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प्रस्तावना
अष्ट्रेलियामा जीवन आरम्भ पनलस्तका (Beginning a Life in Australia) (BaLIA) सामालजक सेवा लवभाग,
Department of Social Services (DSS) द्वारा प्रकाशन गररएको हो र यसिाई www.dss.gov.au/ourresponsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia मा अनिाइन प्रकासन गररएको छ।
तपाईिे पनलस्तकािाई कम््यनटर वा अन्य लिभाइसमा हेननु पदुछ, दकनदक यसमा थनप्रै वेबसाइटका लिङ्कहरु रहेका छन्।
यदद तपाईिे मनलनपरि धकाु भएका नीिो रङ्गको अक्षरहरुमा लक्िक गननुभयो भने यसिे तपाईिाई त्यो साइट वा
लिङ्कमा पनर्याउाँ छ। यदद तपाईिे BaLIA को छापा संस्करण प्रयोग गरररहननभएको छ भने त्यसमा पूणु वेब
ठे गानासमेत उपिब्ध गराइएको हुन्छ।
यदद तपाईिाई दोभाषेको आवश्यकता पछु भने, अननवाद तथा दोभाषे सेवा (TIS National) िाई 131 450 मा
फोन गननुहोस्। थप जानकारीका िालग अध्याय 3 मा अंग्रज
े ी भाषा पलन हेनह
नु ोस्। BaLIA को अननबाद हाम्रो वेबसाइट
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia मा
उपिब्ध छ।
यस पनलस्तकािे लनम्न शीषुकमा जानकारी उपिब्ध गराउाँ छिः
1. आगमन िगत्तै के गने
2. सहयोग प्रालि
3. अंग्रेजी भाषा
4. लशक्षा तथा प्रलशक्षण
5. रोजगारी
6. अष्ट्रेलियन काननन
7. आवास
8. यातायात
9. स्वास्थ्य तथा कल्याण
10. तपाईको पररवार
11. पैसा
12. नागररक सहभालगता
अष्ट्रेलियामा जीवन आरम्भ पनलस्तका बारे का प्रलतकृ या तथा सनझावहरु www.dss.gov.au/contact/feedbackcompliments-complaints-and-enquiries मा अनिाइन प्रलतकृ या फाराम (online feedback form) भरे र
उपिब्ध गराउन सदकन्छ।
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पररचय
अष्ट्रेलियामा तपाईिाई स्वागत छ।
यो पनलस्तका भलवश्यमा आउन सक्ने तथा हािै अष्ट्रेलियामा आएका स्थायी वा अस्थायी आप्रवासीहरुका िालग हो।
स्पोन्सर अथाुत् प्रायोजकहरुका िालग पलन यो पनलस्तका उपयोगी हुन सक्छ। शरणाथी तथा मानवीय कारणिे यहााँ
लछनेहरुिे लवशेषगरी उनीहरुका िालग अध्यागमन तथा सीमा सनरक्षा लवभाग (Department of Immigration and
Border Protection (DIBP)) तथा सामालजक सेवा लवभाग (Department of Social Services (DSS)) द्वारा
प्रदान गररने जानकारीको अननसरण गननु पछु।
सरकार तथा सामनदालयक संगठनहरुिे अष्ट्रेलियन बालसन्दाहरुिाई थनप्रै सेवाहरु उपिब्ध गराउाँ छन्। यो पनलस्तकािे
उपिब्ध ती सेवा तथा सहायता र तपाईिे सनझाव लिन कहााँ जाननपछु भन्नेबारे मा पररचय प्रदान गनेछ।
के ही स्थायी तथा धेरै अस्थायी लभसा भएका आप्रवासीहरु यस पनलस्तकामा उल्िेलखत सम्पूणु सेवाहरुका िालग योग्य
नहुन सक्छन्, वा त्यसका िालग शनल्क लतननुपने हुन सक्छ।
कृ पया यो पनलस्तका ध्यानपूवक
ु पढ्ननहोस्। जब तपाईिे अष्ट्रेलियामा नयााँ जीवन आरम्भ गननुहुन्छ तपाईिे यसिाई
उपयोगी पाउननहुनेछ। तपाईिे www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginninga-life-in-australia वेबपेजमा अष्ट्रेलियामा बसोबास अथाुत् ‘Settle in Australia’ मा भएको संस्करण
प्रयोग गननुपछु।
अध्याय 1-2 िे अष्ट्रेलियामा तपाईको शनरुका हिाहरुका िालग महत्वपूणु लवषयहरुका बारे मा बताउाँ छ। अध्याय 3-5 िे
अंग्रेजी भाषा, लशक्षा तथा रोजगारीजस्ता सफि बसोबासका महत्वपूणु पक्षमा कसरी सहयोग लिन सक्ननहुन्छ
भन्नेबारे मा समेट्छ।
तपाईिे अष्ट्रेलियामा नयााँ जीवन आरम्भ गदाु सामना गने समस्याहरु तपाईको गृह मनिक
न को भन्दा फरक हुनेछन।
तथालप, तपाईभन्दा अगालि अष्ट्रेलिया आइपनगेका िाखौ ाँ मालनसहरुिे प्रयोग गरे जसरी नै तपाईिाई सफिरुपमा
बसोबास गनु र अष्ट्रेलियन समाजको मूल्यवान सदस्य बन्न सहयोग गने थनप्रै सेवाहरु छन्।

131 450 मा फोन गननुस्
13

1 आगमनको िगत्तै के गने
यो खण्िमा
यो अध्यायमा तपाई अष्ट्रेलिया आएपलछ जलतसक्दो चााँिो गननुपने के ही महत्वपूणु कामहरु समाबेश छन। तपाईका
िालग ती सबै िागू नहुन सक्छन्, तर लतनीहरुमालथ तपाईिे लवचार पनर्याउनन पछु।
•

तपाईिे के जान्न जरुरी छ

•

कर फाइि नम्बरका िालग आवेदन

•

मेलिके यर अथाुत् स्वास्थ्य हेरचाह सेवाका िालग भती

•

सेन्टरलिक (Centrelink) िाई सम्पकु

•

स्वास्थ्य सेवा (Health Undertaking Service) मा सम्पकु

•

अंग्रेजी भाषा कक्षाका िालग नाम रटपाउने

•

तपाईको बच्चा/बािबालिकािाई लवद्याियमा भनाु गने

•
•

चािक अननमलतपत्रका िालग आवेदन ददने
ाँ खाता खोल्ने
बैक

•

पाररवाररक लचदकत्सक खोज्ने

•

महत्वपूणु सम्पकु हरु

•

गननुपने कामको चेकलिस्ट

यदद तपाईिाई अननवाददत कागजात वा दोभाषे चालहन्छ भने अध्याय 3 मा अंग्रेजी भाषा हेनह
नु ोस्।

तपाईिे के जान्नन पछु
अष्ट्रेलियाको सरकार
अष्ट्रेलियामा सरकारका तीन तहहरु छन्- राष्ट्रमण्ििीय अथाुत् कमनवेल्थ (वा फे िरि), राज्य/प्रादेलशक अथाुत् स्टेट वा
टेररटोरी, र स्थानीय अथाुत् िोकि – जसिे आप्रवासी तथा बालसन्दाहरुका िालग सेवाहरु उपिब्ध गराउाँ छन्।
न्यू साउथ वेल्स (New South Wales (NSW)), क्वीन्सल्याण्ि (Queensland (Qld)), साउथ अष्ट्रेलिया
(South Australia (SA)), तास्मालनया (Tasmania (Tas.)), लभक्टोररया (Victoria (Vic.)) र वेस्टनु अष्ट्रेलिया
(Westen Australia (WA)) र नदुन टेररटोरी (Northern Territory (NT)) प्रदेशहरुिाई थनप्रै स्थानीय सरकारका
क्षेत्रहरुमा लवभाजन गररएको छ, जसिाई स्थानीय पररषद्द्वारा व्यवलस्थत गररन्छ। क्यानबेरामा अष्ट्रेलियन क्यालपटि
टेररटोरी (Australian Capital Territory (ACT)) सरकारिे स्थानीय पररषद् सेवाहरुका साथै सामान्यतया राज्य
सरकारहरुिे उपिब्ध गराउने थनप्रै सेवाहरु उपिब्ध गराउाँ छ।
अष्ट्रेलियामा सरकारिे कसरी काम गछु भन्ने जानकारीका िालग यो वेबसाईट हेननुहोस्,
www.australia.gov.au/about-government
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टेलिफोन- कि गदाु
अष्ट्रेलियामा, दफक्स्ि िाइनको फोन (वा तारसलहतको फोन), पे फोन वा मोबाइि फोनबाट टेलिफोन सम्पकु गनु
सदकन्छ। फोन नम्बर ति ददइएअननसार शनरु हुन सक्छिः
•

13/1300 (स्थानीय दरमा)

•

1800 (लनिःशनल्क कि)

•

04 (मोबाइि) वा

•

02,03,07,08 (स्थानीय वा भौगोलिक क्षेत्रीय कोि)

यदद तपाई सोही क्षेत्रीय कोिबाट फोन गरररहननभएको छ भने तपाईिाई एररया कोिको आवश्यकता पदैन। एक
मोबाइि फोनबाट अको मोबाइि फोनमा कन रा गदाु एररया कोि चालहदैन।
किको शनल्क तपाईिे गरे को फोनको प्रकारअननसार फरक पछु , तपाईिे प्रयोग गने टेलिफोन कम्पनी र तपाईिे
रोज्ननभएको कि योजना। यदद तपाई किको शनल्कका बारे अलनलित हुननहुन्छ भने तपाईिे आफ्लनो टेलिफोन
कम्पनीसाँग सोधपनछ गननुहोस्।
अष्ट्रेलियामा 13/1300 वा 1800 नम्बरमा फोन गदाुको िाग्ने कि शनल्कका बारे मा जानकारीका िालग यो वेबसाईट
हेननुहोस्- www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Specialnumbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
13, 1300 वा 1800 बाट शनरु नहुने टेलिफोन नम्बरमा कि गदाुिः
•

यदद तपाई अष्ट्रेलियालभत्रैबाट फोन गदै हुननहुन्छ भने, पलहिा एररया कोि अलन नम्बर हाल्ननस्। उदाहरणका
िालग, मेिवनुबाट लसड्नीमा फोन गनुका िालग, तपाईिे 02 (लसड्नीका िालग) एररया कोि, त्यसपलछ नम्बर
िायि गननुपछु।

•

यदद तपाई अष्ट्रेलियाबालहरबाट फोन गदै हुननहुन्छ भनेिः
o ल्याण्ििाइन अथाुत् तारसलहतको फोन प्रयोग गदाु, तपाईिे जहााँबाट फोन गरररहेको हो सो
मनिनकका िालग अन्तराुलष्ट्रय िायलिङ् कोि, त्यसपलछ अष्ट्रेलियन लप्रदफक्स 61, 0 बाहेकको एररया
कोि, र नम्बर हाल्ननहोस्।
o मोबाइि प्रयोग गदाु, +61, त्यसपलछ 0 बाहेकको एररया कोि, र त्यसपलछ नम्बर िायि गननुहोस्।
o अष्ट्रेलियन मोबाइि नम्बरमा फोन गनुका िालग, अन्तराुलष्ट्रय िायलिङ् कोि राख्ननपने आवश्यकता
हुन्छ दक हुन्न भनेर तपाईको स्थानीय सेवा प्रदायकसाँग सोध्ननहोस् र त्यसपलछ +61, त्यसपलछ एररया
कोिका िालग 0 बाहेकको नम्बर िायि गननुहोस्।

अष्ट्रेलियाबाट अन्तराुलष्ट्रय नम्बरमा कि गनु चाहननहुन्छ भने, अष्ट्रेलियाको अन्तराुलष्ट्रय िायलिङ् कोि – 0011
प्रयोग गननुहोस्।
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टेलिफोन िाइरे क्टरी
अष्ट्रेलियामा दनईवटा मनख्य टेलिफोन िाइरे क्टरीहरु छन्। Yellow Pages मा सेवाको प्रकार वा उत्पादनअननसार
व्यावसालयक नम्बरहरु जस्तै पसि वा व्यापारीहरुको नम्बर सूचीकृ त हुन्छ। White Pages मा व्यवसाय तथा
बालसन्दािाई नामअननसार सूचीकृ त गररन्छ। यस White Pages मा सरकारी खण्ि पलन हुन्छ जसमा स्थानीय,
राज्य वा प्रादेलशक र अष्ट्रेलियन सरकारी एजेन्सीहरुको सम्पकु लववरणहरु हुन्छ। यस पनलस्तकाभरर लतनीहरुिाई
ररफर गररन्छ।
ती फोन पनलस्तकाहरु लनिःशनल्क रुपमा हरे क वषु हर घरपररवारिाई लवतरण गररन्छ। लतनीहरु हुिाक कायाुिय तथा
पनस्तकाियमा पलन उपिब्ध छन्। अनिाइन हेनुका िालग www.yellowpages.com.au मा Yellow Pages
हेननुहोस् र White Pages का िालग www.whitepages.com.au मा हेननुहोस् र िाइरे क्टरी सहायताका िालग
1223 (लनिःशनल्क कि) मा फोन गननुहोस्।

समय क्षेत्र
अष्ट्रेलियामा तीन समयक्षेत्रहरु छन्- अष्ट्रेलियन पूवीय स्ट्यान्ििु समय (Australian Eastern Standard Time
(AEST वा EST)), अष्ट्रेलियन के न्रीय स्ट्यान्ििु समय (Australian Central Standard Time (ACST)) र
अष्ट्रेलियन पलिमी स्ट्यान्ििु समय (Australian Western Standard Time (AWST))।
अक्टोबरदेलख अलप्रिसम्म के ही राज्यहरुमा देिाईट सेलभग समय (Daylight Saving Time) िागू हुन्छ,
जानकारीका िालग यो वेबसाईट हेननुहोस्- www.australia.gov.au/about-australia/facts-andfigures/time-zones-and-daylight-saving

स्वयं-सेवा
थनप्रै संगठनहरुसाँग तपाईको समस्या समाधान गनु वा सेवा दताु गनु तपाईिे उनीहरुको कायाुियसम्म जानन नपने
लवकल्पहरु हुन्छन। स्वयं-सेवा लवकल्पहरुमा फोन िाइन तथा अनिाइन खाताहरुसमेत पदुछन्।
तपाईिे आफ्लनो धेरैजसो Centrelink, Medicare तथा Child Support व्यवसाय स्वयं-सेवाको प्रयोग यी
वेबसाईट माफु त गनु सक्ननहुन्छिः
•

myGov सेवा www.my.gov.au मा

•

एक्सप्रेस ्िस मोबाईि एपस Express Plus mobile apps सेवा
www.humanservices.gov.au/expressplus मा

•

आफै गने अथाुग स्वयं-सेवाका िालग 136 240 मा फोन गननुहोस् वा

•

www.humanservices.gov.au/selfservice हेनह
नु ोस्।

कर फाइि नम्बरका िालग आवेदन
अष्ट्रेलियन कामदारहरुिे उनीहरुको आम्दानीअननसारको कर सरकारिाई लतछुन्। अष्ट्रेलियामा आम्दानी प्राि गनु,
तपाईिाई कर फाइि नम्बर (TFN) को आवश्यकता पदुछ।
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TFN कर तथा अन्य सरकारी कायुक्मको प्रशासनमा सरकारिाई सघाउ गनु व्यलक्त तथा व्यवसायहरुिाई प्रदान
गररने एउटा लबशेष नम्बर हो। करबाट संग्रह गररएको रकम सिक, लवद्यािय तथा अस्पतािजस्ता सरकारी कायुक्म
तथा सेवामा िगाइन्छ।
आम्दानीअन्तगुत कामको ज्यािा वा तिब, सरकारबाट प्राि हुने रकम, र बचत खाताबाट आर्जजत ब्याजिगायतका
िगानीबाट कमाइएका रकमहरु पछुन्।

कर फाइि नम्बरका िालग कसरी आवेदन ददने
यदद तपाई अष्ट्रेलियामा बसाइ सरे र आउदै हुननहुन्छ वा तपाईसाँग अष्ट्रेलियामा काम गनु अननमलत प्रदान गने अस्थायी
बसोबास लभसा छ भने, तपाईिे TFN का िालग अष्ट्रेलियन कर कायाुिय अथाुत् Australian Taxation Office
(ATO) को वेबसाइटमा गएर, ATO िाई फोन गरेर वा ATO को सेवा के न्रहरुमा पनगेर आवेदन ददन सक्ननहुन्छ। TFN
प्राि गने सबैभन्दा रनत तररका अनिाइन अथाुत वेबसाइट हो- www.ato.gov.au/tfn – तपाईिाई राहदानी र
अष्ट्रेलियन ठे गानाको आवश्यकता पनेछ।
यदद तपाई राम्रोसाँग अंग्रेजी बोल्न सक्ननहुन्न भने, अननवाद तथा दोभाषे सेवा (TIS National) िाई 131 450 मा फोन
सम्पकु गननुहोस्।
Australian Taxation Office

सम्पकु लववरण

टेलिफोन

132 861

कायाुिय

www.ato.gov.au/visitus

अंग्रेजीबाहेकका अन्य भाषाहरुमा जानकारी

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

ATO वेबसाइट

www.ato.gov.au

थप जानकारीका िालग अध्याय 11, पैसा हेननुहोस्।

मेलिके यर (Medicare) मा दताु हुने
Medicare अष्ट्रेलियाको रालष्ट्रय स्वास्थ्य हेरचाह प्रणािी हो, जसिे अष्ट्रेलियन तथा स्थायी बालसन्दाका िालग
लनिःशनल्क वा सनपथ मूल्यमा स्वास्थ्य हेरचाह सेवाहरु उपिब्ध गराउाँ छ।
यदद तपाई Medicare का िालग योग्य हुननहुन्छ भने तपाईिाई स्वास्थ्य हेरचाह सेवा तथा कायुक्ममालथ तनरुन्त पहुाँच
प्राि हुन्छ। यसमा लनिःशनल्क सावुजलनक अस्पताि हेरचाह, अस्पतािबालहरको हेरचाहको शनल्क, र सनपथ
औषलधहरुिगायत पछुन्।
मेलिके यर (Medicare) सेवाका िालग www.humanservices.gov.au/medicare जाननहोस् वा तपाईको
स्थानीय Medicare सेवा के न्रमा जाननहोस्।
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Medicare मा कसरी दताु हुने
Medicare मा दताु हुनका िालग, तपाईको पासपोटु र अन्य यात्रासम्बन्धी कागजात बोके र Medicare सेवा के न्रमा
जाननहोस्। यदद तपाईिे सबै आवश्यकता पूरा गननुभयो भने, तपाईिाई अस्थायी Medicare कािु नम्बर प्रदान
गररनेछ। हुिाकमाफु त तपाईिे आफ्लनो Medicare कािु िगभग तीन हिापलछ प्राि गननुहुनेछ। तपाईिे आफ्लनो घर वा
हुिाक ठे गाना पररवतुन गननभ
ु यो भने तपाईिे Medicare िाई जानकारी ददननपछु।
सावुजलनक अस्पतािका आकलस्मक लवभागहरुमा ददनको 24 सै घन्टा आकलस्मक सेवा उपिब्ध छ।
Medicare

सम्पकु लववरण

Medicare वेबसाईट

www.humanservices.gov.au/medicare

आप्रवासी, शरणाथी तथा आगन्तनकहरु का िालग
जानकारी

www.humanservices.gov.au/multicultural

अंग्रेजीबाहेकका अन्य भाषाहरुमा मा जानकारी

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

टेलिफोन

132 011

सेवा के न्र

http://humanservices.gov.au/findus

थनप्रै लनजी स्वास्थ्य बीमा कोषहरु छन् जसिे Medicare िे समेट्न नसके का सेवाहरुका िालग बीमा प्रदान गदुछन्,
उदाहरणका िालग धेरैजसो दन्त हेरचाह, प्रायिः नेत्र हेरचाह तथा धेरैजसो राज्य तथा प्रदेशहरुमा एम्बनिेन्स यातायात।
थप जानकारीका िालग अध्याय 9, स्वास्थ्य तथा कल्याण हेननुहोस्।

सेन्टरलिक (Centrelink) िाई सम्पकु
मानव सेवा लवभाग अथाुत् Department of Human Services िे Centrelink माफु त् सामालजक सनरक्षा भनक्तानी
तथा सेवाहरु उपिब्ध गराउाँ छ। Centrelink िे हािै आएका स्थायी बालसन्दािाई काम खोज्न, कोसु वा तालिम पत्ता
िगाउन र लवदेशी सीपिाई मान्यता प्रदान गने प्रकृ यामा सहयोग गछु। तपाई सामालजक सनरक्षा भनक्तानीका िालग
योग्य हुननहुन्छ दक थाहा पाउन Centrelink िाई सम्पकु गननुहोस्। लभसाको आधारमा, तपाईिे भनक्तानी प्राि गननुअलघ
पखुननपने (waiting period) हुन सक्छ।
यदद तपाई योग्य भएमा, तपाईिे Centrelink िाई सम्पकु गरे को ददनदेलख नै तपाईिाई रकम भनक्तानी गररन्छ।
तपाई अष्ट्रेलिया आइपनगेको ददनदेलख नै भनक्तानी पाउनका िालग, तपाई वा तपाईको तफु बाट तपाईको मानवीय
बसोबास सेवा अथाुत् Humanitarian Settlement Services (HSS) प्रदायक वा प्रस्तावक जस्तािे Centrelink
िाई तपाई आइपनगेको ददनमा सम्पकु गरी 14 ददनलभत्र दावी दताु गननुपछु।
मानवीयताका आधारमा प्रवेश गनेहरुिे अन्य सामालजक सनरक्षा भनक्तानीका अिावा संकट भनक्तानी अथाुत् Crisis
Payment प्राि गनुका िालग योग्य हुन सक्छन्। यदद तपाई मानवीयतासम्बन्धी कायुक्ममाफु त आउननभएको हो भने
तपाईिे लनम्न कन रा गननुपछुिः
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•

अष्ट्रेलिया आइपनगेको सात ददनलभत्र दावी गननुपछु, वा

•

आगमनको सात ददनलभत्र दावी गने मनसायिे Centrelink िाई सम्पकु गननुस् र त्यो सम्पकु को 14 ददनलभत्र
दावी दताु गननुस्।

यदद तपाईसाँग बािबच्चा छन् भने, तपाई सरकारी कोषिे प्रदान गने बािबालिका हुकाुउन िाग्ने खचुको भनक्तानी
(payments for the cost of raising children) का िालग योग्य हुन सक्ननहुन्छ।
(www.humanservices.gov.au/ftb हेननुहोस्) वा बाि हेरचाह शनल्क (child care fees) का िालग
(www.humanservices.gov.au/childcare हेननुहोस्)
Centrelink

सम्पकु लववरण

Centrelink वेबसाइट

www.humanservices.gov.au/centrelink

आप्रवासी, शरणाथी र आगन्तनकहरु का िालग
जानकारी

www.humanservices.gov.au/multicultural

अन्य भाषाहरुमा जानकारी

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

फोन स्वंसेवा

136 240

कामको खोजीकताु

132 850

अपांगता भएका मालनस तथा हेरचाहकताु

132 717

वृद्ध अष्ट्रेलियन

132 300

लवद्याथी तथा प्रलशक्षाथी

132 490

अनिाइन खाता सहायता

132 307

उजनरी तथा प्रलतकृ या

1800 132 468

अष्ट्रेलियन लसकारु

133 633

पररवारहरु

136 150

अन्य भाषाहरुमा जानकारीका िालग

131 202

सेवा के न्र

http://humanservices.gov.au/findus

अन्य Centrelink फोन नम्बर का िालग

www.humanservices.gov.au

अध्याय 5, रोजगारी तथा अध्याय 10, तपाईको पररवार हेननुहोस्।
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स्वास्थ्य सेवा (Health Undertaking Service) मा सम्पकु
यदद तपाईिे Department of Immigration and Border Protection को अननरोधमा Health Undertaking
(Form 815) हस्ताक्षर गननु भएको छ भने तपाईिे आफ्लनो आगमनको 28 ददनलभत्र तपाईको यहााँको सम्पकु
लववरणिाई Health Undertaking Service मा अवगत गराउनका िालग तपाई राजी हुननभएको छ। थप
जानकारीका िालग www.bupamvs.com.au/faqs मा जाननहोस्।
तपाईको भेट्ने समयका िालग र दताु हुनका िालग 28 ददनलभत्र Health Undertaking को सेवा प्रदायक Bupa
Medical Visa Services (BUPA) िाई सम्पकु गननुपने हुन्छ। तपाईिे 1300 794 919 नम्बरमा (सोमबारदेलख
शनक्बारसम्म 8.00 लबहानदेलख 6.00 बेिनकीसम्म EST) फोन गरे र वा hus@bupamvs.com.au मा इमेि गरे र
सम्पकु गनु सक्ननहुन्छ। उनीहरुिे तपाईिाई नलजकको Health Authority Clinic मा ररफर गनेछन्, जसिे तपाईिाई
भेट्ने बन्दोबस्त गनुका िालग सम्पकु गनेछन्।
यदद तपाई मानवीयताको लभसामा आइपनग्ननभयो भने, तपाईको Humanitarian Settlement Services िाई भन्ननस्
दक तपाईिे Health Undertaking मा हस्ताक्षर गननुभएको छ। उनीहरुिे तपाईिाई BUPA िाई सम्पकु गनु
सहयोग गनेछन्।

