتێبیان بە زمانەکانی دیکەش بێجگە لە
ئینگلیزی هەیە یان لەوانەیە توانای داواکردنیان هەبێت .لە زۆربەی کتێبخانەکان ئینتەرنێت بەخۆڕایی دەستدەکەوێت.
بۆ دۆزینەوەی کتێبخانە ،بڕۆ بۆ www.nla.gov.au/libraries

کۆکردنەوەو ڕیسایکلکردنی زبڵ و خاشاک
شارەوانییەکان بەرپرسن لە کۆکردنەوەو ریسایکلکردنی زبڵ و خاشاک .زۆربەی شارەوانییەکان دوو تەنەکە ( )binی جیایان هەیە ،یەکێک بۆ
پاشماوەو زبڵ و خاشاکە ،ئەوەی دیکەیان بۆ ئەو کەلوپەالنەیە کە ڕیسایکل دەکرێن وەک بۆتڵ ،قوتی ،کاغەز و مقەبا .هەندێک شارەوانی
تەنەکەیەکیان هەیە بۆ پاشماوە سەوزەکان (وەک گیاو پەلکەدارو پاشماوەکانی باخچە) ،یان ئەوەتا کۆکردنەوەی تەنیشت رەسیفەکان (کە
پێیدەگوترێت کێربساید) بۆ کەلوپەلە گەورەکانی ناوماڵ (وەک قەنەفەو کورسی).
کاتی کۆکردنەوەو شێوازی بەرپرسانەی فڕێدانی پاشماوەکان لەگەڵ شارەوانیەکەت یان جیرانەکەت چێکبکە .ئەگەر پاشماوەو زبڵەکانت ئێجگار
زۆر بوون کە لەناو تەنەکەکان جێگەیان نابێتەوە ،ئەوە دەبێت بەخۆت بیبەیت بۆ گوفەکەکان یان سەنتەرەکانی ڕیسایکلکردن لەبەرابەر هەندێک
پارە .فڕێدانی پاشماوەو زبڵ و خاشاک لەسەر خاک و زەوی خەڵک یان حکومی کارێکی نایاساییە.

ئاودەستە گشتییەکان
ئاودەستە گشتییەکان لە ئوسترالیا بەگشتی کارمەندیان بۆ دانەنراوە و بەکارهێنانیان بەخۆڕاییە .لەوانەیە شوێنی گۆڕینی منداڵ و ئاودەستی
تایبەت بە خاوەنپێداویستییە تایبەتییەکانیشیان لێبێت .بەگشتیش ئاودەستی ڕۆژئاوایین لەگەڵ شوێنی میزکردن بەپێوە نەک ئاودەستی ڕۆژهەاڵتی.
زۆربەی ئاودەستەکان شوێنی ژنان و پیاوانیان بە جیایە ،سەرەڕای ئەمە ،هەندێک ئاودەستی تێکەڵ و ئۆتۆماتیکیش هەن.
تکایە ئاودەستەکان بەخاوێنی و ڕێکوپێکی دوای بەکارهێنان بەجێبێڵە .هەندێک ئاودەست لە ئوسترالیا پاشماوەکان دەپەستێت لەجیاتی ئەوەی کە
بەئاو ڕایماڵێت ،جا ئاگاداربە لەوشتانەی کە دەیخەیتە ناو ئاودەستەکانەوە.
بۆ دۆزینەوەی ئاودەستە گشتییەکان ،بڕۆ بۆ http://toiletmap.gov.au

بەکارهێنانی ئاو
ئاو لە ئوسترالیا بەگشتی کوالیتییەکەی باشە .سەرەڕای ئەمە ،لە هەندێک شوێن ،ئاوی ژێرزەوی یان ئاوێک کە بەکەڵکی خواردنەوە نەێت
( )non-potableبەکاردێت کە نابێت بیخۆیتەوە .ئاوی ئەو شوێنانە بەم سیمبوڵە دەستنیشانکراون.

شارەوانییە ناوخۆییەکان لەوانەیە سیاسەتی کەمبەکارهێنانی ئاو ( )water restrictionsبسەپێنن .ئەمەش بەو مانایەیە کە بەکارهێنانی ئاو
تەنیا لەکاتی دیاریکراو یان بۆ چاالکی دیاریکراو بەکاربێت .بۆنمونە ،لەوانەیە تۆ داواتلێبکرێت کە باخچەکەت ئاونەدەیت ،یان ئۆتۆمبیل و
پەنجەرەکان نەشۆیت .لەگەڵ شارەوانییە ناوخۆییەکەت چێک بکە یان بڕۆ بۆ www.bom.gov.au/water/restrictions
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ڤیزەکان
وەزارەتی کۆچبەریی و پاراستنی سنورەکان  (DIBP)Department of Immigration and Border Protectionبەرپرسە لە
دەرکردنی ڤیزەکان بۆ مانەوەی کاتیی ( )temporaryو هەمیشەیی ( ،)permanentهەروەها بۆ بڕیاردان لەسەر داواکانی ناسنامەی
ئوسترالیی ()www.border.gov.au

ماڵپەڕی دۆزەرەوەی ڤیزە ( )Visa Finderوەک ئامرازێک بەکاربێنە لەم ماڵپەڕە www.border.gov.au/Trav/Visa-1
بۆ دۆزینەوەی ئەو ڤیزەی کە تۆ دەتەوێت.
تۆ دەتوانیت لەسەر ئینتەرنێت داوا بۆ زۆربەی جۆرەکانی ڤیزە پێشکەشبکەیت لەم لینکە www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl

ڤیزەی نیشتەجێبووەکی گەڕاوە ()Resident Return
ئەگەر تۆ هەر ئێستاکانی یان کاتی خۆی نیشتەجێبووییەکی هەمیشەیی ئوسترالیی ( )Australian permanent residentت/بوویت و
دەتەوێت بچیت بۆ دەرەوەی ئوسترالیاو بگەڕێیتەوە بۆ ئوسترالیا وەک نیشتەجێبوویەکی هەمیشەیی ئەوە لەوانەیە واپێویستبکات کە داوای
ڤیزەی نیشتەجێبووەکی گەڕاوە ( ،)Resident Returnواتە  RRVبکەیت.
تۆ کاتێک پێویستیت بەو جۆرە ڤیزەیە دەبێت ئەگەرهاتو ماوەی سەفەر بۆ ڤیزەکەی ئێستاکانەی نیشتەجێبوونت بەسەرچووبێت یان خەریکە
بەسەر بچێت.
 RRVڤیزەیەکی هەمیشەییە کە ڕێگەتپێدەدات لە ئوسترالیا دەربچیت و بگەڕێیتەوە بۆی وەک نیشتەجێبوویەکی هەمیشەیی لەنێوان ئەو ماوانەی
کە لەسەر ڤیزەی سەفەرکردن ڕێگەیپێدراوە .ڤیزەکە ڕێگە بە هەڵگرەکەی دەدات کە هەتاهەتایە لە ئوسترالیا بمێنێتەوە .ئەگەر نیازی
سەفەرکردنت نەبێت ئەوە پێویستیت بەوە نییە کە داوای  RRVبکەیت .زانیاری زیاتر لەسەر  RRVلە ماڵپەڕی  DIBPلەم لینکە
دەستدەکەوێت www.border.gov.au/trav/visa-1/155-

ڤیزەی سەردان بۆ ئوسترالیا
گەشتیارە کاتییەکان ( )Temporary visitorsدەبێت داوای ڤیزە بکەن بۆ تەواوی ئەو کاتەی کە نیازیانە لە ئوسترالیا بمێننەوە .ژمارەیەک
ڤیزەی کاتیی هەن جۆرەکەی دەوەستێتە سەر مەبەست لە سەردانەکە .هەر ڤیزەیەک مەرجی تایبەتی خۆی هەیە .بۆ زانیاری زیاتر بڕۆ بۆ
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry

ڤیزە بۆ کۆچکردن بەهەمیشەیی
سێ جۆر کۆچکردنی هەمیشەیی هەیە بۆ ئوسترالیا:
•
•
•

کۆچکردنی خێزان ( )family migrationداواکەر دەبێت کەسێکی هەبێت لە ئوسترالیا کە مافی سودمەندبوونی هەبێت تاوەکو
پشتیوان ( )sponsorیان لێبکات.
کۆچکردنی پڕتوانایی و بیزنیس ( – )skilled and business migrationداواکار دەبێت توانا یان لێهاتوییەکی تایبەتی هەبێت
کە ببێتە مایەی بەشدارییەک لە ئابوری ئوسترالیا یان بوارێکی دیکەی ژیان لە ئوسترالیا.
کۆچکردنی مرۆیی ( – )humanitarian migrationداواکار دەبێت دووچاری چەوسانەوەبووبێت یان دەمارگیرییەکی زۆر کە
بووبێتە پێشێلکارییەکی گەورەی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتەکەی خۆی و وەک کەسێک کە پێویستیی بە دووبارە-نیشتەجێکردنەوە بێت
دەستنیشانکرابێت.