अंग्रज
े ी भाषा कक्षाका िालग दताु
तपाईको सफि बसोबासका िालग अंग्रेजीमा संवाद गनु सक्नन महत्वपूणु हुन्छ। यदद तपाई अंग्रेजी बोल्न सक्ननहुन्न भने
तपाईिाई जलतसक्दो चााँिो लसक्नका िालग उत्प्रेलतत गररन्छ।
वयस्क प्रवासी अंग्रेजी कायुक्म अथाुत Adult Migrant English Program (AMEP) िे नयााँ आगन्तनकका िालग
अंग्रेजी भाषाको कक्षा उपिब्ध गराउाँ छ। तपाईिे 510 घण्टासम्मको लनिःशनल्क अंग्रेजी भाषाको कक्षा लिनसक्ने हक प्राि
गनु सक्ननहुन्छ। AMEP िे लमल्ने खािको कक्षा समय तथा बाि हेरचाह प्रदान गछु ता दक तपाईिे आफ्लनो काम,
पररवार वा अन्य प्रलतबद्धता पूरा गदाुगदै पलन अंग्रेजी लसक्न सक्ननहोस्।
अध्याय 3, अंग्रेजी भाषा हेनह
नु ोस्

तपाईको बच्चा/बािबालिकािाई लवद्याियमा भनाु गननह
ु ोस्
तपाईिे आफ्लनो बच्चा वा बािबालिकािाई लवद्याियमा सक्दो चााँिो भनाु गननुपदुछ। आफ्लना बािबालिका पढाउनका
िालग इच्छा गरे को लवद्याियमा सम्पकु गरे र भनाु फाराम प्राि गननुहोस्।
तपाईिे आफ्लनो यात्राको कागजात तथा बच्चाको खोपको रके िु देखाउननपने आवश्यकता हुनेछ। लवद्यािय जानका िालग
बािबालिकािे आवश्यक खोप पूरा गरे को हुननपदुछ। उनीहरुिे पलहिा अध्ययन गरेको लवद्याियको ररपोटु तथा
प्रमाणपत्रहरु ल्याउननहोस्।
अष्ट्रेलियामा, बािबालिकािे पााँच वषुदले ख दश कक्षा नपनगेसम्म लवद्याियमा उपलस्थत हुनै पछु। जवान मालनसहरु
जसिे दश कक्षा पूरा गरे का छन् र जबसम्म उनीहरु 17 वषुको उमेरमा पनग्दैनन् उनीहरुिे पूणुकािीन लशक्षा, तालिम
वा रोजगारी, (कम्तीमा प्रलतहिा 25 घण्टा) वा ती गलतलवलधहरुको सलम्मश्रणमा सहभागी हुननपछु।
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अंग्रेजी लसक्न चाहने बािबालिकाहरुका िालग गहन अंग्रेजी भाषा सहायता उपिब्ध छ।
अध्याय 4, लशक्षा तथा तालिम हेननुस्।

सवारीचािक अननमलतका िालग आवेदन
अष्ट्रेलियामा, सवारी चिाउनका िालग चािकअननमलतपत्र हुननपछु र सवारीसाधन दताु भएको हुननपछु। यदद तपाईिे
चािक अननमलतपत्रलवना वा दताु नगररएको सवारी चिाउनन भयो भने तपाईिाई जररवाना गररन्छ र तपाईको चािक
अननमलतपत्र रद्द गररन्छ। चािक अननमलतपत्र तथा कारको दताु राज्य वा प्रादेलशक सरकारहरुबाट गररन्छ।
थनप्रै राज्य तथा प्रदेशहरुिे यदद तपाई स्थायी बालसन्दा हो र अन्य मनिनकको अंग्रेजी भाषामा वा आलधकाररक अननवाद
भएको िाइसेन्स तपाईसाँग छ भने तपाईको आगमनको पलहिो तीन मलहनाका िालग चािक अननलमत प्रदान गछुन्।
कागजात अननवादको जानकारीका िालग अध्याय 3, अंग्रेजी भाषा हेननुहोस्।
यस प्रारलम्भक अवलधपलछ, यदद तपाई सवारी चिाउन चाहननहुन्छ भने तपाईिे उपयनक्त अष्ट्रेलियन चािक अननमलतपत्र
लिननपने आवश्यकता हुन्छ। तपाईिे ज्ञान परीक्षा, व्यावहाररक सवारी चािक परीक्षा, र आाँखाको दृलष्ट जााँचमा सफि
हुननपछु। अष्ट्रेलियामा किा ट्रादफक तथा मददराजन्य सवारीचािक कानननहरु छन्, जसिाई तपाईिे पािना
गनैपने हुन्छ।
तपाईिे सदैव आफ्लनो राज्य वा प्रदेशको आलधकाररक स्रोत हेननुपने हुन्छ।
राज्य वा
प्रदेश

िाइसेन्स ददने तथा मोटर गािीको
दताु गने एजेन्सी

टेलिफोन

वेबसाइट

एसीटी

Road Transport Authority

02 6207 7000

www.rego.act.gov.au

एनएसि
ब्ल्यू

Roads and Maritime
Services

13 2213

एनटी

Department of Transport

1300 654 628

क्यूएििी

Department of Transport
and Main Roads

13 2380

एसए

Transport

13 1084

www.transport.sa.gov.au

तास.

Transport Tasmania

1300 851 225

www.transport.tas.gov.au

लभक् .

VicRoads

13 1171

www.vicroads.vic.gov.au

िब्ल्यनए

Department of Transport

13 1156

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

www.rms.nsw.gov.au
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/

ड्राइभरको िाइसेन्स प्राि गनुका िालग सावुजलनक अलधकारीिाई उपहार वा घूस प्रदान गनु खोज्नन गैरकानननी हो।
अध्याय 8, यातायात हेननुहोस्।
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बैंक खाता खोल्ननहोस्
अष्ट्रेलियामा, मालनसहरुिे आफ्लनो पैसा बैंक, लबलल्िङ् सोसाइटी वा क्े लिट यनलनयनमा जम्मा गदुछन। प्रायिः आम्दानी,
तिब तथा ज्यािा र सरकारी िाभसमेत, तपाईको नामको खातामा प्रत्यक्ष रालखन्छ। अष्ट्रेलियनहरुिे आफ्लनो बैंकबाट
पैसा लनकाल्न र धेरैजसो समान दकन्दा िेलबट कािुको प्रयोग गछुन्।
सम्भव भएमा, अष्ट्रेलिया आएको 6 हिालभत्र बैंक, लबलल्िङ् सोसाइटी वा क्े लिट यनलनयनमा खाता खोल्ननस्।
सामान्यतया पररचय खनल्ने कागजातका िालग तपाईको पासपोटुको मात्र आवश्यकता पदुछ। 6 हिापिात तपाईिाई
पररचय खनल्ने अलतररक्त कागजातको जरुरत हुन्छ। यदद तपाईसाँग तपाईको पररचय खनल्ने थनप्रै कागजात छैन भने
अ्ठे रो पनु सक्छ। आर्जजत ब्याजमालथ चको दरको कर िाग्नबाट बच्न बैंकिाई तपाईको कर फाइि नम्बर (TFN)
ददननहोस्।
अध्याय 11, पैसा हेनह
नु ोस्

पाररवाररक लचदकत्सक खोज्ननहोस्
'पाररवाररक लचदकत्सक' िे तपाईको पररवार र उनीहरुको स्वास्थ्य आवश्यकतािाई लचन्नेछ, र लचदकत्साको क्षेत्रमा
तपाईको पलहिो सम्पकु व्यलक्त हुनेछ। यी िाक्टरहरुिाई General Practitioners वा लजलप (GP) भलनन्छ।
उनीहरुिे साधारण लबमारी र घरमै बस्ने दीघुरोगीहरुका िालग सामान्य लचदकत्सकीय सहायता उपिब्ध गराउाँ छन्।
के ही मनिनकहरुमा िाक्टरिाई भेट्न अस्पताि नै जाननपने आवश्यकता हुन्छ, तर अष्ट्रेलियामा यस्तो नभई अष्ट्रेलियन
GP हरुिे प्रायिः कायाुिय (शल्यदक्या) बाट वा उपनगरीय क्षेत्रको लक्िलनकबाट काम गछुन्। मालनसहरुिे प्रायिः आफू
बस्ने नलजकका िाक्टरिाई भेटछन्। िाक्टरहरुिे प्रदान गने सेवाबाट सन्तनष्ट नभए वा तपाईिाई उनीहरुसाँग सलजिो
अननभव नभए, तपाईिे िाक्टर फे नु सक्ननहुन्छ।
अध्याय 9, स्वास्थ्य तथा कल्याण हेननुहोस्

प्रमनख सम्पकु हरु
सामग्री

वेबसाइट

TIS National वेबसाइट

www.tisnational.gov.au

आकलस्मक जानकारी

www.triplezero.gov.au

सरकारी जानकारी तथा सेवाहरु

www.australia.gov.au

अष्ट्रेलियन इलतहास, संस्कृ लत, समाज तथा मूल्यहरु

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











अष्ट्रेलियामा जीवन आरम्भ पनलस्तका मैिे पढेको छन
मैिे कर फाइि नम्बर (TFN) को िालग आवेदन ददएको छन /यो मेरो िालग िागू हुाँदन
ै
मैिे Medicare मा दताु भएको छन /यो मेरो िालग िागू हुाँदन
ै
मैिे Centrelink िाई सम्पकु गरे को छन /यो मेरो िालग िागू हुाँदन
ै
मैिे Health Undertaking Service िाई सम्पकु गरे को छन /यो मेरो िालग िागू हुाँदन
ै
म अंग्रेजी भाषा कक्षाका िालग दताु भएको छन /यो मेरो िालग िागू हुाँदन
ै
मैिे मेरा बच्चा/बािबालिकािाई लवद्याियमा भनाु गरेको छन /यो मेरो िालग िागू हुाँदन
ै
मैिे ड्राइभरको िाइसेन्सको िालग लनवेदन ददएको छन /मेरो िालग यो िागू हुाँदन
ै
मैिे एउटा बैंक खाता खोिेको छन
मैिे पाररवाररक िाक्टर भेटेको छन
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2 सहयोग प्राि गननह
ु ोस्
यस खण्िमा
•

आकलस्मक सेवाहरु

•

बसोबास सहयोग

•

संकटमा सहयोग

आकलस्मक सेवाहरु
आकलस्मक अवस्थामा, लनम्न सेवाका िालग 000 मा फोन गननुहोसिः
•

पनलिस

•

एम्बनिन्े स

•

दमकि

आकलस्मकता, चाहे प्राकृ लतक (जस्तै िढेिो, बाढी, आाँधी वा भूकम्प) होस् वा अप्राकृ लतक (जस्तै रासायलनक दनघुटना,
सिक दनघुटना वा लहसाका प्रमनख आपरालधक कायुहरु), यस्तो सबै समनदायमा लवना चेतावनी हुन सक्छ। यदद कसैिाई
अत्यन्त जरुरी सहयोग चालहएमा तपाईिे 000 नम्बरमा फोन गननुपछु।
000 (तीनवटा शून्य) मा फोन गदाु पैसा िाग्दैन र अष्ट्रेलियामा तपाईिे जननसनकै फोनबाट गनु सक्ननहुन्छ। तपाईको
नाम, कहााँ बस्ननहुन्छ, र तपाईिाई आवश्यक परे को सेवा भन्नका िालग तयार रहननहोस्।
यदद तपाई अंग्रेजी बोल्न सक्ननहुन्न भने, शनरुमा अपरे टरिाई कन न दकलसमको सेवा चालहएको हो भन्ननस्- “Police”,
“Ambulance” वा “Fire” भन्ननस् - र त्यसपलछ आफ्लनो भाषाको नाम भन्ननस्। तपाईिाई दोभाषेसाँग िाइन
जोलिनेछ, त्यसैिे फोन नराख्ननस्। दोभाषेिे पनलिस, एम्बनिेन्स वा दमकि सेवासाँग कन रा गराउन सहयोग गनेछ।
यदद तपाई घरको टेलिफोन प्रयोग गरररहनन भएको छ भने फोन प्रयोग भइरहेका बेिामा आकलस्मक सेवािे तपाईको
स्थान फे िा पानु सक्छ, त्यसैिे फोन नराख्ननस्।
यदद तपाई स्माटुफोन प्रयोग गरररहननभएको छ भने, गनगि स्टोर (Google Store) बाट
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn मा र एपल एप
स्टोर (Attorney General's Department) बाट
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx मा Emergency+
एल्िके सन लनिःशनल्करुपमा िाउनिोि गनुका िालग उपिब्ध छ। यसिे तपाईको स्थानको सूचना आकलस्मक सेवािाई
उपिब्ध गराउन सहयोग गछु।
000 (तीनवटा शून्य) सेवा (अंग्रेजीबाहेकका अन्य भाषामा समेत) बारे जानकारीका िालग
www.triplezero.gov.au मा जाननहोस्।
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पनलिस
पनलिसबाट सहायता चालहने आकलस्मकता का िालग, 000 मा फोन गननह
ु ोस् र “Police” भन्ननहोस्। याद राख्ननस,् यदद
तपाई अंग्रेजी बोल्ननहुन्न भने फोन नराख्ननस् - तपाईको भाषा के हो भन्ननहोस् र एक जना दोभाषे िाइनमा आउनेछ।
समस्या त्यलत गम्भीर छैन भने, 13 1444 नम्बर वा तपाईको स्थानीय पनलिस स्टेसनमा फोन गननुहोस्, जनन
White Pages मा ‘Police Stations’ पनलिस स्टेसन अन्तगुत सूचीकृ त हुन्छ। पनलिस सेवाहरु लनिःशनल्क हुन्छन्।
समनदायमा जीवन तथा सम्पलत्तको सनरक्षा गने, अपराध रोक्ने तथा पत्ता िगाउने, र शालन्त कायम राख्ने उद्देश्य प्रहरीको
हुन्छ। जहााँ घरे िन झगिा हुन्छ वा शारीररक, यौन वा मानलसक दनरुपयोगको घटना हुन्छ त्यहााँ प्रहरीिे पाररवाररक
मामिामा पलन हस्तक्षेप गनु सक्छन्। प्रहरीहरु सेना शलक्तसाँग जोलिएका हुाँदन
ै न्। प्रहरीहरुिे राजनीलतमा कन नै भूलमका
लनवाुह गदैनन्।
थप जानकारीका िालगिः
क्षेत्र

प्रहरी सेवा

वेबसाइट

ACT

ACT Policing

www.police.act.gov.au

NSW

New South Wales Police Force

www.police.nsw.gov.au

NT

Northern Territory Police

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

Qld

Queensland Police

www.police.qld.gov.au

SA

South Australia Police

www.sapolice.sa.gov.au

Tas.

Tasmania Police

www.police.tas.gov.au

Vic.

Victoria Police

www.police.vic.gov.au

WA

Western Australia Police

www.police.wa.gov.au

रालष्ट्रय

Australian Federal Police

www.afp.gov.au

एम्बनिन्े स
आकलस्मकतामा, जस्तै गम्भीर लबमारी वा चोट जसिाई तनरुन्त औषधोपचारको सहायता चालहन्छ, 000 मा फोन
गननुहोस् र “Ambulance” भन्ननहोस्। एम्बनिेन्सिे अस्पतािमा आकलस्मक यातायात सेवा प्रदान गछु र तनरुन्त
लचकत्सकीय ध्यान ददन्छ। याद गननुहोस्, तपाई अंग्रेजी बोल्ननहुन्न भने फोन नराख्ननहोस् - आफ्लनो भाषा भन्ननहोस् र
दोभाषे िाइनमा जोलिनेछ।
तपाई कहााँ बस्ननहुन्छ, एम्बनिेन्सबाट कलत टाढा यात्रा गननहु
ु न्छ, तपाईको लबमारीको प्रकृ लत र तपाई छन टको िालग योग्य
हुननहुन्छ दक हुन्न त्यसको आधारमा तपाईिे एम्बनिेन्स प्रयोग गरे बापत रकम लतननुपने हुन सक्छ। Medicare िे
एम्बनिेन्स खचुिाई ब्यहोदैन, तर के ही लनजी स्वास्थ्य बीमा तथा एम्बनिेन्स सदस्यतािे ब्यहोछुन्। (अध्याय 9,

स्वास्थ्य तथा कल्याण हेननुहोस्)।
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आकलस्मक नभएका लचदकत्सकीय मामिाका िालग अध्याय 9, स्वास्थ्य तथा कल्याण हेननुहोस्।
थप जानकारीका िालगिः
राज्य वा प्रदेश

एम्बनिन्े स सेवा

वेबसाइट

ACT

ACT Ambulance Service

www.ambulance.act.gov.au

NSW

Ambulance Service of NSW

www.ambulance.nsw.gov.au

NT

St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

Qld

Queensland Ambulance Service

www.ambulance.qld.gov.au

SA

SA Ambulance Services

www.saambulance.com.au

Tas.

Tasmanian Ambulance Service

www.dhhs.tas.gov.au

Vic.

Ambulance Victoria

www.ambulance.vic.gov.au

WA

St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

दमकि
आगोिागी जोलखमको रुपमा भएको आकलस्मकतामा, जस्तै घरमा आगिागी वा ग्यास चनहावट भएमा, 000 मा फोन
गननुस् र “Fire brigade” भन्ननहोस्। याद गननुहोस्, तपाई अंग्रेजी बोल्ननहुन्न भने फोन नराख्ननहोस् - आफ्लनो भाषा
भन्ननहोस् र दोभाषे िाइनमा जोलिनेछ।
दमकििे आगो लनभाउाँ छ, जलिरहेका भवनबाट मालनसिाई उद्दार गछु र ग्यास वा रासायलनक पदाथु खतराको रुपमा
रहेको अवस्थामा सहयोग गछु।
दमकि सेवाहरु लनिःशनल्क छन्।
तपाईिे आगिगीबाट कसरी जोलगन सक्ननहुन्छ र आगिगी हुाँदा के गननुपछु भन्ने लवषयको जानकारीका िालग,
अध्याय 12, नागररक सहभालगता र राज्य वा प्रदेशको दमकि सेवाको वेबसाइट हेनस
नु िः
राज्य वा प्रदेश

आगिगी लनभाउने सेवा

वेबसाइट

ACT

ACT Fire & Rescue

www.esa.act.gov.au/actfr

NSW

Fire and Rescue NSW

www.fire.nsw.gov.au

NSW Rural Fire Service

www.rfs.nsw.gov.au

NT

NT Police, Fire and Emergency Service

http://www.pfes.nt.gov.au/Fireand-Rescue.aspx

Qld

Queensland Fire and Emergency Services

www.fire.qld.gov.au
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राज्य वा प्रदेश

आगिगी लनभाउने सेवा

वेबसाइट

SA

SA Metropolitan Fire Service

http://www.mfs.sa.gov.au/site/hom
e.jsp

SA Country Fire Service

www.cfs.sa.gov.au

Tas.

Tasmania Fire Service

www.fire.tas.gov.au

Vic.

Metropolitan Fire Board

www.mfb.vic.gov.au

Country Fire Authority

www.cfa.vic.gov.au

Department of Fire and Emergency
Services

www.fesa.wa.gov.au

WA

प्राकृ लतक लवपद्
प्राकृ लतक लवपद् जस्तै िढेिो, बाढी वा आाँधी छ भने राज्य तथा प्रादेलशक सरकारका अलधकारीिे आकलस्मक
सेवाहरुको संयोजन गछुन्। स्वयंसेवक सेवाहरु जस्तै राज्य वा प्रादेलशक आकलस्मक सेवाहरु (SES) तथा ग्रामीण आगो
लनभाउने सेवाहरुिे व्यावसालयक आगो लनभाउने, पनलिस तथा उद्दार सेवाहरुिाई सघाउ पनर्याउाँ छन्।
प्राकृ लतक लवपद् तथा अन्य आकलस्मकताका बेिामा अष्ट्रेलियन सरकारका एजेन्सीहरु, अष्ट्रेलियन रक्षा बि िगायत,
सहायता प्रदान गनु अलघ बढ्न सक्छन्। अष्ट्रेलियाका सैलनक बिहरु राजनीलतमा भाग लिदैनन्।
प्राकृ लतक लवपदबाट बच्नका िालग तपाईिे सहयोग पाउन सक्ननहुन्छ। थप जानकारीका िालग
www.disasterassist.gov.au मा जाननहोस्।
अष्ट्रेलियामा सबै तहका सरकार प्राकृ लतक लवपद् वा आकलस्मकताका िालग तयार हुन्छन्। थप जानकारीका िालग,
तपाईको राज्य वा प्रादेलशक वेबसाइट हेननुहोसिः
आकलस्मक के न्र

वेबसाइट

ACT

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

NSW

www.emergency.nsw.gov.au

NT

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

Qld

www.disaster.qld.gov.au

SA

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

Tas.

www.ses.tas.gov.au
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आकलस्मक के न्र

वेबसाइट

Vic.

www.igem.vic.gov.au

WA

www.fesa.wa.gov.au

National Crisis Co-ordination

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-usemergency-management/Australian-Government-CrisisCoordination-Centre/Pages/default.aspx

प्राकृ लतक लवपद्को जानकारी

www.australia.gov.au/about-australia/australianstory/natural-disasters

िढेिो
िढेिो एक आगिगी हो, जनन घााँस, बनट्यान वा रुखलबरुवाबाट शनरु हुन्छ र जीवन, सम्पलत्त र वातावरणमा जोलखम
उत्पन्न गछु। िढेिो वषुको कन नै पलन समयमा िाग्न सक्छ तर बढी जोलखम चालह गमी मलहनामा हुन्छ जब बनट्यान,
घााँस वा झािीहरु बढी सनख्खा हुन्छन्। आगो धेरै तातो, गहन तथा रनत गलतको हुन सक्छ। आगोबाट लनस्कने बाक्िो
धूवााँिे देख्न वा स्वास फे नु गाह्रो हुन सक्छ। अष्ट्रेलिया यसका िढेिो लबरुद्दको कठोरताका िालग लचलनन्छ।
यदद तपाई आगोको जोलखम भएको क्षेत्रमा बस्ननहुन्छ भने आगिगीबाट जोलगने योजना बनाउननस्। यसिे तपाईिाई
आगिगीका बेिामा के गननुपछु भन्ने लवषयमा महत्वपूणु लनणुय लिन सहयोग गनेछ- जस्तै कलतबेिा छोड्ने, के साथमा
िैजाने र जनावरहरुिाई के गने।
आगिगीका लवषयमा, कसरी तयार रहने िगायतका थप जानकारी चालहएमा मालथ टेबिमा सूचीकृ त तपाईको
राज्य वा प्रादेलशक दमकि सेवािाई सम्पकु गननुहोस्।

अन्य आकलस्मक नम्बरहरु
तपाईको White Pages िे लनम्न नम्बरहरु िगायतका आकलस्मक टेलिफोन नम्बरहरु सूचीकृ त गछुिः
आकलस्मक सेवा

टेलिफोन 24 घण्टा

वेबसाइट

Poisons Information Centre

13 1126

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

Child Abuse Prevention
Service

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au/reporting
-abuse.html

आतंकवादको जोलखम
अष्ट्रेलिया लहसात्मक अलतवादबाट आफन िाई जोगाउनका िालग प्रलतबद्ध छ। लहसात्मक अलतवाद लवचारधारा, धमु वा
राजनीलतजन्य िक्ष्य हालसि गनुका िालग गररने लहसाको प्रयोग वा सहायता हो। अष्ट्रेलियाको सनरक्षाका िालग सतकु
भएर र लहसात्मक अलतवादको जोलखम बनझेर सबैिे योगदान ददन सक्छन्।
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थप जान्नका वा तपाईको लचन्ता व्यक्त गनुका िालगिः
रालष्ट्रय

टेलिफोन

वेबसाइट

National Security Hotline

1800 1234 00

www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/
Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx

Living Safe Together

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

Report Online Extremism

www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/

बसोबास सहयोग
अष्ट्रेलियन सरकारिे अष्ट्रेलियाको लवलवधतापूणु समाज (Australia’s diverse society) िाई सहायता प्रदान गछु।
जानकारीका िालग, www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multiculturalaffairs/programs-policy/a-multicultural-australia मा जाननहोस्।
मानवीयता सम्बन्धी प्रवेशकताु तथा योग्य आप्रवासी जो हािसािै अष्ट्रेलिया आइपनगेका छन् र अष्ट्रेलियन समाजको
सहभागी सदस्य बनेका छन्, उनीहरुको सहयोगका िालग अष्ट्रेलियन सरकारिे सेवाहरुमा िगानी गछु। यसको जोि
बसोबासको पलहिो पााँच वषुिाई हुन्छ। लनम्न सेवाहरु उपिब्ध छन:
•

बसोबास सेवा अननदान (Settlement Service Grants)

•

वयस्क प्रवासी अंग्रेजी कायुक्म (Adult Migrant English Program) (AMEP)

•

अननवाद तथा दोभाषे सेवा (TIS National)।

लवशेष रुपमा मानवीयता सम्बन्धी प्रवेशकताुका लनलम्त लनम्न बसोबास िगायतका सेवा उपिब्ध छनिः
•

मानवीय बसोबास सेवा कायुक्म(Humanitarian Settlement Services)

•

जरटि मामिा सहायता कायुक्म(Complex Case Support Program)