هەر یەکێک لە جۆرەکانی ئەم ڤیزەیە پێداویستی و مەرجی تایبەتی خۆی هەیە .ماڵپەڕی  DIBPنوێترین زانیاری لەسەر ڤیزەکان تێدایەو
ئامرازی دۆزینەوەی ڤیزەکان ( )Visa Finderهەیە کە دەکرێت یارمەتیت بدات لە دۆزینەوەی جۆری ئەو ڤیزەیەی کە گونجاوە بۆ تۆ،
بڕوانە ئەم لینکە www.border.gov.au

وەکیلە تۆمارکراوەکانی کۆچبەریی
وەکیلەکانی کۆچبەریی کەسانێکن کە ئامۆژگاری لەسەر پرسەکانی کۆچ و کۆچبەریی پێشکەشدەکەن و یارمەتی خەڵک دەدەن لە ئامادەکردن و
پێشکەشکردنی فۆرمەکان و داخوازییەکانی ڤیزەو لەجیاتی خزمەتوەرگر ( )clientـەکەش پەیوەندی بە  DIBPدەکەن .عادەتەن پارە
وەردەگرن.
مەرج نییە کە وەکیلی کۆچبەریی بەکاربێنیت  .بەاڵم ئەگەر باوەڕت بەخۆت نییە کە داواکە پێشکەشبکەیت یان ئەگەر کەیسەکەت ئاڵۆزە ،ئەوە
واچاکە کە وەکیلێکی تۆمارکراوی کۆچبەریی ( )registered migration agentبەکاربێنیت.
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ئەو وەکیالنەی کۆچبەریی کە لە ئوسترالیا کاردەکەن دەبێت تۆمارکراوبن لەالیەن نوسینگەی فەرمانگەی تۆماری وەکیلەکانی کۆچبەریی
() .)Office of the Migration Agents Registration Authority (OMARAبۆ دۆزینەوەی وەکلیلێکی تۆمارکراوی کۆچبەریی،
بڕۆ بۆ ماڵپەڕی www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/ OMARA

چێککردنی وردەکارییەکانی ڤیزەکەت لەسەر ئینتەرنێت
ماڵپەڕی  )Visa Entitlement Verification Online( VEVOخزمەتگوزارییەکی ئینتەرنێتیی بەخۆڕاییە بۆ هەڵگرانی ڤیزەکان و
ڕێکخراوەکان بۆ چێککردنی وردەکارییەکانی ڤیزەکەیان لەڕێگەی ئەم لینکەوە www.border.gov.au/vevo
هەروەها ئەپی  myVEVOش هەیە بۆ ئەوانەی کە کۆمپیوتەرو بەرهەمەکانی ئەپڵ بەکاردێنن کە دەکرێت لە ئەپڵ ستۆر ()Apple store
دایبەزێنیت.

ناسنامەی ئوسترالیی
بوون بە هاواڵتییەکی ئوسترالیی خۆتەرخانکردنێکی بەردەوام لەخۆدەگرێت لەگەڵ پاپەندبوون بە هەموو ئەوانەی کە ئوسترالیای لەسەر
دامەزراوە .بەهاواڵتییبوونی ئوسترالیی ئیمتیازێکە کە لەڕێگەیەوە بە کۆمەڵێک ماف شاددەبیت هەروەها کۆمەڵێک هەلت دەخاتە بەردەست
تاوەکو بەتەواوی بەشداری لە ژیانی نیشتیمانە دیموکراسییەکەمان بکەیت.
هەموو ئەو نیشتەجێبووە هەمیشەییانەی دەیانەوێت ببن بە هاواڵتی دەبێت کۆمەڵێک مەرج و پێداویستی جێبەجێبکەن پێشئەوەی بتوانن داوا
پێشکەشبکەن بۆ ناسنامەی ئوسترالیی .لەوانە ،ژیان لە ئوسترالیا بۆ ماوەیەکی دیاریکراو لەگەڵ بوونی باش-ڕەفتاریی و باش-کرداریی.
بۆ زانیاری لەسەر ناسنامەو داخۆ کێ مافی پێشکەش کردنی داخوازی هەیە لەگەڵ فۆرمەکان کلیکی ئەم لینکە بکە
www.border.gov.au/Trav/Citi
زۆربەی ئەو کەسانەی کە داخوازی پێشکەشدەکەن بۆ بەدەستهێنانی ناسنامەی ئوسترالی دەبێت لە تاقیکردنەوەی ناسنامە ()citizenship test
دەربچن .تاقیکردنەوەی ناسنامە بنەمای لەسەر ئەو بەهایانە داناوە کە لە سوێندی خۆتەرخانکردن ()Pledge of Commitment
دا هاتون کە ئوسترالییە نوێکان دەیخۆن کاتێک کە دەبن بە هاواڵتی ئوسترالیی .کۆمەڵێک بابەت لەخۆدەگرێت وەک بیروباوەڕە
دیموکراتییەکانی ئوسترالیا ،ماف و بەرپرسیارییەکانی هاواڵتی و حکومەت هەروەها یاساکانی ئوسترالیا .بۆ خۆئامادەکردن بۆ تاقیکردنەوەکە
کتێبی سەرچاوەی تاقیکردنەوەی ناسنامە ( )citizenship test resource bookبخوێنەوە لەم لینکە
www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
ئەگەر تۆ سەرکەوتوبیت ،ئەوە داوەتدەکرێیت بۆ ڕێوڕەسمی ناسنامە وەرگرتن .لە ڕێوڕەسمەکەدا ،زۆربەی داواکەرە گەورەساڵەکان دەبێت
سوێندی خۆتەرخانکردن ( )Pledge of Commitmentبخۆن.
دوای ئەوەی دەبیت بە هاواڵتی ئوسترالی ،ئەوە دەتوانیت داخوازی پێشکەشبکەیت بۆ بەدەستهێنانی پاسپۆرتی ئوسترالی .ئەگەر تۆ هاوکات
ناسنامەی واڵتێکی دیکەت هەیە ئەوە دەبێت بە پاسپۆرتی ئوسترالی لە ئوسترالیا دەرچیت و هەر بە پاسپۆرتی ئوسترالیش داخیلی ئوسترالیا
بیتەوە.
بۆ زانیاری زیاتر یان بۆ پێشکەشکردنی داخوازی بۆ پاسپۆرتی ئوسترالیی ( ،)Australian passportبڕۆ بۆ
www.passports.gov.au/Pages/home.aspx