•

एक्िै आएका साना उमेरका मानवीयता सम्बन्धी प्रवेशकताुका िालग सहायता

Humanitarian Settlement Services र Complex Case Support प्रदायक खोज्नका िालग
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/settlement-services/settlement-services-locator जाननहोस्।
अन्य बसोबासका संसाधनहरु www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multiculturalaffairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources मा पाउन सदकन्छ।
TIS National तथा AMEP सम्बन्धी थप जानकारीका िालग अध्याय 3, अंग्रेजी भाषा हेनह
नु ोस्।
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मानवीय बसोबास सेवा कायुक्म (Humanitarian Settlement Services)
Humanitarian Settlement Services (HSS) िे हािसािै आएका शरणाथी तथा मानवीयता सम्बन्धी
प्रवेशकताुहरुिाई उनीहरुको प्रारलम्भक बसोबासको अवलधभरका िालग सघन बसोबास सहायता उपिब्ध गराउछ।
यस HSS कायुक्म बािबालिका र यनवाहहरुको लवशेष आवश्यकता िगायतका व्यलक्तगत आवश्यकताका आधारमा
तयार गररएको छ। HSS िे ग्राहकहरुिाई अष्ट्रेलियाको आर्जथक तथा सामालजक जीवनमा सहभागी हुन सहयोग
गदुछ। यसिे उनीहरुिाई भलवष्यमा स्वतन्त्र रुपमा सेवाहरुमा पहुाँच पाउनका िालग सीप तथा ज्ञानसम्पन्न तनल्याउाँ छ।
HSS कायुक्म अन्तगुत उपिब्ध सेवाहरु लनम्न िगायतका छनिः
•

आगमनमा एअरपोटुमा स्वागत र छोटो अवलधको घरबास प्रदान

•

दीघुकािीन आवास पलहचान गनुमा सहायता

•

मूि धारका एजेन्सी, समनदायका कायुक्म, स्वास्थ्य तथा अन्य बसोबास सेवाहरुबारे जानकारी तथा
लसफाररश

•

एउटा अलभमनखीकरण कायुक्म

ग्राहकहरु HSS कायुक्ममा सामान्यतया 6 देलख 12 मलहनासम्म रहन्छन्।
थप जानकारीका िालग हेननुहोसिः
Humanitarian Settlement
Services जानकारी

वेबसाइट

Humanitarian Settlement Services

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

हािका HSS सेवा प्रदायकहरुको सूची

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

जरटि मामिा सहायता कायुक्म (Complex Case Support Program)
Complex Case Support (CCS) कायुक्मिे अन्य बसोबास सेवाको क्षेत्रभन्दा बढी आवश्यकता भएका योग्य
मानवीयता सम्बन्धी प्रवेशकताुहरुिाई लवशेष तथा सघन मामिा व्यवस्थापन सेवा प्रदान गछु। ग्राहकहरु CCS
कायुक्मका िालग आगमन पिात पााँच वषुसम्मका िालग योग्य हुन्छन्। CCS का बारेमा थप जानकारीका िालग,
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/settlement-services/complex-case-support-programme मा जाननहोस्।
यदद कसैिाई यस प्रकारको सहायताको आवश्यकता देलखएको तपाईिाई थाहा छ, वा कोही त्यस्तो व्यलक्त छ भने
1300 855 669 नम्बरमा Complex Case Support टोिीिाई फोन िगाउननस्।
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बसोबास सेवा अननदान (Settlement Service Grants)
यस कायुक्मिे अष्ट्रेलियामा नयााँ आगमनकताुको सहयोग गने संस्थाहरुिाई कोष उपिब्ध गराउाँ छ।
यदद तपाई स्थायी बालसन्दा हो र गत पााँच वषुमा लनम्न तवरबाट अष्ट्रेलिया आउननभएको छ भने तपाईिे
Settlement Grants अन्तगुत सेवाहरुमालथ पहुाँच राख्न सक्ननहुन्छिः
•

मानवीयता सम्बन्धी प्रवेशकताु

•

तल्िो तहको अंग्रेजी दख्खि भएको पररवारको िाइनको आप्रवासी

•

सीपसम्पन्न आप्रवासीको लनभुर व्यलक्त जसको तल्िो तहको अंग्रेजी दख्खि छ र जो ग्रामीण वा क्षेत्रीय भागमा
बसोबास गरे को छ।

ग्रामीण तथा क्षेत्रीय भूभागका के ही अस्थायी बालसन्दाहरु (सम्भालवत लववाह तथा अस्थायी पाटुनर लभसा भएका तथा
लतनमा लनभुर व्यलक्तहरु) जो गत पााँच वषुमा आइपनगेका छन् र तल्िो तहको अंग्रेजी दख्खिता छ भने उनीहरु योग्य
हुन सक्छन्। अन्य परीक्षणकािीन वा अस्थायी लभसा भएकाहरु यी सेवाहरुका िालग योग्य छैनन्।
Settlement Grants िे भखुरै आइपनगेका समनदायहरु जसिे उल्िेख्य संख्यामा नयााँ आगन्तनकहरु प्राि गरररहेका छन्
र आयोजना, योजना तथा सेवाहरुका िालग वकाित गनु सहायताको आवश्यकता छ उनीहरुिाई पलन सहायता
प्रदान गछुन्।
सेवा प्रदायकहरुिे मूिधारका सेवाहरु जस्तै आवास, बाि हेरचाह, रोजगारी तथा लवद्याियका िालग सहायतामा
पहुाँचका िालग सहयोग गछुन्। तपाईिाई समनदायमा बसोबास गनु तथा अंग्रेजी भाषा तालिम, लशक्षा र रोजगारीमा
पहुाँच पनर्याउन सहयोग गनुका िालग सहायता सजालािमा उनीहरुिे तपाईिाई जोड्न सक्छन्।
थप जानकारीका िालगिः
बसोबास सेवा अननदानसम्बन्धी जानकारी

वेबसाइट

Settlement Services grants program का बारे मा

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

DSS Grants Service Directory

http://serviceproviders.dss.gov.au

मानवीयता सम्बन्धी एकि नाबािकको सहायताका िालग
यो कायुक्मिे योग्य नाबािक (जोसाँग दक त स्थायी बालसन्दा, अस्थायी मानवीयता सम्बन्धी, अस्थायी सनरक्षा वा
समानान्तर महत्वपूणु अस्थायी लभसा छ) िाई हेरचाह, सनपरीवेक्षण तथा सहायताका िालग सघाउ गछु।
थप जानकारीका िालग www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhmprogramme मा जाननहोस् र एकि मानवीयतासम्बन्धी नाबािक (Unaccompanied Humanitarian Minors)
हेननुहोस्।

131 450 मा फोन गननुस्
31

बसोबासका िीभीिीहरु
Department of Immigration and Border Protection िे अदिका तथा एलसयाबाट हािसािै आएका
शरणाथीहरुका िालग अष्ट्रेलिया- एउटा नयााँ घर (Australia – A New Home) नामको िीभीिी उत्पादन गरे को छ।
िीभीिीमा आवास, स्वास्थ्य, लशक्षा, पैसा, काम, पररवार, अष्ट्रेलियन काननन तथा अष्ट्रेलियामा बसाइजस्ता लवषयमा
जानकारी रालखएको छ।
अिीकी शरणाथीका िालग अम्हाररक, लिका, दकरुन्िी, सनिालनज अरे लबक, स्वालहिी तथा लतलग्रन्या भाषाहरुमा
िीभीिी उपिब्ध छ।
एलसयन शरणाथीहरुका िालग बर्जमज, लचन (हाका), कारेन, नेपािी तथा रोलहन्ग्या भाषाहरुमा िीभीिी उपिब्ध छ।
दनवै खािे िीभीिीमा अंग्रेजी भाषाको लवकल्प र अंग्रेजी उपशीषुक (सबटाइटल्स) छ। यसका भागहरु अंग्रेजीमा
Border TV मा पलन उपिब्ध छन्। यसका िालग www.youtube.com/user/ImmiTV मा जाननस् र
‘orientation information’ खोजी गननुस्।
िीभीिीको प्रलतलिलपका िालग, तपाईको बसोबास सेवा प्रदायकिाई भन्ननहोस्,
DVD.Requests@border.gov.au मा इमेि गननुस् वा www.border.gov.au/about/contact/officeslocations/australia मा Department of Immigration and Border Protection िाई सम्पकु गननुहोस्।

राज्य तथा प्रादेलशक बसोबास सहयोग
सबै राज्य तथा प्रादेलशक सरकारहरुसाँग बहुसांस्कृ लतक तथा आप्रवास मालमिा हेने कायाुियहरु हुन्छन्। स्थानीय
सरकारिे पलन नयााँ बालसन्दाका िालग सहायता उपिब्ध गराउाँ छन्। अध्याय 12, नागररक सहभालगता हेनह
नु ोस्।
थप जानकारीका िालगिः
राज्य वा
प्रदेश

एजेन्सी

वेबसाइट

ACT

Office of Multicultural Affairs

http://www.communityservices.act.gov.au/multic
ultural

Multicultural Services

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

NSW

Multicultural NSW language
services

www.crc.nsw.gov.au/services

Multicultural NSW Settlement
Portal

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new
_arrivals_to_nsw/

NSW Community Organisations

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/com
munities/
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राज्य वा
प्रदेश

एजेन्सी

वेबसाइट

NT

Office of Multicultural Affairs

http://dcm.nt.gov.au/strongcommunity/multicultural-affairs

NT Multicultural Information
Directory

https://nt.gov.au/community/multiculturalcommunities/Contact-a-multicultural-service-orcommunity-group

Multicultural Affairs Queensland

www.multicultural.qld.gov.au

Queensland Multicultural
Resource Directory

www.communities.qld.gov.au/multicultural/multic
ultural-communities/multicultural-resourcedirectory

Multicultural SA

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

Multicultural Communities Council
of SA Directory

www.mccsa.org.au

Tas.

Multicultural Tasmania

www.multicultural.tas.gov.au

Vic.

Victorian Multicultural Commission

www.multicultural.vic.gov.au

समनदाय िाइरे क्टरी
(Community Directory)

www.multicultural.vic.gov.au/resources/communi
ty-directory

Office of Multicultural Interests

www.omi.wa.gov.au

WA Culturally and Linguistically
Diverse (CaLD) community
services directory

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

Qld

SA

WA

स्थानीय सरकारका सेवाहरु
तपाईको स्थानीय पररषद्िे तपाई बस्ने क्षेत्रको हेरचाह गछु र स्थानीय समनदायका मालनसिाई थनप्रै महत्वपूणु सेवाहरु
उपिब्ध गराउाँ छ। स्थानीय सम्पलत्त मालिकिे लतरे का करबाट पररषद्िाई आर्जथक कोष प्रदान गररन्छ। स्थानीय
सरकारी सेवाहरुमालथको पहुाँचका िालग तपाईिे सम्पलत्तको मालिक हुननपदैन।
थनप्रै पररषद्हरुिे जानकारी पनलस्तका वा नयााँ बालसन्दाका िालग स्थानीय सेवा तथा सनलवधा (फोहोर संग्रहको समय,
सावुजलनक स्वास्थ्य तथा मनोरजालनका सनलवधाहरु) बारे को जानकारी राखेर सूचना पचाुहरु उत्पादन गछुन्। लत पचाु
तपाईिे पररषदबाट लसधै वा प्राि हुिाकमाफु त प्राि गनु सक्ननहुन्छ।
थप जानकारीका िालग तपाईको स्थानीय पररषद् वा पनस्तकाियमा जाननहोस्। पररषद्को टेलिफोन नम्बर तथा ठे गाना
लजल्िाको नाम अन्तगुत White Pages मा सूचीकृ त छन्।
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थप जानकारीका िालगिः
क्षेत्र

स्थानीय सरकारको जानकारी

वेबसाइट

ACT

ACT Government –
Canberra Connect

www.act.gov.au

NSW

Office of Local Government

www.olg.nsw.gov.au

NT

Department of Local Government
and Community Services

www.localgovernment.nt.gov.au/council_in
formation

Qld

Department of Infrastructure,
Local Government and Planning

http://dilgp.qld.gov.au

SA

Department of Planning and
Local Government

www.dpti.sa.gov.au/local_govt

Tas.

Local Government Division

www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_gove
rnment

Vic

Local Government Victoria

www.delwp.vic.gov.au/localgovernment/find-your-council

WA

Department of Local Government
and Communities

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

रालष्ट्रय

Australian Local Government
Association – लिङ्कहरु

http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,
219

जातीय तथा समनदाय संगठनहरु
अष्ट्रेलियामा, थनप्रै जातीय तथा समनदाय संगठनहरु छन् जसिे लवलभन्न संस्कृ लत, भालषक तथा धार्जमक पृष्ठभूलमका
मालनसहरुको रुलचिाई प्रलतलनलधत्व तथा सेवा प्रदान गछुन्। ती संगठनहरुिे तपाईिाई सहयोग गनु सक्छन् वा जसिे
सहयोग गछु उसकहााँ जाने बाटो देखाइददन सक्छन्। जातीय तथा समनदाय क्िबहरु, संघ तथा धार्जमक संगठनहरुिाई
Yellow Pages मा 'क्िब' तथा 'संगठन' अन्तगुत समाबेश गररएको छ।
थनप्रै क्षेत्रहरुमा आप्रवासी संसाधन के न्र िगायत बसोबास सेवा प्रदायकहरु छन्। ती संगठनहरु सरकारद्वारा सञ्चालित
छैनन्, तर के हीिे बसोबास सेवाहरु उपिब्ध गराउन सरकारी रकम प्राि गछुन्। लतनीहरुिे तपाईिाई सहयोग गनु
सक्छन् वा तपाईको आवश्यकता तथा रुलच अननसारका संगठनहरु खोज्न सघाउ गछुन्।
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थप जानकारीका िालगिः
क्षेत्र

एजेन्सी

वेबसाइट

रालष्ट्रय

Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia
(FECCA)

www.fecca.org.au

रालष्ट्रय

Settlement Council of Australia

www.scoa.org.au

रालष्ट्रय

Multicultural Youth Advocacy Network

www.myan.org.au/

संकटमा सहयोग
यदद तपाईिाई खाद्यान्न, कपिा, बास वा फर्जनचरको एकदम जरुरत छ भने तपाईिे गैरसरकारी संगठनबाट सहयोग
प्राि गनु सक्ननहुन्छ। सहयोग माग्नका िालग नलहलच्कचाउननस्।
लवशेष सेवाहरु प्राि गनुका िालग तपाई योग्य हुननपछु वा के ही लनलित आवश्यकताहरु पूरा गननु पछु।
थप जानकारीका िालग हेननुहोसिः
रालष्ट्रय एजेन्सीहरु

वेबसाइट

The Salvation Army

www.salvos.org.au

St Vincent de Paul Society

www.vinnies.org.au

The Smith Family

www.thesmithfamily.com.au

Mission Australia

www.missionaustralia.com.au

Anglicare Australia

www.anglicare.asn.au

Red Cross

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

Department of Human Services

www.humanservices.gov.au/crisis

संकटमा टेलिफोन परामशु
लनिःशनल्क रुपमा हरे क ददन 24 सै घण्टा, हिामा सातै ददन संकट परामशु ददने टेलिफोन परामशु सेवाहरु छन्।
यदद तपाई लनराशाको अननभव गननुहुन्छ, कोहीसाँग कन रा गननुपने छ वा उनीहरुको लबशेषज्ञ परामशु सेवा प्रयोग गनु
चाहननहुन्छ भने उनीहरुिाई फोन गननुस्। सहयोग माग्नन सही हुन्छ।
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रालष्ट्रय एजेन्सीहरु

टेलिफोन 24 घण्टा

वेबसाइट

Lifeline Helpline

13 1114

www.lifeline.org.au

Kids Helpline

1800 551 800

www.kidshelp.com.au

Child Abuse Prevention Service

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au

Relationships Australia Crisis Line

1300 364 277

www.relationships.org.au

1800 RESPECT

1800 737 732

www.1800respect.org.au

131 450 मा फोन गननुस्
36

3 अंग्रेजी भाषा
यस खण्िमा
•

अननवाद तथा दोभाषे सेवा (TIS National)

•

अंग्रेजी लसकाइ

अननवाद तथा दोभाषे सेवा (TIS National)
दोभाषेको काम गदाु
अननवाद तथा दोभाषे सेवा (TIS National) िे आवश्यक परे को बेिा तत्काि टेलिफोन दोभाषे सेवा उपिब्ध
गराउाँ छ। 160 भन्दा बढी भाषा तथा भालषकाहरुमा दोभाषेहरु उपिब्ध छन्। यदद तपाईिाई आफ्लनो भाषा नबोल्ने
कसैसाँग संवाद गननुपने आवश्यकता छ भने तपाईिाई (TIS National) िे सहयोग गनु सक्छ।
टेलिफोनमा दोभाषेहरु ददनमा 24 घण्टा, हिामा सातै ददन उपिब्ध हुन्छन् र आकलस्मक अवस्थाहरुमा सहयोग गनु
सक्छन्। तपाईिे TIS National िाई सरकारी एजेन्सी, समनदालयक समूहहरु तथा व्यवसायहरुसाँग संवाद गदाु प्रयोग
गनु सक्ननहुन्छ।
सामान्यतया, TIS National अंग्रेजी नबोल्नेहरुका िालग लनिःशनल्क हुन्छ। यदद तपाई सरकारी लवभागसाँग कन रा गदै
हुननहुन्छ भने त्यो संगठन दोभाषेको खचुका िालग लजम्मेवार हुन्छ। के ही व्यवसाय तथा समनदाय सेवाहरुिे पलन
लनिःशनल्क दोभाषे सेवा उपिब्ध गराएका हुन सक्छन्।
TIS National दोभाषे प्रयोग गनुका िालग 131 450 नम्बरमा फोन गननुहोस् र अपरेटरिाई तपाईिे बोल्ने भाषा
बताउननहोस्। अपरे टरिे दोभाषेिाई सम्पकु गनेछ। जब तपाई दोभाषेसाँग जोलिननहुन्छ, तपाईिे कन रा गनु चाहेको
संगठनको नाम तथा टेलिफोन नम्बर उपिब्ध गराउननहोस्।
तपाईिे सम्पकु गनु चाहेको संगठनिाई कायाुिय समयमा फोन गननुपनेछ।
तपाईको िाक्टरिाई भेट्दा दोभाषे चालहन्छ भने, िाक्टरको Priority िाइन (Doctor’s Priority Line) माफु त
TIS National िाई सम्पकु गरे र टेलिफोन दोभाषेको व्यवस्था लमिाउनका िालग िाक्टरिाई भन्ननहोस्। िाक्टरिे
प्रत्यक्ष दोभाषेको व्यवस्था पलन गनु सक्छन्। औषलध लबतरक फामेसीिे औषलधका बारेमा तपाईसाँग कन रा गनु टेलिफोन
दोभाषेको प्रयोग गनु सक्छन्। यो सरकारद्वारा उपिब्ध गराइएको लनिःशनल्क सेवा हो।
लनिःशनल्क टेलिफोन दोभाषे सेवा लनम्न समूहहरुसाँग संवाद गनुका िालग उपिब्ध हुन सक्छिः
•

गैर-नाफामूिक, गैरसरकारी, समनदायमा आधाररत संगठनहरु

•

संसद सदस्यहरु

•

स्थानीय सरकारी अलधकारीहरु (रकम दर, फोहोर संकिन तथा शहरी सेवाहरुजस्ता मामिाको सम्बन्धमा)

•

ट्रेि यनलनयनहरु

•

ररयि स्टेट एजेन्सीहरु
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TIS National का िालग काम गदाु
TIS National करारमा दोभाषेको रुपमा काम गनु इच्छन क अष्ट्रेलियन स्थायी बालसन्दा तथा नागररकहरुबाट
प्राि हुने सोधपनछिाई स्वागत गछु। थप जानकारीका िालग TIS National को वेबसाइट
www.tisnational.gov.au/en/Interpreters हेननुहोिा।

तपाईको महत्वपूणु कागजातको अननवाद
योग्य आप्रवासीहरुिे उनीहरुको बसोबाससाँग सम्बलन्धत व्यलक्तगत कागजातहरुिाई अंग्रेजीमा अननवाद गराउन सक्छन्
(उदाहरणका िालग, जन्म वा लववाह दताु प्रमाणपत्र, ड्राइभर िाइसेन्स, र लशक्षा तथा रोजगारीका कागजातहरु)।
तपाई अष्ट्रेलिया आएको पलहिो दनई वषुलभत्र वा स्थायी बालसन्दाको हकमा यो लनिःशनल्क हुन्छ।
थप जानकारीका िालग हेननुहोसिः
TIS National सेवा

सम्पकु लववरण

अननवाद तथा दोभाषे सेवा
(TIS National) 24 घण्टे सेवा

131 450

TIS National वेबसाइट

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

कागजात अननवाद
बारे मा जानकारी

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

‘मिाई दोभाषे चालहन्छ’ कािु
गैर-अंग्रेजी भाषीहरुिे जब उनीहरुिाई सरकारी एजेन्सी, समनदाय समूह तथा व्यवसायहरुसाँग संवाद गने आवश्यकता
पछु दोभाषेको िालग अननरोध गनु ‘मिाई दोभाषे चालहन्छ’ (I need an interpreter) कािु प्रयोग गनु सक्छन्।
कािुमा TIS National को सम्पकु लववरण तथा तपाईको इलच्छत भाषाको नाम िेख्ने ठाउाँ हुन्छ। जब तपाईिाई
दोभाषेको जरुरत पछु कािु देखाउननहोस्।
TIS National िे यी कािुहरु उनीहरुको ग्राहकिाई ददनका लनलम्त सरकारी एजेन्सी, समनदाय समूह र गैरनाफामनखी
एजेन्सीहरुिाई उपिब्ध गराएका हुन्छन्।
यदद तपाईिाई यो कािु हुिाकमाफु त आओस भन्ने चाहननहुन्छ भने, tispromo@border.gov.au
मा TIS National िाई इमेि गननुहोस् वा 1300 655 820 नम्बरमा फोन गननह
ु ोस्।

दोभाषे संकेत
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यस दोभाषे संकेत (यस पनलस्तकाको हरे क पृष्ठमा र मालथपरि) िे सीलमत अंग्रेजीको ज्ञान भएका मालनसहरुिाई
उनीहरुिे सरकारी सेवा प्रयोग गदाु भाषा सहायताको िालग माग गनु सक्छन् भन्ने सूचना ददन्छ।
तपाईिे यो संकेतिाई सावुजलनक अस्पताि, प्रहरी स्टेसन, राज्यका लवद्यािय, समनदाय के न्र, आवास तथा रोजगारी
कायाुिय, स्थानीय पररषद् तथा आप्रबास संसाधन के न्रजस्ता बसोबास सेवा प्रदायकहरुकहााँ देख्न सक्ननहुन्छ।

अंग्रज
े ी लसकाइ
बयस्क प्रवासी अंग्रज
े ी कायुक्म (Adult Migrant English Program) (AMEP)
अंग्रेजी अष्ट्रेलियाको रालष्ट्रय भाषा हो। अष्ट्रेलियाका मालनसहरुिे थनप्रै भाषाहरु बोल्छन्, तर अष्ट्रेलियन जीवनमा पूरै
सहभागी हुनका िालग तपाईिे अंग्रेजी बोल्नन र बनझ्ननपने आवश्यकता हुन्छ। अंग्रेजी लवना, तपाईिे महत्वपूणु सेवाहरुमा
पहुाँच पाउन र स्वतन्त्र हुन करठन हुनेछ। अंग्रेजी भाषाको सीप तपाई अष्ट्रेलियामा काम गनु चाहननहुन्छ भने पलन
महत्वपूणु हुन्छ।
यदद तपाई अष्ट्रेलियन नागररक बन्न चाहननहुन्छ भने तपाईिे कसरी अंग्रेजी बोल्ने जान्ननपने हुन्छ।
Adult Migrant English Program (AMEP) अष्ट्रेलियन सरकारको लवत्तीय िगानीमा सञ्चालित छ र योग्य
आप्रवासी तथा मानवीयता सम्बन्धी प्रवेशकताुिाई 510 घण्टासम्मको लनिःशनल्क अंग्रेजी भाषा कक्षा प्रदान गछु।
यदद तपाई अष्ट्रेलियामा बसोबास गरररहेको वयस्क आप्रवासी वा मानवीयता सम्बन्धी प्रवेशकताु, स्थायी लभसा वा
योग्य अस्थायी लभसा प्रदान गररएको छ र कम अंग्रेजी बोल्ननहुन्छ वा दफरटक्कै बोल्ननहुन्न भने तपाई AMEP का िालग
योग्य हुन सक्ननहुन्छ। 15 देलख 17 वषु बीच उमेर भएका के ही जवान आप्रवासीहरु पलन योग्य हुन सक्छन्।
https://docs.education.gov.au/node/37165 मा एउटा जानकारीपत्र छ जसिे तपाईिाई अझ बढी
बताउनेछ।
AMEP कक्षामा तपाईिे अंग्रेजी भाषाका सीपहरु तथा अष्ट्रेलियन समाजबारे को जानकारी पाउननहुनेछ। तपाईिे
समान पृष्ठभूलम, अननभव तथा िक्ष्य भएका अन्य नयााँ आगन्तनकसाँग भेट्ननहुन्छ, र तपाईिे नयााँ साथीहरु बनाउनन हुनेछ।
AMEPअष्ट्रेलियन सरकारबाट स्वीकृ लत लिएका सेवा प्रदायकहरुबाट प्रदान गररन्छ। अन्य भाषा बोल्नेहरुका िालग
अंग्रेजी लसकाउन प्रलशलक्षत लशक्षकहरुद्वारा कक्षामा लसकाइन्छ।
तपाईको सेवा प्रदायकिे तपाईिाई कक्षा रोज्न सहयोग गनेछ, जनन कक्षा तपाईका िालग सक्दो उत्तम पररणाम
सनलनलित गनु तपाईको आवश्यकतासाँग राम्रोसाँग मेि खान्छ। लवलभन्न समयमा (ददवा, सााँझ तथा सिाहन्त) र लवलभन्न
ठाउाँ हरुमा पूणुकािीन तथा आंलशक कक्षाहरु हुन्छन् तादक तपाईिे आफू िाई जलहिे र जहााँ उपयनक्त हुन्छ त्यस कक्षामा
लसक्न सक्ननहुन्छ। दूर लसकाइ कक्षा, अनिाइन तथा घरमा लसकाउने बन्दोबस्त पलन उपिब्ध छन्।
तपाईसाँग बािबालिका छन् भने AMEP child care पलन हेननुहोस्।
AMEP का िालग महत्वपूणु समयतालिका
AMEP माफु त अंग्रेजी भाषाको कक्षामा पहुाँच राख्न तपाईको अष्ट्रेलिया आगमनको लमलतिे वा तपाई यसअलघ नै
अष्ट्रेलियामा हुननहुन्छ भने लभसा शनरुआतको 6 मलहनालभत्र तपाईिे स्वीकृ लतप्राि AMEP सेवा प्रदायकसाँग दताु
हुननपछु। तपाईिे अंग्रेजी कक्षा अष्ट्रेलिया आगमनको वा लभसा शनरुआतको एक वषुलभत्र शनरु गननुपछु।
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तपाईको आगमनको लमलत वा लभसा शनरुआतको लमलतबाट तपाईसाँग AMEP माफु त अंग्रेजी लसक्नका िालग पााँच वषु
छ। यदद तपाईिाई लवशेष आवश्यकता छ, सीलमत मात्रामा लवद्याियमा कक्षा लिएको वा करठन पूवु-आप्रवास अननभव
छ भने तपाई अलतररक्त पाठका िालग योग्य हुननहुन्छ।
थप जानकारीका िालगिः
अमेप (AMEP)

सम्पकु लववरण

टेलिफोन

13 38 73

AMEP वेबसाइट

www.education.gov.au/amep

इमेि

skilling@education.gov.au

अंग्रेजीबाहेकका अन्य भाषा बारे मा जानकारी

www.education.gov.au/amep-informationother-languages

मैिे कहााँ अंग्रेजी लसक्न सक्छन ?
AMEP प्रदायक तथा लसकाइ के न्रहरु

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

AMEP अनिाइन

www.amepdl.net.au

तपाईको सेवा प्रदायकिे AMEP पूरा गरे पिात थप अध्ययनको योजना बनाउन तपाईिाई सहयोग गनेछ।

लशक्षा र रोजगारीका िालग लशप (Skills for Education and Employment) (SEE)
यदद तपाई जालगर खोलजरहननभएको छ भने, Skills for Education and Employment (SEE) कायुक्मिे
सहयोग गनु सक्छ। SEE िे काम गनु योग्य उमेरका जालगर खोज्नेहरु जसिाई कम साक्षरता वा अंग्रेजी भाषाको
सीपको कारणिे रोजगारी खोज्न करठनाइ छ उनीहरुिाई 800 घण्टासम्मको लनिःशनल्क भाषा, साक्षरता तथा
संख्यात्मक प्रलशक्षण र व्यावसालयक लसकाइ उपिब्ध गराउाँ छ। यो कायुक्मिे तपाईिाई दनई वषुसम्म सहायता
गनु सक्छ।
सदक्यरुपमा काम खोलजरहेका र योग्य आम्दानी सहायता रकम वा भत्ता प्राि गरररहेका मालनसहरु मात्र SEE का
िालग योग्य हुन्छन्। के ही मालनस Adult Migrant English Program (AMEP) सकाएपलछ वा यदद उनीहरु
AMEP का िालग योग्य छैनन् भने SEE मा पहुाँच राख्छन्।
थप जानकारीका िालग, Centrelink िाई भेट्ननहोस् वा फोन गननुहोस्, तपाईको रोजगारी सेवा प्रदायकसाँग कन रा
गननुहोस्, वा SEE को वेबपेज www.education.gov.au/skills-education-and-employment मा जाननहोस्।
अध्याय 5, रोजगारी पलन हेननुहोस्।
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4 लशक्षा तथा तालिम
यस खण्िमा
•

बाि हेरचाह

•

खेिसमनह (्िेग्रनप)

•

लवद्यािय तथा पूवुलवद्यािय

•

व्यावसालयक लशक्षा तथा तालिम

•

रालष्ट्रय तालिम उजनरी हटिाइन (National Training Complaints Hotline)

•

लवश्वलवद्यािय

•

लशक्षा वा तालिमको िालग योग्यता तथा सीपको पलहचान

•

लवद्याथी सहायता भनक्तानी

•

लवद्याथी छन ट कािु

•

समनदालयक छोटो पाठ्यक्म

यदद तपाईिाई अंग्रेजी लसकाइका लवषयमा जानकारीको जरुरत छ भने अध्याय 3, अंग्रेजी भाषा हेननुहोस्।

बाि हेरचाह
तपाईिाई आफ्लनो बच्चा तपाईको काम, अध्ययन वा अन्य प्रलतबद्धताका कारण कोही अरुको औपचाररक हेरचाहमा
छोड्ननपने आवश्यकता हुन सक्छ – त्यो हो, बाि हेरचाह। सही बाि हेरचाह तथा पूवु लसकाइ सेवा रोज्नन
पररवारहरुका िालग एउटा गाह्रो लनणुय हुन सक्छ। यो तपाईको पररवारको आवश्यकता र वातावरणमा भर पछु
जसमा तपाई तथा तपाईको बच्चािे बढी सलजिो महसनस गनेछ। सबै बाि हेरचाह सेवा प्रदायक योग्य हुनै पछु , वा
लशक्षा तथा हेरचाहमा स्वीकृ त योग्यतातफु काम गरररहेको हुननपछु।
बाि हेरचाहिे हािै आएका बािबालिका तथा उनीहरुका बाबनआमाका िालग थनप्रै िाभहरु प्रदान गछु। थनप्रै अष्ट्रेलियन
पररवारहरुिे यस्ता सेवाहरु प्रयोग गछुन्।
बाि हेरचाह तथा पूवु लसकाइ सेवाहरुिे बािबालिकािाई सामालजक, भावनात्मक तथा लसकाइका सीपहरु लवकास
गनु सहयोग गछु। लवलभन्न पृष्ठभूलमका बािबालिकािे अंग्रेजी लसक्नेछन् र उनीहरु नयााँ वातावरणसाँग पररलचत हुनेछन्।
उच्च गनणस्तरको पूवु बाल्यावस्था लसकाइ तथा बाि हेरचाह कायुक्मिे बच्चाको समग्र लवकास, लशक्षा तथा जीवनको
पलछल्िो समयमा रोजगारीको प्रलतफिमा सनधार ल्याउाँ छ।
बाि हेरचाह प्रयोग गननुको अथु तपाई आफन तालिम, अध्ययन वा काममा जान सक्ननहुन्छ जसिे तपाईको पररवारिाई
सहायता गछु र तपाईको बसोबास सफि हुने सम्भावना बढाउाँ छ।
लवलभन्न प्रकारका बाि हेरचाह सेवाहरु उपिब्ध छन्। त्यसमा िामो ददवा हेरचाह, पररवार ददवा हेरचाह,
कलहिेकाही गररने हेरचाह तथा घरमै गररने िगातका हेरचाह पछुन्। साथै, छन िी हेरचाह तथा प्राथलमक लवद्याियको
उमेरका बािबालिकाका िालग लवद्यािय अवलध बालहरको हेरचाह पलन।
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•

िामो ददवा हेरचाह (Long Day Care) िाई कलहिेकाही ाँ के न्रमा आधाररत हेरचाह भलनन्छ र
सामान्यतया भवन वा भवनको अंश जसिाई लवशेषरुपमा बाि हेरचाह के न्रको रुपमा प्रयोग गनुका लनलम्त
बनाइएको हुन्छ, यस्तो ठाउाँ मा उपिब्ध गराइन्छ।

•

पररवार ददवा हेरचाह (Family Day Care) यस्तो हेरचाह हो जहााँ दताुवाि लशक्षकिे अन्य मालनसहरुका
बािबालिकािाई उनीहरुको आफ्लनै घरमा हेरचाह प्रदान गछुन्।

•

यदाकदाको हेरचाह (Occasional Care) लनयलमतरुपमा बाि हेरचाहको जरुरत नपने पररवारहरुका
िालग उपयनक्त हुन्छ।

•

घरलभत्रैको हेरचाह (In-home Care) बाि हेरचाहको िलचिो रुप हो जहााँ एक मान्यताप्राि लशक्षकिे
बािककै घरमा हेरचाह प्रदान गदुछ। यो बािबालिकाका िालग लनलित पररलस्थलतहरुमा मात्र उपिब्ध
हुन्छ।

•

बाि हेरचाह के न्र जसिे बािबालिकािाई लवद्याियका िालग तयार गछु, त्यहााँको पूवुलवद्यािय वा
दकन्िरगाटेन कायुक्ममा पलन बािबालिका उपलस्थत हुन सक्छन्। लतनिाई White Pages टेलिफोन
लनदेलशकामा सूचीकृ त गररएको छ।

लनम्न कन रा पत्ता िगाउन 1800 670 305 नम्बरमा रालष्ट्रय बाि हेरलवचार पहुाँच हटिाइन अथाुत
National Child Care Access Hotline िाई फोन गननुहोस् वा www.mychild.gov.au/ वेबसाइटको
MyChild मा जाननहोसिः
•

तपाईको स्थानमा स्वीकृ त बाि हेरचाह सेवा

•

उपिब्ध बाि हेरचाहका प्रकार तथा सम्भालवत ररक्त स्थान

•

स्वीकृ त बाि हेरचाहको खचुका िालग सरकारी सहयोग

•

लवशेष आवश्यकता भएका बािबालिकाका िालग सेवाहरु

•

लवलवध सांस्कृ लतक पृष्ठभूलम भएका बािबालिकाका िालग सेवाहरु

रालष्ट्रय बाि हेरचाह जानकारी

वेबसाइट

तपाईको नलजक बाि हेरचाह के न्र पत्ता िगाउननस्

www.mychild.gov.au

सरकारी सहयोग बाि हेरचाह के न्रको शनल्कका िालग

www.humanservices.gov.au/childcare

सरकारी सहायतामा पररवतुनहरु

www.education.gov.au/jobsforfamilies

Department of Education and Training,
पूवु बाल्यावस्था तथा बाि हेरचाह

www.education.gov.au/early-childhood-andchild-care

तपाईको पररवारका िालग सही हेरचाह रोज्दा

https://docs.education.gov.au/node/29716
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AMEP बाि हेरचाह
Adult Migrant English Program (AMEP) िे लवद्यािय उमेरभन्दा कमका बािबालिकािाई उनीहरुको
आमाबाबनिे AMEP कक्षामा भाग लिएका छन् भने मात्र लनिःशनल्क बाि हेरचाह उपिब्ध गराउाँ छ। AMEP सके पलछ,
तपाईिे आफ्लनो बाि हेरचाह बन्दोबस्तको समीक्षा गननुपछु दकनदक अरु कायुक्महरुिे ती खचुहरु व्यहोदैनन्।

बाि हेरचाहमा काम गदाु
बािबालिकािे सक्दो उत्तम हेरचाह पाएको सनलनलित गनु अष्ट्रेलियामा बाि हेरचाहिाई राम्ररी लनयमन गररन्छ।
अष्ट्रेलियन संघीय सरकार तथा राज्य र प्रादेलशक सरकारहरु बाि हेरचाहका िालग संयनक्तरुपमा लजम्मेवार छन्।
बाि हेरचाह सेवा तथा यसमा काम गने लशक्षकिे बाि लशक्षा, सनरक्षा र कल्याण, र बाि हेरचाह भनक्तानीसाँग
सम्बलन्धत लवलभन्न काननन तथा लनयमहरुको अननसरण गननुपने हुन्छ।
यदद तपाई औपचाररक बाि हेरचाह गलतलवलधमा भाग लिनका िालग अगालि बढ्ननभयो भने, ती र अन्य कतुव्यका
बारे मा सचेत रहननहोस्। तपाईिाई लशक्षा तथा हेरचाहमा स्वीकृ त योग्यता भएको वा यसतफु िागेको हुननपने
आवश्यकता हुन्छ, खासगरी Technical and Further Education (TAFE) इलन्स्टच्यनट जस्तो Registered
Training Organisation माफु त Certificate III in Children's Services हुननपछु।
तपाईिे आफ्लनो आम्दानी Centrelink तथा Australian Taxation Office मा खनिाउनन पछु। सबै दकलसमका
औपचाररक बाि हेरचाहिाई ती आवश्यकताहरु िागू हुन्छ।
बाि हेरचाह सेवा तथा लशक्षकहरुिे उनीहरुको कतुव्य पूरा गदैनन् भने यसका िालग आर्जथक जररवानादेलख लिएर
आपरालधक अननसन्धान तथा अलभयोगसम्मको गम्भीर दण्ि हुन्छ।
बाि हेरचाह लशक्षक हुने लवषयमा थप जानकारीका िालग, तपाईको राज्य तथा प्रादेलशक सरकारको लशक्षा लवभागको
वेबसाइटमा जाननहोस्।

्िेग्रप
न
्िेग्रनप (Playgroup) अनौपचाररक सत्र हो जहााँ आमा, बनबा, हजनरबनबा हजनरआमा, हेरचाहकताु, बािबालिका तथा
बच्चाहरु आरामदायी वातावरणमा साँगै भेट गछुन्।
्िेग्रनपिे अन्य बािबालिकासाँगको नयााँ अननभव तथा अन्तकृु यामा उनीहरुको सहभालगतामाफु त बािबालिकाको
लसकाइ तथा लवकासिाई सहयोग गनु सक्छ। ्िेग्रनपमा उपलस्थत हुाँदा पररवारबाट एलक्िएको अननभूलत कम हुन्छ,
दकनदक ्िेग्रनपिे स्थानीय समनदायसाँग जोड्नका िालग लनयलमत सामालजक कृ याकिाप तथा अवसरहरु उपिब्ध
गराउाँ छ।
्िेग्रनपिे लवलभन्न स्थानहरुमा भ्रमण गछुन् र यसिाई आमाबाबन तथा हेरचाहकताुिे आयोजना गरे का हुन्छन्। यसमा
सामेि हुने लनणुय गननुअलघ सामान्यतया तपाईिे लनिःशनल्क भेट गनु सक्ननहुन्छ। हरे क पलछल्िा भ्रमणमा मनोरजालन वा
किाका सामग्रीको खचु समेट्नका िालग थोरै शनल्क िाग्न सक्छ, जनन ्िेग्रनपअननसार भर पछु।
1800 171 882 मा Playgroup Australia िाई सम्पकु गननुहोस् वा ्िेग्रनप खोज्नका िालग
www.playgroupaustralia.com.au/ मा जाननहोस्।

131 450 मा फोन गननुस्
43

लवद्यािय तथा पूवुलवद्यािय
पूवुलवद्यािय वा दकन्िरगाटेन लवद्याियभन्दा अगालिका वषुमा सबै बािबालिकाका िालग उपिब्ध छ। पूवुलवद्याियिे
लवद्यािय जाननअलघ बािबालिकािाई शारीररक, मानलसक तथा सामालजकरुपमा लवकास हुन सहयोग गछु।
बािबालिकािे पााँच वषुको उमेरदेलख दश वषु नभएसम्म लवद्याियमा उपलस्थत हुनै पछु। दशौ ाँ वषुपिात
17 वषु नभएसम्म उनीहरुिे पूणुकािीन लशक्षा, तालिम वा रोजगारी वा यी सबैको सलम्मश्रणमा भाग लिनन पछु।
(हिामा कम्तीमा 25 घण्टा)।
सामान्यता, बािबालिकािे 12 वा 13 वषुको उमेर सम्म प्राथलमक लवद्याियमा उपलस्थत हुन्छन् र त्यसपलछ 17
वा 18 वषुको उमेरसम्म उच्च लवद्यािय वा हाई स्कन ि (वा 'माद्यालमक लवद्यािय') मा। के ही किेज (उच्च माद्यालमक
लवद्यािय) आफ्लनो कक्षा 11 र 12 वषुका लवद्याथीहरुका िालग मात्र हो जो अलन्तम उच्च लवद्याियको परीक्षाका िालग
तयारी गदै हुन्छन्।
तपाईिे आफ्लना बािबालिकािाई सरकारी वा दक गैरसरकारी लवद्याियमा पठाउन सक्ननहुन्छ। White Pages
मा लवद्याियहरु सूचीकृ त छन्।
सरकारी लवद्याियिे लनिःशनल्क लशक्षा प्रदान गछु। तथालप, धेरै लवद्याियिे शैलक्षक तथा खेिकन द कायुक्महरुका
िालग सानो रकमको वार्जषक शनल्कका िालग अननरोध गछुन।् बाबनआमािे अलतररक्त सामाग्रीहरु जस्तै लससाकिम,
किम, दकताब तथा लवद्याियको पोशाकिगायतका िालग व्यवस्था लमिाउनन पछु।
अस्थायी लभसा भएका लवद्याथीहरुिाई पूरै लवद्यािय शनल्क लतननुपने हुन्छ – लवद्याियसाँग बनझ्ननस्।
गैरसरकारी लवद्याियिे शनल्क लतराउाँ छन्, र लतनीहरुसाँग धार्जमक सम्बद्धता वा लनलित शैलक्षक दशुन हुन सक्छ।
लनजी लशक्षाका िालग बनझ्न, रोलजएका लवद्याियमा सीधै सम्पकु गननुस् वा सान्दर्जभक गैरसरकारी शैलक्षक
अलधकारीसाँग भेट्नका िालग समय लमिाउननस्।
यदद तपाईिाई लवद्यािय अगालि वा पछालि हेरचाहको आवश्यकता छ भने, वा लवद्याियको छन िीका बेिामा
हेरचाह चालहन्छ भने लवद्याियमा सोध्ननस्।

भनाु
तपाईको बच्चािाई लवद्याियमा भनाु गनुका िालग, लवद्याियमा फोन गननुहोस् वा त्यही ाँ जाननहोस्। तपाईिे आफ्लनो
लभसा वा अष्ट्रेलियामा प्रवेश गरे को कागजात, तपाईको बच्चाको जन्मलमलतको प्रमाण, र उनीहरुको अलघल्िो लशक्षासाँग
सम्बलन्धत लवद्यािय ररपोटुिगायतका अन्य कागजहरु लिएर जाननपछु। तपाईिे खोपको कागजात पलन देखाउननपछु।
अध्याय 9, स्वास्थ्य तथा कल्याण हेननुहोस्।
लवद्यािय छान्नन एउटा करठन लनणुय हुन सक्छ। www.myschool.edu.au/ वेबसाइटको MySchool मा तपाईिे
स्थानीय लवद्याियका बारे मा धेरै लसक्न सक्ननहुन्छ।
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गैर-अंग्रज
े ी भाषी लवद्यािय बािबालिका
अंग्रेजी लसक्न सहायता सेवाहरु अष्ट्रेलियाभर फरक फरक छन्। थप जानकारीका िालग तपाईको राज्य वा प्रदेशको
लशक्षा अलधकारी वा तपाईको बच्चाको लवद्याियिाई सम्पकु गननुहोस्।
राज्य वा
प्रदेश

जानकारी

वेबसाइट

ACT

Education and Training Directorate

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

NSW

Department of Education

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

NT

Department of Education

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

Qld

Department of Education and
Training

http://education.qld.gov.au/schools/about/su
pport.html

SA

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.

Multicultural Access Point

www.multicultural.tas.gov.au/education_and
_english

Vic.

Department of Education and
Training

www.education.vic.gov.au/school/teachers/t
eachingresources/diversity/eal/Pages/ealne
wstudent.aspx

Department of Education

http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/
detcms/navigation/program-information/eald-school-programs/

WA

लवद्याियमा दोभाषेहरु
बािबालिका संिग्न लवषयमा लवद्याियमा छिफि गदाु सीलमत अंग्रेजी बोल्ने वा के ही नबोल्ने आमाबाबन र
हेरचाहकताुसाँग दोभाषे उपलस्थत हुननपछु। लवद्याियमा भेट्ननपूवु TIS National िाई 131 450
(24 घण्टा, हिाको सातै ददन) नम्बरमा सम्पकु गननह
ु ोस् वा www.tisnational.gov.au मा जाननहोस्।
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व्यावसालयक लशक्षा तथा तालिम (Vocational Education
and Training)
Vocational Education and Training (VET) कक्षा त्यस्ता मालनसहरुका िालग हो जो प्रालवलधक वा लशल्पका
सीपहरु वा कन नै लवशेष कामका िालग सीप चाहन्छन्। सूचना प्रलवलध, व्यवसाय सेवा, किा तथा लमलिया, पयुटन तथा
अलतलथ सत्कार, बाि हेरचाह, यातायात तथा िलजलस्टक, लनमाुण, खानी, उत्पादन तथा ग्रामीण उद्योगजस्ता क्षेत्रमा
थनप्रै व्यावसालयक तालिमका कक्षाहरु हुन्छन्।
VET अध्ययनमा पहुाँच राख्ननभन्दा पलहिा, तपाईिाई मन पने कोसुहरुबारे खोज-अध्ययन गननुहोस् र अष्ट्रेलियामा
जालगरका िालग कन न सीपहरुको माग छ हेननुहोस्। MySkills को वेबसाइट www.myskills.gov.au िे जानकारी
उपिब्ध गराएर यस खोज-अध्ययनमा सहयोग गछु।
MySkills को वेबसाइटिे अष्ट्रेलियामा VET कोसुहरु प्रदान गने तालिम संगठनबारे पलन जानकारी प्रदान गदुछ।
लतनमा Technical and Further Education (TAFE) इलन्स्टच्यनट, Adult and Community Education
(ACE) संगठन, र Private Registered Training Organisations (RTOs) िगायत पछुन्।
माद्यलमक लवद्याियका लवद्याथीहरुिे उनीहरुको लवद्याियको अलन्तम वषुहरुमा VET कोसु लिन सक्छन्। VET
कोसुका िालग शनल्क लिइन्छ र लवद्याथीहरुिे दकताब, सामग्री वा औजार आफै दकन्ननपने हुन्छ। के ही कोसुहरुमा
छालननका िालग लवद्याथीहरुिे माद्यालमक लवद्यािय पूरा गरे को हुननपछु।
लि्िोमा तह र मालथका VET कोसुमा भनाु भएका योग्य लवद्याथीहरुका िालग, अष्ट्रेलियन सरकारिे भेट दफ
हेल्प (VET FEE-HELP) ऋण योजना प्रदान गदुछ। VET FEE-HELP िे लवद्याथीहरुिाई लवत्तीय
सहायता प्रदान गछु ता दक उनीहरुिे आफ्लनो शनल्क अगालि नै लतननु नपरोस्। VET FEE-HELP ऋण प्राि गने
लवद्याथीहरुिे एकपटक लतनीहरुको आम्दानी न्यूनतम दफताु भनक्तानीको संघारमा पनगप
े लछ कर प्रणािीमाफु त
सो ऋण दफताु लतननु पछु। यस्तो ऋणको िालग आवेदन गदाु, हस्ताक्षर गननुअलघ सबै कतुव्य र
आवश्यकताहरुबारे सचेत हुनन तपाईको लजम्मेवारी हो। VET FEE-HELP बारे थप जानकारीका िालग,
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
मा जाननहोस्।
क्षेत्र

VET जानकारी

टेलिफोन

वेबसाइट

रालष्ट्रय

My Skills Training
Directory

ACT

Skilled Capital

02 6205 8555

www.skills.act.gov.au/?q=skillstraining-act

NSW

Smart and Skilled

1300 772 104

www.smartandskilled.nsw.gov.au

NT

Northern Territory
Training Entitlement

www.myskills.gov.au

https://nt.gov.au/learning/adulteducation-and-training/vocationaleducation-and-training-VET
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क्षेत्र

VET जानकारी

टेलिफोन

वेबसाइट

Department of Business

08 8999 5511

http://www.vet.nt.gov.au/

Qld

Skills Gateway

1300 369 935

www.skillsgateway.training.qld.gov.au

SA

Work Ready

1800 506 266

www.skills.sa.gov.au/training-learning

Tas.

Skills Tasmania

Vic.