مندااڵنی دواڕۆژ و ناسنامەی ئوسترالیی
لە زۆربەی کەیسەکان ،هەر منداڵێکت یان منداڵەکانت لە ئوسترالیا لە دایکبن لەکاتێکدا کە تۆ نیشتەجێبووەکی هەمیشەیی ئەوە ئۆتۆماتیکیەن
منداڵەکە/منداڵەکان دەبن بە هاواڵتی ئوسترالیی لەکاتی لەدایکبوونیدا .ئەگەر ئەو مندااڵنە پێویستیان بە پاسپۆرت بوو ،ئەوە تۆ دەبێت بەڵگەی
بوون بە هاواڵتی ئوسترالی لەڕێگەی پڕکردنەوەی فۆرمی  )Form 119( 119بەدەستبێنیت – بەناوی داخوازی بۆ بەڵگە بۆ ناسنامەی
ئوسترالیی ( .)Application for evidence of Australian citizenshipتۆ دەبێت ڕەچاوی ئەمە بکەیت پێشئەوەی کە سەفەربکەیت
بۆ دەرەوەی ئوسترالیا.
بۆ زانیاری زیاتر و بەدەستهێنانی فۆرمی  )Form 119( 119سەردانی ماڵپەڕی  DIBPبکە لەم لینکە www.border.gov.au

دەنگدان
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هاواڵتییە ئوسترالییەکان ،تەمەن  18ساڵی و زیاتر ،دەبێت ناوی خۆیان بنوسن بۆ دەنگدان .تۆ دەتوانیت ناوی خۆت لە  17ساڵی ڕا بنوسیت
بۆئەوەی ئامادەبیت بۆ دەنگدان کاتێک دەبیت بە  18ساڵ.
فۆرمەکانی ناونوسین بۆ هەڵبژاردنەکان لە نوسینگەکانی پۆست ،نوسینگەکانی کۆمسیۆنی هەڵبژاردن لە ئوسترالیا
( )Australian Electoral Commissionهەروەها ماڵپەڕی کۆمسیۆنی هەڵبژاردن لە ئوسترالیا
( )Australian Electoral Commissionدەستدەکەون .واپێویست دەکات کە تەنیا یەک فۆرم پڕبکەیتەوە بۆ ناونوسین بۆ هەڵبژاردنەکانی
حکومەتی فێدڕاڵ و حکومەتی هەرێمەکان و ویالیەتەکان لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی حکومەتە ناوخۆییەکان.
هەر جارێک ئەدرێسی خۆت بگۆڕیت دەبێت فۆرمەکانی ناونوسکردن پڕبکەیتەوە.
بۆ زانیاری زیاتر ،تەلەفۆن بۆ کۆمسیۆنی هەڵبژاردن لە ئوسترالیا ( )Australian Electoral Commissionبکە لەسەر  13 2326یان
بڕۆ بۆ www.aec.gov.au
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