Victorian Training
Guarantee

13 1823

www.education.vic.gov.au/training/lea
rners/vet/pages/funding.aspx

WA

Future Skills

08 6551 5000

www.futureskillswa.wa.gov.au/studen
tsparents/Pages/default.aspx

http://www.skills.tas.gov.au/learners

योग्यता तथा सीपको पलहचानबारे जानकारीका िालग अध्याय 5, रोजगारी हेनह
नु ोस्।

रालष्ट्रय तालिम उजनरी हटिाइन
(National Training Complaints Hotline)
National Training Complaints Hotline उपभोक्ताहरुका िालग व्यावसालयक लशक्षा तथा तालिमसाँग सम्बलन्धत
उजनरी दताु गने एउटा रालष्ट्रय सेवा हो। सेवािे उपभोक्ताहरुिाई उजनरीमा सहायता गनु उपयनक्त
एजेन्सी/अलधकारी/अलधकारक्षेत्र लसफाररश गदुछ।
अष्ट्रेलियन, राज्य वा प्रादेलशक सरकारहरु िगायतका थनप्रै एजेन्सी र संगठनहरुको संिग्नता हुनािे व्यावसालयक लशक्षा
तथा तालिम क्षेत्र जरटि छ। उपभोक्तािाई उजनरी दताु गनु सनव्यवलस्थत र सरि तररका उलचत हुन्छ।
Hotline िे उजनरीबारे अननसन्धान गदैन तर उजनरीिाई लवचार गनुका िालग बढी उपयनक्त एजेन्सी, अलधकारी वा
अलधकारक्षेत्रमा पठाइददन्छ। Hotline बारे थप जानकारी https://www.education.gov.au/NTCH
मा उपिब्ध छ।
Hotline सोमबारदेलख शनक्बारसम्म लबहान 8 बजेदले ख बेिनका 6 बजेसम्म रालष्ट्रयरुपमा सञ्चािन हुन्छ। टेलिफोन
नम्बर हो 13 38 73। लिलखत उजनरीहरुिाई skilling@education.gov.au मा इमेि गनु सदकन्छ। यसमा
तपाईको सम्पकु लववरणिगायत जलतसक्दो बढी लववरण समावेश गननुस्, ता दक तपाईको उजनरीिाई गहनरुपमा
लवचार गररन्छ।
दोभाषे सेवाहरु 131 450 मा फोन गरेर TIS National माफु त उपिब्ध हुन्छ। National Training Complaints
Hotline िालग माग्ननस्।
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लवश्वलवद्यािय
अष्ट्रेलियन लवश्वलवद्याियहरु लवश्वमै उत्तममध्येमा पछुन्। अन्िरग्राजनएट लिग्री कोसु सामान्यता तीन वषुको हुन्छ, तर
िामो अवलध लिने िबि-लिग्री तथा पोस्ट-ग्राजनएट अध्ययन कोसु पलन उपिब्ध छन्। के ही कोसुमा दूर (अनिाइन)
लसकाइ तथा पाटुटाइम लवकल्पहरु पलन छन्। लवश्वलवद्याियिे छोटा व्यावसालयक लवकास कोसु पलन प्रदान
गनु सक्छन्।
अष्ट्रेलियन लशक्षा प्रणािीका बारे मा थप जान्नका िालगिः
•

यदद तपाई अष्ट्रेलियामा बसाइ सने वा अष्ट्रेलियामा अध्ययन गने सोच्दै हुननहुन्छ भने
www.studyinaustralia.gov.au मा जाननहोस्।

•

यदद तपाई घरे िन लवद्याथी वा मानवीयतासम्बन्धी लभसा हो भने, www.studyassist.gov.au
मा जाननहोस्।

यदद तपाईिाई अष्ट्रेलियन उच्च लशक्षा इलन्स्टच्यनट र अध्ययन क्षेत्रको तनिना गननुछ भने, तपाईिे यस्तो
www.qilt.edu.au मा गनु सक्ननहुन्छ।
प्रवेश आवश्यकता, भनाु तथा कोसुहरुको जानकारीका िालग, तपाईिे आफू िे चाहेको लवश्वलवद्यािय वा तपाईको
राज्य वा प्रदेशमा रहेको लवश्वलवद्यािय (tertiary) भनाु के न्रमा
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolli
ng-in-a-course मा सम्पकु गननुहोस्।
सीलमत अंग्रेजी भएका लवद्याथीहरुिे उनीहरुको लवश्वलवद्याियिाई सम्पकु गननुपछु र उनीहरुको कोसुका िालग
आवश्यक अंग्रेजीको स्तरबारे बनझ्ननपछु। तपाईको अंग्रेजी त्यहााँ अध्ययन गनुका िालग ठीक छ भन्ने सनलनलित गनु
लवश्वलवद्यािय शनरु हुननभन्दा अगालि तपाईिे अंग्रेजी भाषाको कायुक्ममा भनाु हुननपने आवश्यकता हुन सक्छ।
लवश्वलवद्यािय र कोसुअननसार लवश्वलवद्याियको कोसुको शनल्कमा फरक पछु। तपाई भनाु हुननपूवु कोसुको कन ि िागत
कलत हो, तपाईिे कसरी लतननहु
ु न्छ, र तपाईिे पनस्तक, आवास र सामान्य जीवन धान्ने खचु कसरी जनटाउननहुन्छ लवचार
गननु पछु।
घरे िन लवद्याथीिाई लवश्वलवद्याियमा अध्ययनाथु सहयोग गनु, सरकारिे लवश्वलवद्याियिाई आर्जथक सहयोग उपिब्ध
गराउाँ छ र योग्य लवद्याथीिाई Higher Education Loan Program (HELP) माफु त स्थान र पहुाँच उपिब्ध
गराउाँ छ। योग्य भएमा, तपाईिे पढाइको शनल्क अग्रीम लतननुपदैन तर एकपटक तपाईको आम्दानीिे न्यूनतम दफताु
भनक्तानीको सीमा भेटेपलछ तपाईिे HELP ऋणिाई कर प्रणािीमाफु त दफताु भनक्तानी गनु सक्नन हुन्छ। ती सीमािाई
वार्जषकरुपमा सूचीकृ त गररन्छ र StudyAssist (www.studyassist.gov.au) मा पाउन सदकन्छ।

अन्तराुलष्ट्रय लवद्यािय सहायता
तपाई अष्ट्रेलियामा अध्ययन गदै हुननहुन्छ भने सहायताका िालग तपाईको लशक्षा तथा तालिम इलन्स्टच्यनट सम्पकु को
पलहिो लवन्दन हो। तपाईिे अन्तराुलष्ट्रय लवद्याथीका िालग बसोबास जानकारी
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia मा पाइन्छ र तिका साइटमा जाननहोस:
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अन्तराुलष्ट्रय लवद्याथीिाई जानकारी

वेबसाइट

Department of Education and Training

www.internationaleducation.gov.au/

Future Unlimited

www.studyinaustralia.gov.au/

Immigration information

www.border.gov.au/Trav/Stud

लशक्षा वा तालिमका िालग योग्यता तथा सीपहरुको पलहचान
यदद तपाई अष्ट्रेलियामा अध्ययन वा तालिम हालसि गने इच्छा गननुहुन्छ भने, शनरुमा तपाईको योग्यता वा लवदेशमा
गरे को कामको अननभविाई तालिम प्रदायक, लवश्वलवद्यािय, वा सीप मूल्यांकन अलधकारीमाफु त औपचाररक रुपमा
मान्यता प्रदान गननु सहयोगी सालवत हुन्छ। यसिे तपाईिाई कोसुमा भनाुका आवश्यकताहरु पूरा गनु सहयोग गछु ,
वा तालिममा आवश्यक समयिाई पलन छोट्याउाँ छ।
योग्यता तथा सीपको पलहचानबारे जानकारीका िालग अध्याय 5, रोजगारी हेनह
नु ोस्।

लवद्याथी सहायता भनक्तानी
Youth Allowance (16-24 वषु उमेरका मालनसहरुका िालग) र Austudy (25 वषु र सोभन्दा मालथका िालग)
िे अष्ट्रेलियन बालसन्दाहरु जो स्वीकृ त अध्ययन गरररहेका पूणुकािीन लवद्याथी हुन् र जसको आम्दानी तथा सम्पलत्त
लनलित सीमालभत्र छ उनीहरुिाई लवत्तीय सहायता उपिब्ध गराउाँ छ।
कन ने अवलध (waiting period) धेरै नव आगन्तनक बालसन्दाहरुका िालग िागू हुन्छ। शरणाथी तथा मानवीयतासम्बन्धी
प्रवेशकताुिाई यस कन ने अवलधका िालग छन ट छ। थप जानकारीका िालग, Centrelink िाई
www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees मा सम्पकु
गननुहोस्।
अध्याय 10, तपाईको पररवार पलन हेननुहोस्।

लवद्याथी छन ट कािु
के ही राज्य तथा प्रदेशहरुमा, लवद्यािय तथा उच्च लशक्षाका लवद्याथीहरु लवद्याथी कािुका िालग योग्य हुन सक्छन्। यो
कािुिे उनीहरुिाई सेवाका िालग भनक्तानी गदाु छन टको अलधकार प्रदान गछु, उदाहरणका िालग सावुजलनक यातायात।
तपाईको लवद्यािय वा संस्थािाई लवद्याथी कािु प्राि गने लबलधबारे सोध्ननहोस्।

समनदायका छोटा कोसुहरु
वयस्क र समनदाय लशक्षा (Adult and Community Education) (ACE) िे स्थानीय समनदायहरुमा मालनसिाई
15 वषुअलघदेलख शैलक्षक कोसुहरु प्रदान गछु। ACE कोसु सामान्यतया धेरै िचक खािका हुन्छन् र फरक दक्षता र
पृष्ठभूलमका मालनसहरुिाई पलन उपयनक्त हुन्छ। सामान्यतया, कोसुको अवलध हिामा दनईदेलख तीन घण्टा, 6 देलख 8
हिा, वा पूरा ददनको कायुशािा हुन्छ। प्रायिः कोसुहरु सााँझ वा सिाहन्तमा लिइन्छ।
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ACE कोसु सामान्यतया योग्यतामनखी हुाँदन
ै , तर लतनहरुिे थप औपचाररक लशक्षा तथा कामसाँग सम्बलन्धत तालिमका
िालग मागु उपिब्ध गराउन सक्छन्। ACE िे कामसाँग सम्बलन्धत सीप तथा पररचयपत्र पलन उपिब्ध गराउन सक्छन्
वा व्यलक्तगत, जीवनशैिी वा सामालजक आवश्यकतािाई सन्तनष्ट पानु सक्छन्।
के ही छोटा कोसुहरुिाई मान्यता प्रदान गररन्छ र ज्ञान तथा सीप उपिब्ध गराउनका िालग लिजाइन गररन्छ,
उदाहरणका िालग, किा, सूचना प्रलवलध, साना व्यवसाय, अन्य भाषाहरु तथा खेिकन द।
Technical and Further Education (TAFE) र Vocational Education Training (VET) संगठनहरुिे
छोटा मान्यताप्राि कोसुहरुका साथसाथै मान्यता प्राि नभएका छोटा कोसुहरु प्रदान गनु सक्छन। पलछल्िो कोसुमा
कन नै औपचाररक मूल्यांकन हुाँदन
ै ।
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5 रोजगारी
यस खण्िमा
•

कामको खोजी

•

सेन्टरलिङ्क

•

योग्यता तथा सीपहरुको पलहचान

•

कायुस्थिमा अलधकार तथा सनरक्षण

•

कायुस्थिमा स्वास्थ्य तथा सनरक्षा

•

सनपरएननएसन

कामको खोजी
अष्ट्रेलियन श्रम बजार धेरैनै प्रलतस्पधी हुन सक्छ। आर्जथक तत्वहरु, तपाईको योग्यता, सीप तथा अंग्रेजी बोल्ने क्षमता
तथा तपाईिे खोलजरहेको कामको प्रकारिे तपाईिे कलत लछटो काम पाउननहुन्छ भन्नेमा प्रभाव पाछु। कामको
उपिब्धता अष्ट्रेलियाको लवलभन्न भागमा फरक फरक हुन्छ।
दैलनक अखबारिे सामान्यता 'Job Vacancies' (वा ‘Positions Vacant’) को लवज्ञापन गछुन। कामका िालग
आवश्यकता अनिाइनमा पलन सूचीकृ त हुन्छन्। लनजी रोजगारी एजेन्सीहरु टेलिफोन लनदेलशका र थनप्रै अनिाइन भती
वेबसाइटमा सूचीकृ त हुन्छन्।
तपाईिे अष्ट्रेलियाभरर कामका िालग ररक्त स्थानहरु jobactive मा www.jobactive.gov.au/ खोज्न सक्ननहुन्छ, जनन
कामको िालग अष्ट्रेलियाको ठू िो लनिःशनल्क अनिाइन वेबसाइट हो।
स्वयंसेवािे रोजगारीको मागु उपिब्ध गराउन सक्छिः अध्याय 12, नागररक सहभालगता हेननुहोस्।

सेन्टरल क
िं (Centrelink)
Centrelink िे कामको खोजी गनेहरुका िालग भनक्तानी तथा सेवाहरु प्रदान गछु। यदद तपाई कामको खोजी
गरररहननभएको छ, मान्यताप्राि अध्ययन पूरा गदै हुननहुन्छ वा स्वीकृ त गलतलवलध गदै हुननहुन्छ भने तपाई आम्दानी
सहायता भनक्तानी प्राि गनुका िालग योग्य हुननहुन्छ।
Centrelink

सम्पकु लववरण

Centrelink वेबसाइट

www.humanservices.gov.au

आप्रवासी, शरणाथी तथा आगन्तनकबारे जानकारी

www.humanservices.gov.au/multicultural

अन्य भाषाहरुमा जानकारी

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

अन्य भाषाहरुमा जानकारीका िालग

131 202

कामको खोजी गनेहरुका िालग टेलिफोन

132 850
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तपाईिाई काम भेिाउनको िालग सहयोग गनु, Centrelink िे jobactive वा Disability Employment
Services जस्ता रोजगारी सेवा प्रदायक (Employment Services Provider) कहााँ लसफाररश गनु सक्छ। यदद
तपाई दनगुम स्थानमा बस्ननहुन्छ भने तपाईिाई समनदाय लवकास कायुक्म (Community Development Program)
प्रदायककहााँ लसफाररस गनु सदकन्छ।

जबएलक्टभ (jobactive)
jobactive िे कामको खोजीकताुिाई रोजगारदातासाँग जोलिददन्छ र यो अष्ट्रेलियाभरका 1700 भन्दा बढी स्थानका
सेवा प्रदायकद्वारा प्रदान गररन्छ। jobactive प्रदायकिे उनीहरुको ग्राहकको आवश्यकताअननसारको सेवाहरु
बनाउाँ छन्। ग्राहक र कामिाई सहयोग गनु उनीहरु स्थानीय रोजगारदाता, दताुवाि तालिम संगठन, सरकार, समनदाय
र स्वास्थ्य संगठनहरुसाँग लमिेर काम गछुन्।
तपाईिे तालिम तथा कायु अननभव, पननस्थाुपना सहयोग, ज्यािा अननवृलत्त, तालिम, लशकारु तालिम वा नयााँ व्यवसाय
शनरु गदाु सहयोगका िालग New Enterprise Incentive Scheme मा पहुाँच राख्नका िालग सहयोग प्राि गनु
सक्ननहुन्छ। Help for jobseekers www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers मा उपिब्ध छ।
तपाईको jobactive प्रदायकिे तपाईको कामको योजना बनाउन सहयोग गनेछ, जनन काम खोज्न र जालगर खान
तपाईिे के गननुपने जरुरत हुन्छ त्यसिाई उजागर गछु। यसमा बायोिाटा िेख्ने, कायु अननभव प्राि गने र नयााँ सीप वा
योग्यता हालसि गनेिगायतका कन रा पछुन्।
यदद तपाई शरणाथी वा मानवीयतासम्बन्धी प्रवेशकताु हो भने, तपाई यहााँ आएको ददनदेलख सबै रोजगारीका
सेवाहरुमा हक राख्ननहुन्छ। अन्य आप्रवासी धेरै सीलमत रोजगारी सेवाहरुका िालग योग्य हुन सक्छन्। थप जानकारीका
िालग Centrelink िाई सम्पकु गननुहोस्।
तपाईको स्थानीय jobactive प्रदायकको खोजी गनु www.jobactive.gov.au मा जाननहोस्।
अष्ट्रेलियामा काम गने कानननी अलधकार भएको जोकोही (उपयनक्त कामकाजी लभसा भएको अष्ट्रेलियाको आगन्तनकसमेत)
िे बािी लभत्राउने काम गनु सक्छन्, जसमा क्षेत्रीय स्थानहरुमा फिफू ि तथा अन्य बािी रटप्नेसमेत पछुन्।
Harvest Labour Services प्रदायकिे jobactive माफु त सेवाहरु लवतरण गछु।
jobactive

सम्पकु लववरण

Job Seeker Hotline

136 268

jobactive वेबसाइट

www.jobactive.gov.au

jobactive अंग्रेजीबाहेकका अन्य भाषामा जानकारी

www.employment.gov.au/translated-jobactivefactsheets

अष्ट्रेलियन Labour Market Update प्रकाशन

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

Harvest Labour Services जानकारी

www.harvesttrail.gov.au
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लनम्न सेवाहरुिे सहयोग गनु सक्छनिः
एजेन्सी वा सेवा

टेलिफोन

वेबसाइट

Australian Apprenticeships

13 3873

www.australianapprenticeships.gov.au

Jobguide – यनवा रोजगारीका िालग
Experience+ – वयस्क उमेरको
रोजगारीका िालग

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

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

MyFuture – काम खोजीिाई सल्िाह
ददने वेबसाइट

http://myfuture.edu.au

सानो व्यवसाय शनरु गनुका िालग सहयोग

13 62 68

www.employment.gov.au/selfemployment-new-enterprise-incentivescheme-neis

JobAccess – अपांगता भएका
कामदारहरुका िालग

1800 464 800

www.jobaccess.gov.au/people-withdisability

योग्यता तथा सीपहरुको पलहचान
यदद तपाईसाँग योग्यता, कन नै लवशेष पेशामा सीप वा सान्दर्जभक कायु अननभव छ भने तपाईिे अष्ट्रेलियामा रोजगार
प्राि गनुका िालग सहयोग गनुका िालग तीनिाई औपचाररक रुपमा मान्यताप्राि गराउन सक्ननहुन्छ। तपाईको ज्ञान
तथा सीपिे मान्यताप्राि गरेमा तपाईको भलवष्यको कायु सम्भावना तथा कररअर लवकासमा सहायता हुन सक्छ।
यदद तपाई अष्ट्रेलियामा अध्ययन वा तालिम लिनका िालग योजना गननहु
ु न्छ भने तपाईिे आफ्लनो योग्यता वा लवदेशको
कायु अननभविाई मूल्यांकन गने र मान्यताप्राि गने इच्छा राख्न सक्ननहुन्छ। यसो गदाु तपाईिे कोसु भनाुको आवश्यकता
पूरा गननुहुन्छ, वा अध्ययनका िालग आवश्यक पने समय घटाउन पलन सक्ननहुन्छ।
योग्यताको पलहचानको जानकारीका िालग, http://internationaleducation.gov.au/services-andresources/pages/qualifications-recognition.aspx जाननहोस्।
तपाईको सीप तथा योग्यताहरुिाई मूल्यांकन गररने तथा मान्यता ददइने थनप्रै तररकाहरु छन्।

पूवु लसकाइको मान्यता (Recognition of prior learning)
Recognition of Prior Learning (RPL) व्यलक्तिे लशक्षा, तालिम, काम तथा जीवन अननभवबाट प्राि गरे को ज्ञान
तथा सीपिाई मूल्यांकन गने तथा मान्यता ददने प्रकृ या हो। यसिे तपाईिाई पूणु वा आंलशक अष्ट्रेलियन योग्यता
उपिब्ध गनु सक्छ।
RPL मूल्यांकनहरु अष्ट्रेलियन Registered Training Organisations (RTOs) द्वारा गररन्छ। RTO मा उच्च
लशक्षा प्रदायकहरु (लवश्वलवद्यािय) तथा व्यावसालयक लशक्षा तालिम संस्थाहरुिगायतका पछुन् जसमा सरकारको
स्वालमत्वका वा लनजी प्रदायकहरु हुन सक्छन्।
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तपाईसाँग लनम्न कन रा छ भने तपाई RPL का िालग योग्य हुन सक्ननहुन्छ।
•

लवदेशी योग्यता

•

सान्दर्जभक शैलक्षक लववरण

•

तिबी वा बेतिबी कायु अननभव, जीवन अननभव वा समनदायको कामबाट हालसि भएको तपाईको कायु सीप
तथा ज्ञानको प्रमाण

RTO का िालग, वा तफु बाट काम गने योग्य अष्ट्रेलियन मूल्यांकनकताुिे RPL मूल्यांकन गछु। मूल्यांकनकताुिे
तपाईिे गने लवशेष कामहरुको अविोकन गनेछन् र तपाईको सीपका लवषयमा तपाईसाँग वाताु गनेछन्। लतनीहरुिे
तपाईको प्रमाण, अननभव तथा सीप (औपचाररक लशक्षा तथा कायु अननभविगायत) िाई सान्दर्जभक अष्ट्रेलियन
योग्यतासंग तनिना गछुन्। अष्ट्रेलियासाँग रालष्ट्रय योग्यता ढााँचा छ त्यसैिे योग्यता वा लनणुयिाई सबै RTO िे
मान्यता ददन्छन्।
मूल्यांकनकताुिे तपाईिे कन न प्रमाण उपिब्ध गराउननपने बताउनेछन् - उदाहरणका िालग, तपाईको योग्यताको
प्रलतलिलप वा तालिमका प्रमाणपत्रहरु, रोजगारदाताको ररफरे न्स, कायु लववरण बयान र कायु नमूनाहरु।
एकपटक तपाईिे उपयनक्त तालिम संगठनको पलहचान गरेपलछ, तपाईिे आफ्लनो लवकल्प र तपाईको सीप तथा
अननभवको मूल्यांकन तथा पलहचानमा संिग्न हुनका िालग कन नै शनल्क िाग्ने लवषयमा छिफि गनु तपाईिे संगठनिाई
सम्पकु गननुपछु। सामान्यतया RPL मूल्यांकनका िालग शनल्क लिइनेछ।
तपाईिे RTO को सम्पकु लववरण तथा स्थानहरुको बारे मा लनम्न वेबसाइटहरुमा पत्ता िगाउन सक्ननहुन्छिः
•

MySkills – www.myskills.gov.au - तपाईको स्थानमा पहुाँचमा भएका व्यावसालयक लशक्षा तथा तालिम
(VET) कोसुहरुको खोजी गनु।

•

MyFuture – www.myfuture.edu.au - लवश्वलवद्यािय िगायतका अष्ट्रेलियन RTO, को सम्पकु
लववरणका साथै RPL आवेदन प्रकृ याबारे थप जानकारीका िालग।

सीप मूल्यांकन प्रालधकरणहरु
सीप मूल्यांकन प्रालधकरणहरुिे आप्रवासीसाँग अष्ट्रेलियन मापदण्िमा कन नै लवशेष पेशामा काम गने सीप तथा अननभव छ
दक छैन भनेर मूल्यांकन तथा परीक्षण गछुन्। ती सेवाहहरु सामान्यतया आप्रवासी उद्देश्यका िालग उपिब्ध गराइने
भएपलन थनप्रै प्रालधकरणहरुिे अन्य उद्देश्य जसिे तपाईिाई सहयोग गनु सक्छ का िालग पलन मूल्यांकन तथा परीक्षण
प्रदान गछुन्
•

Australian Qualification Framework योग्यता प्राि गनु

•

लवशेष पेशाका िालग अननमलत तथा दताुमालथ पहुाँच राख्न

•

व्यावसालयक सम्बद्धताको पररचयपत्र हालसि गनु

अष्ट्रेलियामा हाि 37 प्रालधकरणहरु छन् जसिे लवदेशमा हालसि गरेका योग्यता, कन नै लवशेष पेशामा पाएका सीप तथा
अननभवको मूल्यांकन गने लजम्मेवारी पाएका छन्। तपाईको पेशा वा व्यवसाय कन नै प्रालधकरणबाट समेरटन्छ दक पत्ता
िगाउन, www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities
मा प्रालधकरणहरुको सूची हेननुहोस्।

131 450 मा फोन गननुस्
54

अष्ट्रेलियामा लशल्प पलहचान – सीप पलहचान
पेशा पलहचान अष्ट्रेलिया (Trades Recognition Australia) (TRA) एउटा व्यवसाय इकाइ हो जनन अष्ट्रेलियन
सरकारको Department of Education and Training मा अवलस्थत छ। यो Australian Department of
Immigration and Border Protection (DIBP) िे लनर्ददष्ट गररएका िगभग 130 प्रालवलधक तथा लशल्पकमीको
पेशामा सीप मूल्यांकन गने प्रालधकरण हो। TRA िे लवलभन्न सीप मनल्यांकन सेवाहरु सञ्चािन गछु, जनन आवेदकको
पररलस्थलत तथा उनीहरुको इलच्छत आप्रवास प्रलतफिअननसार फरक-फरक हुन्छ।
TRA Trades Recognition Service र TRA Optional Skills Assessment Service िे रोजगारी तथा
अननमलत प्रयोजनका िालग सीप पलहचान गछु। TRA द्वारा स्वीकृ त Registered Training Organisations
(RTOs) िे अष्ट्रेलियाभरर ती सेवाहरुिाई लवतरण गछु। मूल्यांकन पिात तपाईको सीपिाई औपचाररक रुपमा एउटा
योग्यताबाट मान्यता प्रदान गररनेछ, Offshore Technical Skills Record वा त्यो मान्यता प्रालिको लववरण
उपिब्ध गराउछ जसिे तपाईिाई अष्ट्रेलियन कामको मापदण्िसाँग मेि खान वा िाइसेन्स प्राि गनु अलतररक्त तालिम
गननुपने आवश्यकता हुनेछ।
TRA सीप मूल्यांकन तपाईका िालग सही छ दक पत्ता िगाउन,
www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx मा TRA Pathfinder
मा जाननहोस्।
तपाईिाई TradeSET िाई पलन बनझ्न मन िाग्न सक्छ, यो www.tradeset.com.au/index.php मा औपचाररक
सीप मूल्यांकन गने दक नगने तपाईिाई लनणुय गनु सहयोग गने लनिःशनल्क सेवा हो।
लशल्प पलहचान अष्ट्रेलिया

सम्पकु लववरण

टेलिफोन (अष्ट्रेलियाबालहर)

+61 2 6240 8778
सोमबारबाट शनक्बारसम्म, 10.00 am लबहानदेलख 12.00 pm बेिनकासम्म
र बेिनका 1.00pm देलख बेिनका 5.00 pm AEST, सावुजलनक लबदामा
बाहेक (GMT +10 hours)

टेलिफोन (अष्ट्रेलियाभरर)

1300 360 992
कायाुिय समय मालथ देखाएको जसरी

इमेि

traenquiries@education.gov.au

TRA वेबसाइट

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au

लवश्वलवद्याियस्तरीय योग्यताको पलहचान
लवदेशी योग्यता ईकाइ (Overseas Qualification Units) – अष्ट्रेलियन राज्य तथा प्रदेशहरुमा भएका - िे सामान्य
प्रयोजनका िालग लवदेशको योग्यताहरुको पलहचान उपिब्ध गराउाँ छ (जस्तै, महत्वपूणु अध्ययन, आप्रवास, वा
रोजगारी आवश्यकताका िालग होइन)। OQU िे लनिःशनल्क सेवा प्रदान गछु जसिे तपाईको योग्यतािाई अष्ट्रेलियन
समकक्षीसाँग तनिना गछु, Australian Qualification Framework प्रयोग गरे र।
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लशक्षा र प्रलशक्षण लवभाग (Department of Education and Training) (DET) िे लवदेशी योग्यताको तनिनामा
सामान्य जानकारी तथा सनझाव उपिब्ध गराउाँ छ। DET िाई सम्पकु गननुभन्दा पलहिा आफ्लनो राज्य वा प्रदेशमा
OQU साँग बनझ्ननहोस्। OQU िे आवश्यक परे मा तपाईिाई DET मा लसफाररश गनेछ।
एजेन्सी

वेबसाइट

Department of Education and Training

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

State and territory Overseas
Qualification Units

http://internationaleducation.gov.au/services-andresources/pages/qualifications-recognition.aspx

लवदेशी तालिम लिएका व्यावसालयक व्यलक्तहरु जसिाई उनीहरुको योग्यताको पलहचान गनु लिलजङ् अध्ययन गननप
ु ने
आवश्यकता हुन्छ उनीहरु कक्षा शनल्कमा सहायताका िालग योग्य हुन सक्छन्। FEE-HELP िाई 1800 020 108
सम्पकु गननुहोस् वा http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP
मा जाननहोस्।

कायुस्थिमा अलधकार तथा सनरक्षण
अष्ट्रेलियामा काम गरररहेका हरे कको काममा आधारभूत अलधकार तथा सनरक्षाको अलधकार हुन्छ।
यसमा न्यूनतम ज्यािाको भनक्तानी, आराम, लबरामी लबदािगायतका कन राहरु समाबेश हुन्छ र तपाईको जालगर
सम्झौता वा लनणुयमा उल्िेख भए बमोलजमका न्यूनतम अलधकारहरुमा पहुाँच हुन्छ।
फे यर वकु िोकपाि अथाुत Fair Work Ombudsman िे रोजगारदाता तथा रोजगारहरुका िालग
www.fairwork.gov.au मा अष्ट्रेलियाको रोजगारी कानननबारे लनिःशनल्क सल्िाह तथा जानकारी प्रदान गछु। यो
अंग्रेजीबाहेकका अन्य भाषामा पलन उपिब्ध छ।

न्यूनतम ज्यािा/भनक्तानी
अष्ट्रेलियाका सबै कामदारहरुिे न्यूनतम ज्यािा पाउने हक राख्छन्। कन न राज्य वा प्रदेशमा उनीहरु काम गछुन्, उमेर,
कन न लनणुय िागू हुन्छ, र तपाईको रोजगारी सम्झौताको लवस्तृत लववरणमा यो रकम भर पछु।
तपाईको रोजगारदािे तपाईिाई लनयलमतरुपमा भनक्तानी गननुपछु र तपाईको अननमलतलवना तिबबाट कन नै किी गननु
हुाँदन
ै (कर तथा सनपरएननएसन प्रयोजनबाहेक)। जब तपाई काम गनु शनरु गननुहुन्छ तपाईको रोजगारदातािाई तपाईको
किीका बारे मा स्पष्टरुपमा व्याख्या गररददन भन्ननहोस्। तपाईिे आफ्लनो तिबबाट किी रकम लमिाउन सक्ननहुन्छ।
तपाईिाई भनक्तानी गने ददनको एक ददनलभत्र भनक्तानी लस्िप पलन ददइन्छ।
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रोजगारीको शतुहरु
अष्ट्रेलियामा सबै कामदारहरुिे रोजगारीको न्यूनतम शतुहरुमा हक राख्छन्। ती मापदण्िहरुिे काम गने घण्टा,
ओभरटाइमको भनक्तानी, आराम िेक, लबरामी लबदा तथा छन िीबारे समेट्छन्।

प्रलतलनलधत्वको अलधकार
अष्ट्रेलियामा सबै कामदारहरुसाँग ट्रेि यनलनयनमा आबद्ध हुने र यसद्वारा प्रलतलनलध हुने अलधकार छ। यनलनयनिे
उनीहरुको सदस्यिाई ज्यािा, रोजगारीको शतु तथा कायुस्थिको अलधकारका सम्बन्धमा सनझाव ददन्छ। उनीहरुिे
कायुस्थिको समस्यामा सहयोग गछुन् तथा रोजगारदातासाँग सदस्यको तिब तथा रोजगारीको शतुका बारे मा
मोिमोिाइ गछुन्।
तपाई यनलनयनको सदस्य भएको कन रा आफ्लनो रोजगारदातािाई भलनरहनन पदैन। तपाई यनलनयनसाँग सम्बलन्धत भएको
कारणिे तपाईिाई रोजगारदातािे अलप्रय व्यवहार गने वा कामबाट लनकाल्न पाउदैन।
यदद तपाई यनलनयनमा संिग्न हुन चाहननहुन्छ तर कन न यनलनयनमा जाने थाहा छैन भने, तपाईिे Australian Unions
िाई www.australianunions.com.au मा सम्पकु गननुहोस्। Australian Council of Trade Unions बाट
सञ्चालित सदस्यता तथा सनझाव सेवा Australian Unions हो। यसिे तपाईसाँग तपाईको अलधकार वा काममा
हकबारे कन नै प्रश्न छ भने सहयोग गनु सक्छ।

लवभेदका लवरुद्ध सनरक्षा
तपाई जात, धमु, लिग, गभुवती, यौलनक रोजाइ, अपांगता वा ट्रेि यनलनयनको सदस्यजस्ता कारणिे काममा हुने लवभेद
तथा 'प्रलतकू ि काम' काममा िगाउने जस्ता कामबाट सनरलक्षत हुननहुन्छ।
'प्रलतकू ि काम' त्यलतबेिा हुन्छ जब व्यलक्तिे लनम्न कन रा गछुिः
•

रोजगारी ददन अस्वीकार गछु

•

रोजगारीबाट लनष्काशन

•

तालिमका अवसरहरुिाई अस्वीकार

•

पदोन्नलतिाई अस्वीकार वा

•

रोजगारी करारमा लनकृ ष्ट कामको शतु तथा लनयमहरु

लवभेदसम्बन्धी कानननबारे थप जानकारीका िालग www.humanrights.gov.au/employers/good-practicegood-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws हेननुहोस्।
उजनरी गनुका िालग, www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-cancomplain-about/complaints-about-discrimination-employment मा जाननहोस्।

कायुस्थिका अन्य अलधकार
आफ्लनो रोजगारीका बारे मा कन नै सोधपनछ वा उजनरी (तपाईको रोजगारदाता वा उपयनक्त अलधकारीिाई) गरे कै कारण
वा तपाईको अलधकार स्थालपत गनु खोज्दा तपाईको रोजगारदातािे तपाईिाई प्रलतकू ि तररकाको व्यवहार गनु वा
लनष्काशन गनु सक्दैन।
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थप जानकारी
तपाईिे सही तिब पाइरहनन भएको छ दक छैन, कायुस्थिको शतु तथा अलधकार, वा तपाईको रोजगारदाता लवरुद्ध
उजनरी गनेसम्बन्धमा अलनलित हुनन हुन्छ भने, तपाईिे थप जानकारी लनम्न ठे गानामा पाउननहुन्छिः
रालष्ट्रय एजेन्सीहरु

टेलिफोन

वेबसाइट

Fair Work Ombudsman
(अंग्रेजीबाहेकका अन्य भाषाहरु)

13 1394

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

आप्रवासी तथा लभसा भएकाहरुका
िालग Fair Work Ombudsman

www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holdersand-migrants

Australian Unions

1300 486 466 www.australianunions.com.au/

Fair Work Commission

1300 799 675 www.fwa.gov.au/

अष्ट्रेलियन सरकार

www.australia.gov.au/information-andservices/jobs-and-workplace/working-conditions

Department of Immigration and
Border Protection

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

कायुस्थिमा स्वास्थ्य तथा सनरक्षा
सनरलक्षत तथा स्वस्थ कायुस्थिमा काम गनु पाउनन तपाईको अलधकार हो। सबै कामदारहरुिे उनीहरुको
रोजगारदाताको स्वास्थ्य तथा सनरक्षा प्रकृ याहरुको अननसरण गननुपछु।
यदद तपाई काममा घाइते हुननभयो भने क्षलतपूर्जतका िालग तपाईको हक रहन्छ।
काम स्वास्थ्य र सनरक्षा, Work Health and Safety (WHS), काननन (Occupational Health and Safety
पलन भलनन्छ) का िालग राज्य तथा प्रदेशहरुको प्राथलमक लजम्मेवारी हुन्छ। ती कानननहरुिे काममा स्वास्थ्य तथा
सनरक्षाका िालग रोजगारदाता, सरकारी एजेन्सी तथा अन्य लजम्मेवारहरुको कतुव्यहरुको ब्याख्या गदुछ।
यदद तपाईिाई कायुस्थि असनरलक्षत छ भन्ने िाग्छ भने, उपयनक्त लनयमनकताु वा तपाईको कामको स्वास्थ्य तथा
सनरक्षा प्रलतलनलध (कोही छन् भने) िाई सम्पकु गननुहोस्। तपाईिे आफ्लनो यनलनयनिाई पलन सम्पकु गनु सक्ननहुन्छ।
राज्य तथा प्रदेशको सनरक्षा लनयमनकताु हुनिः
क्षेत्र

स्वास्थ्य तथा सनरक्षा लनयमनकताु

टेलिफोन

वेबसाइट

ACT

WorkSafe ACT

02 6207 3000

www.worksafety.act.gov.au

NSW

WorkCover NSW

13 1050

www.workcover.nsw.gov.au
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क्षेत्र

स्वास्थ्य तथा सनरक्षा लनयमनकताु

टेलिफोन

वेबसाइट

NT

NT WorkSafe

1800 019 115

www.worksafe.nt.gov.au

Qld

WorkCover Queensland

1300 362 128

www.worksafe.qld.gov.au

SA

SafeWork SA

1300 365 255

www.safework.sa.gov.au

Tas.

WorkSafe Tasmania

1300 366 322

www.worksafe.tas.gov.au

Vic.

WorkSafe Victoria

1800 136 089

www.worksafe.vic.gov.au

WA

WorkSafe Western Australia

1300 307 877

www.worksafe.wa.gov.au

रालष्ट्रय

Comcare

1300 366 979

www.comcare.gov.au

1300 551 832

www.safeworkaustralia.gov.au/si
tes/swa/about/publications/page
s/working-safely-in-australiainformation-sheet

रालष्ट्रय

Safe Work Australia

खानी तथा तेि र ग्यासजस्ता के ही उद्योगहरुमा छन िै सनरक्षा लनयमनकताुहरु हुन्छन्। कामदारको क्षलतपूर्जत लनयमनकताु
िगायत लनयमनकताुको पूरा सूचीका िालग, www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-wework-with/regulators/pages/whs-regulators मा जाननहोस्।

सनपरएननएसन (लनबृलतभरण)
सनपरएननएसन तपाईको अवकासका िालग गररने बचतको एउटा तररका हो। तपाई र/वा तपाईको रोजगारदातािे
सनपरएननएसन कोषका िालग रकम योगदान गननुहुन्छ जसमा सामान्यतया तपाई 60 बषुको हुाँदा पहुाँच राख्न सक्ननहुन्छ।
धेरैजस्तो अवस्थाहरुमा, तपाईको रोजगारदातािे कानननअननसार तपाईको आम्दानीको 9 प्रलतशत बराबरको रकम
तपाईको रोजाइको लनवृलत्तभरण कोषमा जम्मा गररददननपछु। तपाईिे सो कोषमा अलतररक्त रकम पलन राख्न सक्नन हुन्छ।
तपाईको रोजगारदातािे सही मात्राको रकम लतरे को पत्ता िगाउन आफ्लनो कोषको जााँच गननुस्।
यदद तपाई आफ्लनै िालग काम गननुहुन्छ भने आफ्लनो अवकाश जीवनका िालग सनपरएननएसनमा पैसा राख्न तपाईिे
लवचार गननुपछु।
थप जानकारीका िालगिः
सनपरएननएसन जानकारी

टेलिफोन

वेबसाइट

Australian Taxation Office

13 1020

www.ato.gov.au/super

Australian Securities and
Investments Commission

1300 300 630

www.moneysmart.gov.au/superannuationand-retirement
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6 अष्ट्रेलियन काननन
यो खण्िमा
अष्ट्रेलियामा हरे किे अष्ट्रेलियन कानननको पािना गनेछन्। अन्य मनिनकहरुमा स्वीकाररने के ही चीजहरु अष्ट्रेलियामा
गैरकानननी हुन्छन् र गम्भीर सजायको पररणाम लमल्छ।
अष्ट्रेलियन कानननसाँग लचरपररलचत हुाँदा अष्ट्रेलियन समनदायमा जीवन समायोजन गनु तथा समस्याहरुबाट छन ट्कारा
पाउन तपाईिाई सहयोग लमल्छ।
•

आपराध

•

लहसा

•

घरे िन तथा पररवाररक लहसा तथा यौलनक आक्मण

•

मञ्जनरीको कानननी उमेर

•

बािबालिकाको अलधकार

•

बाि सनरक्षा

•

जवरजस्ती लववाह

•

मलहिा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अलधकार

•

बन्दनक तथा छन रा हलतयारहरु

•

जनावर तथा वन्यजन्तन

•

धूम्रपान, मददरा तथा िागूऔषध

•

लबरुवा वा जनावरको आयातमा रोक

•

अन्य काननन

•

कानननी सहायता

फौजदारी आपराध
अपराध भनेको कन नै त्यस्तो व्यवहार वा कायु हो जनन कानननको लवरुद्ध छ र पररणाममा सजाय हुन्छ।
गम्भीर अपराधमा हत्या, आक्मण, यौलनक आक्मण, सम्पलत्तको नोक्सान वा चोरी, सशस्त्र िकै ती, बािबालिका वा
मञ्जनरीको कानननी उमेरभन्दा कमका कलििा मालनसहरुसाँगको यौनसम्बन्ध,खतरनाक तररकािे सवारी चिाउने,
गैरकानननी औषलधको स्वालमत्व, प्रयोग वा लबक्ी, र ठगी िगायतका पछुन्। घूस ददनन (पैसा ददनन) वा अलधकारीिाई
घूस ददने कोलशस गननु गम्भीर अपराध हो, जस्तै प्रहरी अलधकारी, वा संघीय, राज्य वा स्थानीय सरकारका
कामदारिाई घूस ददन खोज्नन। घूस वा उपहार ददएर सावुजलनक अलधकारीको लनणुयिाई प्रभाव पानु खोज्नन
गैरकानननी हो र यसिाई ररपोटु गररने छ।
बन्दनकजस्ता हलतयार लवना िाइसेन्स राख्नन वा बोक्नन गैरकानननी हो। धेरैजसो राज्य तथा प्रदेशहरुिे छन राजस्ता अन्य
सम्भालवत हलतयार सावुजलनकरुपमा बोक्न रोक िगाएका छन्।
आकलस्मकतामा वा यदद तपाई वा अरु कोही तत्काि जोलखममा छ भने 000 मा टेलिफोन गननुस् र “Police” भन्ननस्।
अध्याय 2, सहयोग लिननहोस् हेननुहोस्।
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यदद तपाईिे कन नै अपराध भैरहेको देख्ननभएको छ वा प्रहरीिाई अपराध समाधान गनु वा रोक्न सहयोग पनग्ने कन नै
जानकारी तपाईसाँग छ भने तपाईिे Crime Stoppers िाई www.crimestoppers.com.au मा सम्पकु गननह
ु ोस्
वा 1800 333 000 मा फोन गननुहोस्। तपाईिे आफ्लनो नाम ददइरहनन पदैन।

लहसा
अन्य व्यलक्तप्रलत लहसा अष्ट्रेलियामा गैरकानननी हुन्छ र त्यसिाई अपराध मालनन्छ। कन नै व्यलक्त जसिे लहसामा भाग
लिएको छ ऊ जेि जान सक्छ, चाहे उ पनरुष होस् या मलहिा।
अपराध वा लहसा, घरमा हुने लहसािगायत (घरे िन तथा पररवार लहसा), का पीलितिाई सहायता गने धेरै
सेवाहरु छन्।

घरे िन तथा पररवाररक लहसा र यौलनक आक्मण
घरे िन तथा पररवार लहसामा पाटुनर वा अन्य पररवारका सदस्यिाई लनयन्त्रण गने उद्देश्यिे उनीहरुको सनरक्षामा िर
वा भय उत्पन्न गररने िगायतका व्यवहार तथा धम्कीहरु पछुन्। घरे िन तथा पररवार लहसा अष्ट्रेलियामा कानननलवपरीत
छन्। यसमा लनम्न कन राहरुसमेत पछुनिः
•

पररवार सदस्य वा जोिीिाई लहकाुउने, लनस्सालसने बनाउने वा घाइते बनाउने

•

पररवार सदस्य वा जोिीिाई अत्याबस्यक रकम ददन नमान्ने

•

जोिीिाई साथी तथा पररवारबाट एक्िाउने

•

जोिीिाई िगातार रुपमा चोट पनर्याउने वा आिोचना गने

•

बािबालिका वा जनावरिाई त्रसाुउने

अरुको लवना सहमलत गररने यौलनक व्यवहार यौलनक आक्मण हो। यौलनक आक्मणमा लनम्न कन राहरुसमेत पछुनिः
•

कसैिाई यौन सम्पकु वा यौलनक कायुका िालग बिजफ्लती

•

गने कसैिाई अश्लीि लचत्र हेनुका िालग दबाब ददने

•

बािबालिकासाँग यौन सम्बन्ध राख्ने वा यौलनक कायु गने

अष्ट्रेलियामा कसैिाई यौलनकरुपमा आक्मण गननु कानननलवपरीत हुन्छ। यौलनक आक्मण गने व्यलक्त जेि जान सक्छ,
चाहे उनीहरु पनरुष हुन् वा मलहिा। सम्बन्धमा रहेका, लववाह वा पररवारमा भएका मालनसहरुबीच गररने यौलनक
आक्मण पलन कानननलवपरीत हुन्छ।
मलहिाहरुसाँग पनरुषबराबरकै अलधकार छ। अष्ट्रेलियन कानननिे मलहिा र पनरुषिाई बराबर व्यवहार गछु। हरेकसाँग
लहसारलहत, सनखी सम्बन्ध र समनदायमा स्वतन्त्रपूवुक जीवन बााँच्ने अलधकार छ। मलहिािाई नराम्रोसाँग वा हालन हुने
तररकािे गररने व्यवहार अस्वीकायु छ।
यदद तपाई आफै वा अरु कोही जोलखममा भएको थाहा भएमा 000 मा फोन गननुस् र “Police” भन्ननस्। अष्ट्रेलियाका
प्रहरी सनरलक्षत र लवश्वालसिा छन्।

131 450 मा फोन गननुस्
61

पररवार सनरक्षा ्याक (Family Safety Pack) िे तपाईिाई आफ्लनो अलधकार बनझ्न र तपाईिाई आवश्यक सहायता
कहााँबाट प्राि गने भन्नेमा सहयोग गछु। अष्ट्रेलियामा संस्कृ लतसाँग संवेदनशीि परामशु सेवा उपिब्ध छन् र उनीहरुसंग
सहयोगको माग गनु सदकन्छ। यो ्याक थनप्रै अननवाददत भाषाहरुमा www.dss.gov.au/family-safety-pack मा
उपिब्ध छन्।
1800 RESPECT िे लनिःशनल्क, गो्य टेलिफोन तथा अनिाइन परामशु र जानकारी उपिब्ध गराउाँ छ।
परामशुदाताहरुिे तपाईिाई सनन्नेछन्, प्रश्नहरुको उत्तर ददनेछन् र तपाईको स्थानीय क्षेत्रमा अन्य सहायता सेवाहरुकहााँ
ररफर गनु सक्छन्।1800 737 732 मा फोन गननुहोस् वा www.1800respect.org.au मा जाननहोस्।
MensLine एउटा परामशु सेवा हो जसिे पनरुषहरुिाई पररवार र लहसाका मामिा िगायत सम्बन्धका करठनाइहरु
व्यवस्थापन गनु सहायता गछु। 1300 789 987 मा फोन गननुहोस् वा www.mensline.org.au मा जाननहोस्।
यदद तपाईिाई दोभाषे चालहन्छ भने अननवाद तथा दोभाषे सेवा (TIS National) िाई लनिःशनल्क 131 450 मा फोन
गनुहोस्। TIS National िे परामशु उपिब्ध गराउाँ दैन तर अन्य सेवाहरुमा संवाद गनु सहयोग पनर्याउन सक्छ।
क्षेत्र

घरे िन तथा पररवार लहसा सेवा

टेलिफोन

रालष्ट्रय

Domestic Violence and Sexual Assault - 24 घण्टा हेल्पिाइन वा
www.1800respect.org.au

1800 200 526 वा
1800 737 732

रालष्ट्रय

Child Abuse Prevention Service - 24 घण्टा हेल्पिाइन वा
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html

1800 688 009

रालष्ट्रय

Mensline Australia - 24 घण्टा हेल्पिाइन
www.mensline.org.au

1300 789 978

रालष्ट्रय

Men’s Referral Service
http://mrs.org.au

1300 766 491

ACT

Domestic Violence Crisis Line
http://dvcs.org.au

02 6280 0900

NSW

Domestic Violence Advocacy Service - लसड्नी सनझाव िाईन
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legalservice

02 8745 6999

Domestic Violence Advocacy Service – लसड्नीबालहर लनिःशनल्क कि

1800 810 784

Community Services Domestic Violence Line
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-andfamilies/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line

1800 656 463

Crisis Line
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm

1800 019 116

NT
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क्षेत्र

Qld

SA

घरे िन तथा पररवार लहसा सेवा

टेलिफोन

Domestic Violence Counselling Service
www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service

08 8945 6200

Women’s Help Line
www.dvconnect.org/womensline

1800 811 811

Men’s Help Line
www.dvconnect.org/mensline/

1800 600 636

Domestic Violence Crisis Services
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-homeand-in-the-community/domestic-violence

1300 782 200

Domestic Violence Help Line
1800 800 098
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-toabout-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australiacounselling-services/
Tas.

Vic.

Family Violence
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies

1800 633 937

Response and Referral – परामशु तथा सहायता सेवा
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/
family_violence_counselling_and_support_service

1800 608 122

Eastern Domestic Violence Service
सोमबारदेलख शनक्बारसम्म, लबहान 9am to बेिनका 5pm
http://edvos.org.au/what-we-do

03 9322 3555

Immigrant Women’s Domestic Violence Service
www.iwss.org.au

1800 755 988

Immigrant Women’s Domestic Violence Service
सोमबारदेलख शनक्बारसम्म, लबहान 9am to बेिनका 5pm

03 9898 3145

परामशु तथा सहायता
www.safesteps.org.au

1800 015 188

Men’s Referral Service, ररचमन्ि,
लभक्टोररयामा लनिःशनल्क कि
http://mrs.org.au/about
Men’s Referral Service, ररचमन्ि,
सोमबारदेलख शनक्बारसम्म, लबहान 9am to बेिनका 9pm

1800 065 973
03 9428 2899
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क्षेत्र

घरे िन तथा पररवार लहसा सेवा

टेलिफोन

WA

Women’s Domestic Violence Crisis Service
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx

1800 007 339

Women’s Domestic Violence Crisis Service
पथुभन्दा बालहरबाट किहरु

08 9223 1188

Men’s Domestic Violence Helpline
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx

1800 000 599

घरे िन वा पररवार लहसाका मामिाहरुिाई सम्हाल्न तपाईिाई कानननी सहायताको आवश्यकता हुन सक्छ। थप
जानकारीका िालग यस अध्यायको अन्त्यमा हेननुहोस्।

मञ्जनरीको कानननी उमेर
मञ्जनरीको कानननी उमेर त्यो उमेर हो जसमा कानननबमोलजम तपाईिे अको व्यलक्तसाँग यौन सम्पकु गनु सहमत
(मञ्जनर) हुन सक्ननहुन्छ।
धेरैजसो राज्य वा प्रदेशहरुमा पनरुष तथा मलहिा दनवैका िालग मञ्जनरीको कानननी उमेर 16 वषु छ। साउथ अष्ट्रेलिया
(South Australia) तथा तास्मालनयामा (Tasmania) यो उमेर 17 वषु तोदकएको छ।
मञ्जनरीको कानननी उमेरभन्दा मनलनका बािबालिकासाँग यौन सम्पकु वयस्कका िालग गैरकानननी हुन्छ। यो काननन लमच्ने
जोकोहीिाई गम्भीर सजाय हुन्छ, बच्चािे मानेको वा नमानेको जे भए पलन। यो कानननिे कलििा मालनसहरुिाई
यौलनक दनरुपयोगबाट सनरक्षा प्रदान गछु।
िाक्टर, वा यौलनक स्वास्थ्य लक्िलनक वा पररवार लनयोजन लक्िलनक जसिाई White Pages मा सूचीकृ त गररएको
छ उनीहरुसाँग कन रा गरे र तपाईिे अझ बढी कन रा थाह पाउन सक्ननहुन्छ।

बािबालिकाको अलधकार
अष्ट्रेलिया बािबालिकाको अलधकार संरक्षण गनुमा पनणुरुपमा प्रलतबद्ध छ।
बािबालिकािाई घर तथा लवद्यािय दनवैमा शारीररक, यौलनक तथा मानलसक दनरुपयोग, बेवास्ता तथा लहसाबाट
कानननद्वारा सनरक्षा प्रदान गररएको छ। बािबालिकाको सनपरीवेक्षण तथा हेरचाहका लनलम्त उलचत बन्दोबस्त गररननपछु।
लहकाुउनेजस्ता शारीररक अननशासनिाई लनरुत्सालहत गररन्छ, र यसिे उल्िेख्य हालन गछु भने त्यो गैरकानननी हो।
लवद्याियहरुमा शारीररक दण्ििाई अननमलत छैन।
अष्ट्रेलियामा यदद उनीहरुिाई कन नै बच्चािाई हालन भइरहेको चासो भएमा िाक्टर तथा लशक्षकजस्ता के ही मालनसिाई
राज्य तथा प्रदेशको बाि सनरक्षा अलधकारीहरुकहााँ ररपोटु गनु लमल्ने प्रावधान छ।
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बाि संरक्षण
जब कन नै पानी दक्याकिापिे बाि वा कलििा व्यलक्तिाई हालन गछु वा हालन गने सम्भावना हुन्छ, तब
बािबालिकाको सनरक्षा तथा कल्याणका िालग बाि संरक्षण सेवा आकर्जषत हुन सक्छ। यदद तपाई वा तपाईिे लचनेको
कोहीिाई लहसा वा दनरुपयोगबाट सनरक्षा चालहएको छ भने, तपाईिे प्रहरी वा बाि संरक्षण सेवािाई सम्पकु गननुपछु।
थप जानकारीका िालगिः
टेलिफोन 24

क्षेत्र

बाि सनरक्षा एजेन्सी तथा वेबसाइट

रालष्ट्रय

Child Abuse Prevention Services
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html

1800 688 009

ACT

ACT Government Community Services
www.dhcs.act.gov.au/ocyfs

1300 556 729

NSW

Community Services Helpline
www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect

132 111

NT

Department of Children and Families
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse

1800 700 250

Qld

Department of Communities, Child Safety and
Disability Services
www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services

1800 811 810

SA

Department for Education and Child Development
www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify

131 478

Tas.

Department of Health and Human Services Hotline
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services

1300 737 639

Vic.

Department of Human Services – Child Protection
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-youngpeople/child-protection

131 278

WA

Department for Child Protection and Family Support
www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx

1800 199 008

घण्टा सेवा

जवरजस्ती लववाह
अष्ट्रेलियामा हरे क व्यलक्त उनीहरुिे लववाह गने नगने रोज्न स्वतन्त्र छन्। कसैिाई जबरजस्ती लववाह गनु िगाउनन
अष्ट्रेलियामा अपराध ठहछु। जबरजस्ती लववाह त्यो बेिामा हुन्छ जब कन नै व्यलक्तिाइ धलम्क ददएर वा बाध्य परे र पूणु
र स्वतन्त्र मञ्जनरीलवना लववाह गराइएको वा छक्याइएको हुन्छ।
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मालनसिाई शारीररक, मानलसक, वा मनोवैज्ञालनक रुपमा लववाह गनु दबाब ददन कसैिाई पलन अननमलत छैन।
व्यलक्तको धार्जमक वा जातीय पृष्ठभूलम, उनीहरुको लिग वा यौलनक रुलच वा जलत उमेरको भए पलन यो कानननी व्यवस्था
िागन हुन्छ।
कन नै व्यलक्तिाई जबरजस्ती लववाहका िालग अरु मनिनकमा िैजानन वा पठाउनन, र कोही अरुिे यस्तो आयोजना गननु पलन
गैरकानननी हो।
16 वषुभन्दामनलनका बािबालिकािाई लववाह गने अननमलत छैन। 16 देलख 18 वषुबीचका मालनसिे बाबनआमाको
सहमलत र न्यायधीश वा म्यालजस्ट्रेटको आलधकाररकतामा मात्र अष्ट्रेलियन अदाितको आदेशमा लववाह गनु सक्छन्।
मागीलववाह अष्ट्रेलियामा कानननी छ। दनवै पक्ष राजीखनशी हुननपछु।
जबरजस्ती लववाह बारे र सहयोग माग्दा कसरी तपाई वा अन्यिाई जोगाउन सदकन्छ थप जान्नका िालग,
www.ag.gov.au/forcedmarriage मा जाननहोस्।
Family Safety Pack (www.dss.gov.au/family-safety-pack) मा जबरजस्ती तथा बाि लववाहबारे
जानकारीपत्र समावेश हुन्छ।
यदद तपाईिाई िाग्छ दक कसकै को जबरजस्ती लववाह हुन गइरहेको छ वा हुने जोलखममा छ भने, 131 237 मा
Australian Federal Police िाई सम्पकु गननुहोस्।
लनम्न संगठनहरुिे पलन सहयोग गनु सक्छनिः
क्षेत्र

संगठन तथा वेबसाइट

टेलिफोन

रालष्ट्रय

National Sexual Assault, Domestic and Family Violence
Counselling Service
www.1800respect.org.au

1800 737 732

रालष्ट्रय

Family Law Information
1300 352 000
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family
-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support

रालष्ट्रय /
NSW

Anti-Slavery Australia
www.antislavery.org.au

02 9514 9662

रालष्ट्रय /
NSW

My Blue Sky
www.mybluesky.org.au

02 9515 8815 वा

Vic.

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights
www.ausmuslimwomenscentre.org.au

03 9481 3000

0481 070 844 (तेख्स)
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मलहिा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अलधकार;
मलहिाको जननेलन्रयमा चोट पनर्याउने वा काट्ने (FGM/C) अभ्यास अष्ट्रेलियामा गैरकानननी छ।
FGM/C अन्तगुत कन नै पलन प्रकृ या जसमा आंलशक वा पूणुरुपमा मलहिाको बालहरी जननेलन्रय (जेलनटलिया) िाई
हटाउने, वा मलहिाको जननेलन्रयमा चोट पनर्याउने कायु पदुछन्, जसिाई गैरलचदकत्सदकय कारणका िालग गररन्छ।
कन नै व्यलक्तिाई अको मनिनकमा FGM/C गनुका िालग िैजाने वा पठाउने कायुिाई, वा कसैिाई यस्तो आयोजना गनु
िगाउननिाई पलन गैरकानननी मालनन्छ।
FGM/C िे गम्भीर तथा दीघुकािीन पररणाम लनम्त्याउन सक्छ। यस अभ्यासिे गदाु अष्ट्रेलिया आइपनग्ने मलहिा तथा
के टीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ।
ति उल्िेलखत लवशेष सेवािे सहयोग गनु सक्छिः
क्षेत्र

मलहिा प्रजनन अलधकार सेवा

रालष्ट्रय

National Education Toolkit for FGM/C in Australia
www.netfa.com.au

ACT

Sexual Health and Family Planning
www.shfpact.org.au

02 6247 3077

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

02 6205 1078

Women’s Information and Referral Service
www.women.nsw.gov.au

1800 817 227

NSW

टेलिफोन

Education Program on FGM
02 9840 3877
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Programon-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-onFemale-Genital-Mutilation/default.aspx
NT

Qld

Sexual Assault Referral Centre
www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services
Darwin
Alice Springs

08 8922 6472
08 8955 4500

Family Planning Welfare Association
www.fpwnt.com.au

08 8948 0144

Family Planning Queensland (True)
www.fpq.com.au वा
www.true.org.au

07 3250 0240
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क्षेत्र

मलहिा प्रजनन अलधकार सेवा

टेलिफोन

Multicultural Women’s Health – FGM
07 3250 0240
www.true.org.au/resources/resources-overview/multiculturalwomens-health-female-genital-mutilation-fgm
SA

Tas.

Vic.

Women’s Information Service
www.wis.sa.gov.au

1800 188 158

Women’s Health Service
www.whs.sa.gov.au

08 8444 0700

Red Cross - Bicultural Community Health Program
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
Child protection service
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services

1300 737 639

Tasmania police
www.police.tas.gov.au

131 444

Crime stoppers
http://crimestopperstas.com.au

1800 333 000

Royal Women's Hospital
https://www.thewomens.org.au/health-information/
ग्रामीण लनिःशनल्क कि

03 8345 3058

South Eastern Centre Against Sexual Assault
www.secasa.com.au
लनिःशनल्क कि– 24 घन्टा
संकट

WA

1800 442 007

1800 806 292
03 9594 2289

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-forresponsible-reporting-on-female-genital-cutting

03 9481 3000

Women’s Information Service
www.communities.wa.gov.au/communities-infocus/women/womens-informationservice/Pages/default.aspx
लनिःशनल्क कि, सोमबारदेलख शनक्बार, लबहान 9am to सााँझ 4pm

1800 199 174

WA Health, FGM Program
08 9340 1557
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/g
bv.php
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बन्दनक तथा छन रा हलतयारहरु
छन रा वा बन्दनकजस्ता हलतयारहरु बोक्नन अष्ट्रेलियामा कानननलवपरीत हुन्छ। आफ्लनै बन्दनक बोक्नका िालग तपाईसाँग
िाइसेन्स हुननपछु।
सामान्यतया बन्दनकको प्रयोगका िालग उमेरको हद हुन्छ र बन्दनक वा छन रा नाबािकिाई लबक्ी गनु पाइदैन। हरे क
राज्य तथा प्रदेशसाँग बन्दनकको प्रयोग तथा स्वालमत्वको लवषयमा फरक बन्दोबस्त तथा कानननहरु हुन्छन्।

जनावर तथा वन्यजन्तन
देशी जनावरहरुको लशकार गननु र रालष्ट्रय पाकु वा अन्य प्राकृ लतक संरक्षणमा कन नै पलन जनावरको लशकार गनु
सामान्यतया अननमलत छैन।
लशकार तथा माछा माने काननन राज्य तथा प्रदेशलपच्छे फरक हुन्छन र तपाईको क्षेत्रमा के िागू हुन्छ बनझ्नन पछु।
तपाईिे के ही क्षेत्रहरुमा जंगिी जनावरहरुको लशकार गनु सक्ननहुन्छ। लशकारका िालग तपाईिाई िाइसेन्स वा अननमलत
वा लशकारका िालग शनल्क लतननुपने आवश्यकता हुन्छ, र प्रयोग गने कन नै पलन हलतयारको अननमलत लिइएको हुननपछु।
सामान्यतया अननमलत वा िाइसेन्सबाट मनोरजालनका िालग समनर वा नदीमा माछा माने वा दफलसङ्िाई अननमलत छ।
सामान्यतया तपाईिे समात्न सक्ने माछाको आकार तथा संख्याका िालग सीलमतता जारी गररएको छ।
अष्ट्रेलियामा जनावरिाई लनदुयता र बेवास्ताबाट संरक्षण गने काननन छ। जनावर तथा चरािाई दनव्युवहार गने
मालनसिाई जररवाना वा जेि सजाय वा दनवै हुन सक्छ। स्थानीय कानननिे जनावरिाई घरमा राख्नका िालग अननमलत
ददन्छ तर अष्ट्रेलियन देशी/जंगिी जनावरिाई घरमा राख्नका िालग तपाईिाई सामान्यतया लवशेष िाइसेन्सको
जरुरत पछु।
जनावरहरुिाई ब्याकयािु (घरपछालि) मानु वर्जजत गररएको छ।
अध्याय 12, नागररक सहभालगता हेनह
नु ोस्।

धूम्रपान, मददरा तथा िागूऔषध
धूम्रपान स्वास्थ्यका िालग खतरा हो, र अष्ट्रेलियामा मृत्यन र रोगको कारणहरुमध्ये एक मनख्य कारण हो।
सनतीका लवषयमा जानकारी तथा धूम्रपान कसरी त्याग्ने भन्ने सेवा स्वास्थ्य व्यावसालयकहरुबाट उपिब्ध हुन्छ, जस्तै
िाक्टर तथा फामेलसस्ट। Quitline जस्तो सेवाहरुबाट पलन जानकारी पाइन्छ 13 7848 (13 Quit) मा फोन गरे र वा
www.quitnow.gov.au मा।
कारमा धूम्रपानिाई अननमलत ददइदैन जब बािबालिका त्यहााँ हुन्छन् र धेरैजसो सावुजलनक स्थानहरु जस्तै कायाुिय,
कायुस्थि, शलपङ् के न्र, अस्पताि, स्वास्थ्य लक्िलनक, मनोरजालनस्थि तथा रे ष्टनरााँहरुमा धनम्रपान बर्जजत छ।
18 वषुमनलनका व्यलक्तिाई सनतीजन्य उत्पादनहरु बेच्न वा आपूर्जत गननु गैरकानननी हो।
अष्ट्रेलियामा के ही लनलित ठाउाँ र लनलित पटकसम्म मददरा लपउनन कानननी हो। मददरापानको लनदेलशकािे कन नै पलन
ददन दनईभन्दा बढी स्ट्यान्ििु लड्रङ्क नलपउन लसफाररश ददन्छ।
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नाबािकिाई मददरा बेच्नन वा आपूर्जत गने काम जोकोहीका िालग कानननलवपरीत छ। 18 वषुमनलनका व्यलक्तका िालग
लनजी सम्पलत्तमा बाहेक मददरा लपउनन कानननलवपरीत छ, जस्तै लनजी घरमा। मददरा लपउननिाई पलन धेरैजसो
सावुजलनक स्थिहरुमा वर्जजत गररएको छ।
अष्ट्रेलियामा के ही औषलधिाई आफू साँग राख्न, लबक्ी वा प्रयोग गनुका िालग बन्देज गने काननन छ। िागूऔषधको काननन
तोिेमा गम्भीर सजाय हुन्छ, जररवाना र कै दको सजायसमेत। अष्ट्रेलियाको िागूऔषध कानननिे गैरकानननी औषलध
प्रयोग गने र लतनिाई आपूर्जत, उत्पादन वा लबक्ी गरे र व्यापार गनेबीच फरक छन ट्याउाँ छ।
िागूऔषध वा मददराको शेवन गरी सवारी चिाउनन गैरकानननी छ। यदद तपाई िागूऔषध लिएर वा मददरा लपएर
सवारी चिाउननहुन्छ भने तपाईिे ड्राइभरको िाइसेन्स गनमाउननहुन्छ, जररवानामा पननहु
ु न्छ, जेि जाननहुन्छ वा ती सबै
सजायको भालगदार बन्ननहुन्छ। अध्याय 8, यातायात पलन हेननुहोस्।
यदद तपाई वा लचनेको अरु कोहीिाई गैरकानननी औषलध, मददरापानबाट समस्या भएमा िाक्टर, तपाईको स्थानीय
समनदायको स्वास्थ्य सेवा वा मददरा वा तपाईको राज्य वा प्रदेशको िागूऔषध हेल्पिाइनिाई फोन गननस
ु ्।
राज्य वा प्रदेश

मददरा तथा िागूऔषध जानकारी सेवाका िालग टेलिफोन

ACT

02 6207 9977

NSW

02 9361 8000 (Sydney)
1800 422 599 (एनएसिब्ल्यन कन्ट्री)

NT

08 8922 8399 (Darwin)
08 8951 7580 (सेन्ट्रि अष्ट्रेलिया)
1800 131 350 (प्रदेशस्तरीय)

Qld

1800 177 833

SA

1300 131 340

Vic.

1800 888 236

Tas.

1800 811 994

WA

08 9442 5000 (Perth)
1800 198 024 (िब्ल्यनए कन्ट्री)

थप जानकारीका िालगिः
एजेन्सी वा अलभयान

वेबसाइट

National Tobacco Campaign

www.quitnow.gov.au

Department of Health

www.alcohol.gov.au/
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एजेन्सी वा अलभयान

वेबसाइट

National Drugs Campaign

www.drugs.health.gov.au/

Australian Drug Information Network

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

लबरुवा वा जनावर आयातमा रोक
यदद तपाईिे अनिाइन उत्पादन दकन्ननहुन्छ भने वा अष्ट्रेलियालभत्र र बालहर भ्रमण गननुहुन्छ भने कन न लबरुवा र
जनावरहरु तपाईिे खररद गनु वा आफू साँग ल्याउन लमल्छ भन्ने लनयमहरु छन्।
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers मा जाननहोस्।
तपाईको सामान वा िगेजिे वन्यजन्तन काननन लमचेको छ दक जााँच गनु मा
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
मा जाननहोस्।
कन न लबरुवा र जनावरसलहत अष्ट्रेलियालभत्र पारवाहन गनु सदकन्छ भन्नेबारे पलन काननन छन्। यदद तपाई अष्ट्रेलियालभत्र
यात्रा गने योजना गननुहुन्छ भने तपाईको िक्ष्यमा सामान बोक्नका िालग पूरा गननुपने आवश्यकताबारे थाहा पाउन
www.quarantinedomestic.gov.au/ मा जाननहोस्।

अन्य कानननहरु
अष्ट्रेलियामा मृत्यनदण्िको व्यवस्था छैन।
अस्तव्यस्त फोहोर, प्रदूषण वा फोहोरिाई लवना अननमलत नष्ट गने वा अत्यलधक हल्िा उत्पन्न गनेलवरुद्ध काननन छन्।

लछमेकीसाँग लववाद
लछमेकीहरुबीचको थनप्रै लववाद पलन कानननको अधीनमा हुन्छन्। लववाद समाधान र मध्यस्थता सेवा उपिब्ध छन्
जसिे अदाित जाननको लवकल्पका रुपमा ती समस्याहरुिाई समाधान गनु सहयोग गछुन्।
थप जानकारीका िालगिः
राज्य वा
प्रदेश

सेवा

वेबसाइट

ACT

Conflict Resolution Service

www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_
brochure.pdf

NSW

Information about the law in NSW

www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neigh
bours/

NT

Community Justice Centre

www.cjc.nt.gov.au/

Qld

Queensland Government

www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/

SA

Legal Services Commission of SA

www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php
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राज्य वा
प्रदेश

सेवा

वेबसाइट

Tas.

Hobart Community Legal Service

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

Vic.

Victoria Legal Aid

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

Legal Aid WA

www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutThe
Law/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCo
mmonProblems.aspx

WA

अध्याय 12, नागररक सहभालगता पलन हेननुहोस्।

कानननी सहायता
सबै राज्य तथा प्रदेशसाँग त्यस्ता संगठनहरु हुन्छन् जसिे मालनसहरुिाई उनीहरुको कानननी अलधकार तथा कतुव्यहरुको
बारे मा सूलचत गछुन्, र न्याय प्रणािीमा उनीहरुको पहुाँचिाई सनधार गछुन्।
लिगि ऐि (Legal Aid) एजेन्सीहरुिे योग्य ग्राहकिाई आपरालधक मामिा, पररवार लवखण्िन, पररवार लहसा,
आप्रवास, मानलसक स्वास्थ्य, सामालजक सनरक्षा, ऋण तथा ट्रादफक अपराधमा कानननी सनझाव तथा सहयोग
प्रदान गछुन्।
राज्य वा
प्रदेश

कानननी सहायता एजेन्सी

टेलिफोन

वेबसाइट

ACT

Legal Aid ACT

1300 654 314

www.legalaidact.org.au/

NSW

Legal Aid NSW

1300 888 529

www.legalaid.nsw.gov.au/

NT

Northern Territory Legal Aid
Commission

1800 019 343

www.nt.gov.au/ntlac

Qld

Legal Aid Queensland

1300 651 188

www.legalaid.qld.gov.au/

SA

Legal Services Commission of
South Australia

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au/

Tas.

Legal Aid Commission of
Tasmania

1300 366 611

www.legalaid.tas.gov.au/

Vic.

Victoria Legal Aid

1300 792 387

www.legalaid.vic.gov.au/

WA

Legal Aid Western Australia

1300 650 579

www.legalaid.wa.gov.au/

131 450 मा फोन गननुस्
72

समनदालयक कानननी के न्रहरुिे थनप्रै मामिाहरुमा कानननी सनझाव तथा सहयोग प्रदान गछुन्। के हीिे सामनदालयक कक्षाहरु
ददन्छन् जहााँ तपाईिे कानननी अलधकार तथा लजम्मेवारीका बारे मा धेरै जान्न सक्ननहुन्छ।
रालष्ट्रय कानननी संगठन

वेबसाइट

National Association of Community Legal Centres

www.naclc.org.au/

Children’s and Youth Law Centre

www.lawstuff.org.au/

Women’s Legal Services

www.wlsa.org.au/
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7 आवास
यस खण्िमा
अष्ट्रेलियामा आवास पाउन करठन हुन सक्छ र भािा महाँगो हुन सक्छ। िामो समयको िालग सबै आवश्यकता पूर्जत हुने
खािका आवास पाउन लवशेषगरी ठू िा पररवारहरुिाई करठन हुन सक्छ। तपाईिे यसमा सम्झौता गननुपने जरुरत
सक्छ र उपिब्ध आवास लिननपने हुन सक्छ।
•

छोटो समयको आवास

•

लनजी घर वा फ्लल्याट भािामा लिदा

•

आवासमा सहयोग

•

बहािमा बस्नेको अलधकार तथा लजम्मेवारीहरु

•

घर वा फ्लल्याट दकन्दा

•

जरुरी घरायसी सेवा

•

घरायसी फोहोर संग्रह तथा पननप्रुयोग

•

हुिाक

छोटो अवलधको आवास
जब तपाई शनरुमा आउाँ दा छोटो अवलधको आवासको िालग लवचार गनु सक्ननहुन्छ जसमा लनम्न लवकल्पमा हुन सक्छनिः
•

होस्टेि तथा छन ट दरको होटि

•

यदद तपाई अष्ट्रेलियामा अध्ययन गदै हुननहुन्छ भने तपाईिे अस्थायी लवद्याथी आवासमा पहुाँच पाउन
सक्ननहुन्छ। तपाईको संस्थाको अन्तराुलष्ट्रय सहायता कमुचारीसाँग कन रा गननुहोस् वा लवस्तृत लववरणका िालग
उनीहरुको वेबसाइट हेननुहोस्। अन्तराुलष्ट्रय लवद्याथीका िालग आवासको लवकल्पका िालग
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation मा जाननहोस्।

•

अष्ट्रेलियामा लवद्याथी तहको जीवन चिाउने खचुको आइलियाका िालग,
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs मा जाननहोस्।

लनजी घर वा फ्लल्याट भािामा लिदा
घर वा फ्लल्याट भािा लिने काम सामान्यतया ररयि इस्टेट एजेन्टका माध्यमबाट गररन्छ जसिे घरधनीको तफु बाट
काम गछुन्। तपाईिे लनजी घरमूिीसाँग सीधै पलन भािामा लिन सक्नन हुन्छ। भािामा िगाउने सम्पलत्तको अनिाइन र
पलत्रकामा लवज्ञापन ददइन्छ ‘To let’ र ‘Accommodation vacant’ खण्िमा। तपाईिे ररयि इस्टेट एजेन्ट
कायाुियिाई पलन भेट्न सक्ननहुन्छ र उनीहरुको ररक्त भएका भािाका सम्पलत्तहरुको सूची हेनक
ु ा िालग
आग्रह गनु सक्ननहुन्छ।
'भािा' (‘lease’) वा 'आवासीय भािादार सम्झौता' (‘residential tenancy agreement’) भािादार र
घरधनीबीच हुने एउटा कानननीरुपमा लिलखत सम्झौता हो। यो सामान्यतया 6 मलहना वा 12 मलहनाको लनलित
अवलधका िालग हुनेछ, तथालप तपाईिाई हस्ताक्षर गननुपव
ू ु समय अलवधका लवषयमा वाताु गने अलधकार हुन्छ।
तपाईिे भािाको समयावलध सदकने बेिामा त्यसिाई नवीकरण गनु सक्नन हुनेछ। लिलखत सम्झौताको अथु हुन्छ
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भािाका लनयमहरुिाई अग्रीमरुपमा सहमलत जनाउनन, जस्तो दक भािाको दर, यसिाई कलहिे लतननुपने, यनरटलिटीको
खचु कसिे लतने (जस्तै लबजनिी, पानी, ग्यास, फोहोर संग्रह र अन्य सेवाहरु), लनरीक्षणको अन्तराि, जनावर पाल्न
अननमलत भए नभएको र सम्पलत्तमा तपाई कलत समयसम्म बस्न सक्ने।
तपाई बस्न सक्नेभन्दा िामो अवलध कायम हुने भािा सम्झौताका िालग प्रलतबद्धता नजनाउननहोस्, दकनदक
सम्झौताअवलध सदकननभन्दा अगालि तपाईिे छोिेमा िाग्ने रकम लतननुपने हुन्छ (“भािासम्झौता तोड्दा” (‘breaking a
lease’) भलनन्छ)।
भािादारीको शनरुआतमा तपाईिे सामान्यतया एक मलहनाको भािा र एक रे न्टि बन्ि वा भािाको लधतो अग्रीमरुपमा
लतननुपनेछ। बन्ि घरधनीिाई लतररने लधतो रकम हो। यसको रकम राज्य तथा प्रदेशलपच्छे फरक हुन्छ। घरधनी वा
ररयि इस्टेट एजेन्टिे तपाईको बन्ििाई तपाईको राज्य वा प्रदेशको आवासीय भािादार बन्िका िालग लजम्मेवार
प्रालधकरणसमक्ष दालखिा गननुपछु। जब तपाई घर वा कोठा छोड्ननहुन्छ, बन्ि तपाईिाई दफताु ददइन्छ यदद तपाईिे
छोड्दा कन नै भािा लतनु बााँकी छैन र सम्पलत्त सफा छ र लबलग्रएको छैन भने।
तपाई सननुभन्दाअलघ, सम्पलत्तको भौलतक अवस्था र कन नै नोक्सानी भएको भए त्यसिाई 'अवस्था प्रलतवेदन' अथाुत्
कलन्िसन ररपोटु (condition report) भलनने कागजातमा उल्िेख गररन्छ। यसिाई तपाई र घरधनी वा उनीहरुको
ररयि इस्टेट एजेन्टद्वारा पूरा गररन्छ र यसिे जब तपाई त्यहााँबाट लनस्कननहुन्छ त्यलतबेिा हुनसक्ने असमझदारीबाट
मनक्त राख्छ। तपाईिे कन नै खराबी भए घरधनीिाई अवगत गराउननपछु, र सम्पलत्तमा कन नै पररवतुन गननुअलघ उनीहरुको
स्वीकृ लत लिननपछु। सामान्यतया घरधनीहरु ममुतका िालग लजम्मेवार हुन्छन्।

तपाईिे सम्पलत्तको लनरीक्षण नगरी र कागजातको शतु तथा लनयमहरुिाई पूणुरुपमा नबनझी भािासम्झौता नगननुस्,
दकनदक तपाईिे हस्ताक्षर गरेपलछ यो कानननी रुपमा सकृ य हुन्छ।
तपाईिाई सम्पलत्त पननिः भािामा ददने अथाुत् सबिेट गनु अननमलत छैन (अथाुत् भािासम्झौतामा उल्िेख नभएको
व्यलक्तिाई भािामा िगाउनन) र िामो समयको आगन्तनक राख्न अननमलत छैन दकनदक यसिे भािामा बस्नेहरुको संख्यामा
भएको कानननी सीमािाई लमच्ने छ। छोटो समयका आगन्तनकहरुिाई सामान्तया अननमलत छ।
यदद तपाईिाई छोड्ने इच्छा छ भने, तपाईिे घरधनीिाई पनवुसूचना ददननपछु (सामान्यतया न्यूनतम 4 हिा वा
तपाईको भािासम्झौतामा तोदकएबमोलजम)।

आवासमा सहयोग
कम आम्दानी भएका मालनसहरु अस्थायी आवास, वा रे न्टि बन्ि र पलहिो मलहनाको अग्रीम भािा लतनुका िालग
सरकारबाट प्राि हुने लवत्तीय सहायताका िालग योग्य हुन सक्छन्।
Rent Assistance कम आम्दानी भएका मालनसहरुिाई उनीहरुको भािा लतनुका िालग सहयोगस्वरुप ददइने
सरकारी भनक्तानी हो (www.humanservices.gov.au/rentassistance)।

सावुजलनक आवास
यदद तपाईिे Centrelink भनक्तानी पाउननहुन्छ वा कम आम्दानी छ भने तपाईिे सावुजलनक आवासमा भािाका िालग
आवेदन ददन पाउननहुन्छ, जनन सरकारको स्वालमत्वमा हुन्छ।
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यदद तपाई सावुजलनक आवासमा बस्ननहुन्छ भने तपाईिे सनपथ दरमा भािा लतननुहुनेछ, जनन लनजी भािाभन्दा कम
हुन आउाँ छ।
सावुजलनक आवास पाउन कन ने समय तपाई कहााँ बस्न चाहननहुन्छ, तपाईको घरपररवारको आकार तथा आवास
आवश्यकताको जरुरतअननसार फरक पछु। कन ने समय धेरै िामो हुन सक्छ।
थप जानकारीका िालगिः
राज्य वा
प्रदेश

आवास प्रालधकरण

टेलिफोन

वेबसाइट

ACT

Housing and
Community Services

133 427

www.communityservices.act.gov.au/hcs

NSW

Housing NSW

1300 468 746 www.housing.nsw.gov.au

NT

Department of
Housing

08 8999 8814 https://nt.gov.au/property/public-housing

Qld

Department of
Housing and Public
Works

13 74 68

www.qld.gov.au/housing/public-communityhousing

SA

Housing SA

131 299

www.housing.sa.gov.au

Tas.

Housing Tasmania

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

Vic.

Office of Housing

1300 650 172 www.housing.vic.gov.au/public-housing

WA

Department of
Housing

1800 093 325 www.housing.wa.gov.au

घरबारलवहीनहरुका िालग आवास सहायता
यदद तपाई घरलवहीन हुननहुन्छ, वा घरलवहीन हुने जोलखममा हुननहुन्छ भने लनम्न सेवाहरुिे आकलस्मक आवासमा
सहायता गछु वा लसफाररश उपिब्ध गराउाँ छिः
प्रदेश

सेवा तथा वेबसाइट

टेलिफोन

रालष्ट्रय

Homelessness Australia
www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless

02 6247 7744

ACT

FirstPoint
www.firstpoint.org.au

1800 176 468

NSW

Link2Home
www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home

1800 152 152
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प्रदेश

सेवा तथा वेबसाइट

टेलिफोन

NT

ShelterMe
www.shelterme.org.au

Qld

Homeless Hotline
www.qld.gov.au/housing/emergency-temporaryaccommodation/homeless-persons-information-qld/

1800 474 753

SA

Help in Crisis Situations
www.sa.gov.au/topics/housing-property-andland/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessingservices

1800 003 308

Tas.

Housing Connect
www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect

1800 800 588

Vic.

Crisis and emergency accommodation
www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation

1800 825 955

WA

Homelessness Advisory Service
www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice

1800 065 892

भािामा बस्नेको अलधकार तथा लजम्मेवारी
सबै राज्य तथा प्रदेशमा सरकारी प्रालधकरण हुन्छ जसिे भािादारिाई उनीहरुको अलधकार तथा लजम्मेवारीका
लवषयमा सल्िाह ददन्छ, प्रायिः थनप्रै भाषाहरुमा।
राज्य वा
प्रदेश

आवास तथा लनष्पक्ष व्यापार प्रालधकरण

टेलिफोन

ACT

Access Canberra
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favi
con.ico

13 22 81

NSW

NSW Fair Trading
www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renti 13 32 20
ng_a_home.page

NT

Consumer Affairs
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenen
cies

1800 019 319

Qld

Residential Tenancies Authority
www.rta.qld.gov.au/

1300 366 311
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राज्य वा
प्रदेश

आवास तथा लनष्पक्ष व्यापार प्रालधकरण

टेलिफोन

SA

Consumer and Business Services
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/rentingand-letting/renting-privately

131 882

Tas.

Consumer Affairs and Fair Trading
www.consumer.tas.gov.au/renting

1300 654 499

Vic.

Consumer Affairs Victoria
www.consumer.vic.gov.au/housing-andaccommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-andother-payments/rent-receipts

1300 558 181

WA

Department of Commerce
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-rentinghome-wa

1300 304 054

गैरसरकारी संगठनहरु पलन छन् जसिे भािादारहरुिाई सनझाव उपिब्ध गराउाँ छनिः
राज्य वा
प्रदेश

भािादारको वेबसाइट

टेलिफोन

वेबसाइट

ACT

Tenants’ Union ACT

02 6247 2011

www.tenantsact.org.au/contactUs/
Tenants-Advice-Service

NSW

Tenants NSW

NT

NT Tenants’ Advice Service

1800 812 953

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

Qld

Tenants Queensland

1300 744 263

http://tenantsqld.org.au/info-fortenants

SA

Tenants Information and
Advisory Service

1800 060 462

www.syc.net.au/tias/overview

Tas.

Tenants Union of Tasmania

1300 652 641

http://tutas.org.au/

Vic.

Tenants Union of Victoria

03 9416 2577

www.tuv.org.au

WA

Tenancy WA
ग्रामीण लनिःशनल्क कि

08 9221 0088
1800 621 888

www.tenancywa.org.au

रालष्ट्रय

Real Estate Institute of
Australia

www.tenants.org.au

https://reia.asn.au/consumers/renti
ng-or-leasing-a-property
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घर वा फ्लल्याट दकन्दा
लबक्ीमा भएका घर वा फ्लल्याटहरुको सामान्यतया पलत्रका वा अनिाइनमा लवज्ञापन ददइन्छ। ररयि इस्टेट
एजेन्सीहरुिे पलन सम्पलत्तहरुिाई लबक्ीका िालग सूचीकृ त गछुन्। यदद तपाई अष्ट्रेलियामा पलहिो पटक घर दकन्दै
हुननहुन्छ भने तपाई राज्य वा प्रादेलशक सरकारको पलहिो घरमालिक अननदान (www.firsthome.gov.au हेननुहोस्)
का िालग योग्य हुन सक्ननहुन्छ।
यदद तपाई अष्ट्रेलियाको स्थायी बालसन्दा होइन भने घर दकन्नका िालग तपाईिाई लवदेशी िगानी स्वीकृ लतको
आवश्यकता पनु सक्छ (www.firb.gov.au/real-estate/ हेननुहोस्)।
सम्पलत्त दकन्नका िालग तपाईिाई पैसा सापटी लिनन छ भने तपाईको बैक वा अन्य लवत्तीय संस्थाहरुिाई सम्पकु
गननुहोस्। अष्ट्रेलियामा सम्पलत्त दकन्दा, मालनसहरुिे कारोबारिाई व्यवस्थापन गनु प्रायिः वदकि वा हस्तान्तरण
तयारकताुको प्रयोग गछुन्। सम्पूणु लनयम तथा शतुहरु पूणुरुपमा नबनझीकन कन नै पलन करारमा हस्ताक्षर नगननस
ु ्।
सम्पलत्त दकन्दाबारे थप जानकारीका िालग, www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/housing-and-property मा जाननहोस्।

जरुरी घरायसी सेवाहरु
चाहे तपाई भािामा लिननहोस् वा दकन्ननहोस्, तपाईिाई घरायसी सेवाहरुको आवश्यकता पनेछ, जस्तै पानी, लबजनिी
तथा ग्यास तपाईको सम्पलत्तमा जोलिननपनेछ। सेवा प्रदायकहरु सरकारी एजेन्सी वा लनजी कम्पनीहरु हुन सक्छन् जनन
तपाईको स्थानमा भर पछु – टेलिफोन लनदेलशकामा बनझ्ननहोस्।
नयााँ सम्पलत्तमा सननुअलघ तपाईिे सेवा प्रदायकिाई सामान्यतया के ही ददनको सूचना ददननपने आवश्यकता हुन सक्छ।
घरायसी सेवाहरुका िालग करारमा हस्ताक्षर गननुअलघ, तपाईिाई वास्तवमै त्यसको आवश्यकता भए नभएको
सनलनलित गननह
ु ोस्। उदाहरणका िालग, यदद तपाई अस्थायी आवासमा बस्दै हुननहुन्छ भने लबजनिी आपूर्जतका
िालग 3 वषे करारमा हस्ताक्षर नगननुहोस्। करारमा हस्ताक्षर गननुअलघ आपूर्जतकताुसाँगको सम्झौताको लनयम
तथा शतुहरुिाई बनझ्नन जरुरी छ। घरमा ऊजाु सेवाहरुिाई व्यवस्थापन गनुका िालग सहयोग लनदेलशका
www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home मा उपिब्ध छ। Australian
Energy Regulator िे पलन www.aer.gov.au/consumers/aer-resources मा थप जानकारी उपिब्ध
गराउाँ छ।
कम्पनीिे लनयलमतरुपमा उनीहरुको सेवाबापतको खचुको लबि तपाईिाई पठाउनेछन। यदद तपाई तोदकएको समयमा
लबि लतनु असमथु हुननहुन्छ भने वा यदद तपाई आफ्लनो प्रबन्ध पररवतुन गनु चाहननहुन्छ भने तत्काि उनीहरुिाई सम्पकु
गननुहोस्।
तपाईको आपूर्जतकताुिे तपाईिाई सहयोग गनु सक्छ यदद तपाईिाई लबि लतनु करठनाइ छ र त्यसबाट मनक्त हुन
तपाईिे सेवाहरुिाई छन टाउन सक्ननहुन्छ।
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लबजनिी तथा ग्यास
तपाईिाई लबजनिी तथा ग्यास आपूर्जतकताु रोज्न सहयोगको िालग र तपाईको अलधकारको बारे थाहा पाउन,
लभलियोसलहतका जानकारीका िालग अष्ट्रेलियन सरकारको Energy Made Easy वेबसाइटिाई
www.energymadeeasy.gov.au/ मा हेनह
नु ोस्।
आपूर्जतकताुिाई छनोट गदाु लनम्न कन रा जााँच्न याद गननुहोसिः
•

करार कलत िामो छ

•

सेवा जोड्दा वा यदद तपाईिे चााँिै छोिेमा शनल्क लतननुपछु दक

•

तपाईिे छन ट वा आम्दानी सहायता प्राि गरे मा आपूर्जतकताुिे थाहा पाउाँ छ

Energy Made Easy वेबसाइटमा पलन थनप्रै फरक भाषाहरुमा जानकारीपत्र छ
(www.energymadeeasy.gov.au/publications-0) र यदद तपाई लबजनिी वा ग्यास आपूर्जतकताुसाँगको समस्या
समाधान गनु असमथु हुननभयो भने तपाईिाई सम्पकु राख्नका िालग ऊजाु िोकपािको सूची छ
(www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts)।

सेन्टरपे (Centrepay)
Centrepay स्वयंसेवक लबि लतने सेवा हो जनन Centrelink का ग्राहकहरुिाई लनिःशनल्क छ
(www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay मा जाननहोस्)। तपाईिे
Centrelink भनक्तानीबाट तपाईको लबि लतनु, खचु तथा घरायसी िागत जस्तै भािा, ग्यास, लबजनिी, पानी तथा फोन
खचुका िालग लनयलमत किीको प्रबन्ध लमिाउन Centrepay प्रयोग गनु सक्ननहुन्छ। तपाईिे किीको शनरुआत वा
पररवतुन जलतखेर पलन गनु सक्ननहुन्छ। सबैभन्दा लछटो तररका अनिाइन हो, www.my.gov.au मा myGov माफु त
तपाईको Centrelink को अनिाइन खाता प्रयोग गरेर।

फोन तथा इन्टरनेट
अष्ट्रेलियामा, सेि फोन्स 'मोबाइि फोन' का रुपमा लचलनन्छ र तपाईको घरमा जोलिने टेलिफोनिाई 'ल्याण्ििाइन
फोन' वा 'ल्याण्ििाइन्स' भलनन्छ।
ती सेवाहरुका िालग गररने करारिाई प्रायिः '्िान्स' (Plans) भलनन्छ। टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाका िालग तनिना
गनु, तपाईिे 'मोबाइि ्िान' (‘mobile plan’), 'ल्याण्ििाइन ्िान' (‘landline plan’) र 'इन्टरनेट ्िान'
(‘internet plan’) शब्द राखेर अनिाइन खोजी गनु सक्ननहुन्छ।
करारमा हस्ताक्षर गननुअलघ कम्पनीसाँगका शतुहरु होलशयारीपूवुक जााँच्ननहोस् र महत्वपूणु जानकारीको सारांश
(Critical Information Summary) भलनने उनीहरुको छोटो कागजातिाई पढ्ननहोस्।
अष्ट्रेलियन टेलिफोन तथा इन्टरनेट करारका के ही समान लवशेषताहरु यी हुनिः
•

सेवाहरुिाई सामान्यतया जिान खचु चालहन्छ

•

तपाईिे एक वषे वा दनई वषे करार गननुपने जरुरत हुन सक्छ।
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•

प्रायिः धेरै मोबाइि सेवाहरुमा हरे क वषु मोबाइि िोिब्यान्िका िालग कि लसमा वा िाटा लसमा समावेश
गरे को हुन्छ र यदद तपाईिे त्यो छन टको सीमा नाघ्ननभयो भने तपाईिे धेरै लतननुपने हुन्छ।

•

धेरै सेवाहरुमा खचु व्यवस्थापन अिटु समावेश हुन्छ– एसएमएस वा माफु त तपाईको मालसक सीमा नाघेपलछ
सूलचत गछु।

•

तपाईिे लप्र-पेि सेवा (प्रयोग गननुपूवु लतने) वा पोस्टपेि (प्रदायकिे तपाईिाई लनयलमत लबि पठाउाँ छ)
सेवाहरुमध्येबाट रोज्न सक्ननहुन्छ।

यदद तपाईिे टेलिफोन वा इन्टरनेट लबि प्राि गननुभयो र यसको लतननपने लमलतसम्म लबि लतनु सक्ननभएन भने, तपाईिे
कम्पनीिाई सम्पकु गननुपछु।
लबदेशमा गररने टेलिफोन कििाई प्रायिः मालसक फोन ्िान लनधाुरणमा समावेश गररदैन। ती किहरु महाँगो हुन
सक्छन्। तपाईिे आफ्लनो लवदेशको किहरुिाई होलशयारीपूवुक अननगमन गनु वा लप्र-पेि कि कािु प्रयोग गननुपने हुन्छ
(नलजकका स्टोरहरुमा उपिब्ध हुन्छ)।
यदद तपाई आफ्लनो घरमा इन्टरनेट जोड्न चाहननहुन्छ वा यसिाई वायरिेस लिभाइसमाफु त प्रयोग गनु चाहननहुन्छ
भने, तपाईिे इन्टरनेट सेवा प्रदायकसाँग करारमा उल्िेख गननुपछु। कन नै पलन करारमा हस्ताक्षर गननुपूव,ु लनलित हुननहोस्
दक तपाईिे त्यसका सेवाका िालग लतनु सामथ्यु राख्ननहुन्छ र यसिे तपाईको आवश्यकतािाई पूरा गछु। तपाईिे लप्र-पेि
वायरिेस इन्टरनेट कनेक्सन पलन दकन्न सक्ननहुन्छ।
थनप्रै कायुक्महरु छन् जसिे लनिःशनल्क वा सहुलियतपूणु इन्टरनेट पहुाँच र तालिम उपिब्ध गराउाँ छन्। उदाहरणका
िालग, सावुजलनक पनस्तकािय तथा स्थानीय पररषद्िे लनिःशनल्क इन्टरनेट पहुाँच प्रदान गछुन्।
तपाईिे त्यस्ता फोन तथा इन्टरनेट कम्पनीमात्र प्रयोग गननुपछु जनन (www.tio.com.au/members/memberslisting मा सूचीकृ त) Telecommunications Industry Ombudsman (TIO) योजनाको सदस्य छन्।
यदद तपाईको टेलिफोन वा इन्टरनेट सेवामा के ही खराबी आएमा र कम्पनीिे यसिाई समाधान गनु असमथु रहेमा,
तपाईिे 1800 062 058 मा फोन गरेर वा www.tio.com.au/making-a-complaint मा गएर TIO िाई
लनिःशनल्क उजनरी गनु सक्ननहुन्छ।

घरायसी फोहोर संकिन तथा पननप्रुयोग
स्थानीय सरकारिे सामान्यतया फोहोर संकिनको व्यवस्थापन गछु। साधारण घरायसी फोहोरका िालग छन िै भााँिो र
पननप्रुयोगीय सामानहरु जस्तै बोति, क्यान, कागज तथा कािुबोिुका िालग फरक भााँिो (लबन) हुन्छन्।
संकिन गने ददनका बारे मा बनझ्न, तपाईको स्थानीय पररषद वा तपाईको लछमेकीिाई सोध्ननहोस्। अध्याय 12,

नागररक सहभालगता हेननुस्।

लचठीपत्र (मेि)
तपाईिे लचठी तथा पासुिहरुिाई Australia Post बक्स वा कायाुियमाफु त पठाउन सक्ननहुन्छ। लवदेशी मेिका िालग
रटकट (स्ट्याम्प) को िागत अष्ट्रेलियन मेिको भन्दा धेरै पछु। Australia Post िे अन्य उपयोगी सेवाहरु पलन
उपिब्ध गराउाँ छ, जस्तै लबि लतने तथा पासपोटुको फोटो लखच्ने (www.auspost.com.au हेननुहोस्)।
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यदद तपाईिे घर सननभ
ु यो भने तपाईिे आफ्लनो मेििाई नयााँ ठे गानामा पठाउनका िालग लनदेलशत गनु सक्ननहुन्छ
(www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html)। तपाई यसको िागतमा छन टको िालग
योग्य हुन सक्नन हुन्छ। Australia Post िे तपाईको नयााँ ठे गाना अन्य संगठनिाई पलन हस्तान्तरण गनु सक्छ।
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8 यातायात
यस खण्िमा
अष्ट्रेलिया एउटा ठू िो देश हो जसका थनप्रै शहर तथा नगरिाई िामो दूरीिे छन ट्याइएको छ। शहरलभत्रको र देशलभत्रको
यात्राका िालग यहााँ थनप्रै यातायातका लवकल्प छन्।
•

सावुजलनक यातायात

•

ट्याक्सी सेवा

•

साइलक्िङ्

•

पैदि

•

लनजी सवारी

सावुजलनक यातायात
अष्ट्रेलियामा सावुजलनक यातायातमा बस, रे ि, ट्राम र फे रीहरु पछुन्। धेरैजसो सेवाहरु प्रयोग गनु तपाईिे दक त रटकट
दकन्नन पछु दक भािा लतननुपछु। सामान्यतया लवद्याथी, जेष्ठ नागररक तथा Health Care Card भएकाहरुका िालग
छन टको व्यवस्था छ। सािालहक वा मालसक रटकटहरु दैलनक वा एकि यात्राका रटकटभन्दा सामान्यतया सस्ता हुन्छन्।
जानकारी तथा समयतालिका थनप्रै सरकारी पररषद्हरु तथा आगन्तनक के न्र, अनिाइन, रे िवे स्टेसन, पनस्तकािय र
सावुजलनक सूचना के न्रहरुबाट उपिब्ध हुन्छन्।
राज्य वा
प्रदेश

सावुजलनक यातायात एजेन्सी

वेबसाइट

ACT

ACTION

www.action.act.gov.au

NSW

Transport NSW

www.transport.nsw.gov.au/

NT

Department of Transport

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

Qld

Translink

www.translink.com.au

SA

Transport SA

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

Tas.

Metro Tasmania

www.metrotas.com.au

Vic.

Metlink

www.metlinkmelbourne.com.au

WA

Public Transport Authority

www.pta.wa.gov.au
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ट्याक्सी सेवा
ट्याक्सी वा 'क्याबहरु' ददनको 24 घण्टा अष्ट्रेलियाका धेरैजसो भागहरुमा सञ्चािन हुन्छन्। ट्याक्सीको ड्यासबोिुमा
रालखएको लमटरिे भािा देखाउाँ छ। ट्याक्सी कम्पनीहरुिाई अनिाइन र Yellow Pages मा 'ट्याक्सी क्याब्स'
शीषुकअन्तगुत रालखएका हुन्छन्। धेरैजसो शहरमा ह्वीिचेयर प्रयोग गने वा अपांगता भएका मालनसका िालग लवशेष
ट्याक्सी उपिब्ध हुन्छ। यदद तपाई साना बािबालिकासाँग यात्रा गननुहुन्छ भने ट्याक्सी कम्पनीिाई बनदकङ्का बेिामा
थाहा ददननस् दक तपाईिाई बच्चाको लसट चालहन्छ।
ट्याक्सी यातायातको लवकल्पहरुमा, उबेर वा अनौपचाररक कार-पनलिङ्का बन्दोबस्त, के ही स्थानहरुमा उपिब्ध छन्।

साइलक्िङ्
साइकि चािकहरुिे सिकका सम्पूणु लनयम तथा लचह्नहरुको पािना गननुपछु र तपाईको साइकिमा काम गने िेक
तथा घण्टी हुननपछु। यदद तपाई बाइक चढ्ननहुन्छ भने तपाई र संगै यात्रा गने यात्रनिे हेल्मेट िगाएकै हुननपछु। रालत
चढ्दा, तपाईको बाइकमा अगालि र पछालिको बत्ती हुननपछु। साइकि राख्ने बेिामा सधै ाँ िक गननुहोस्।
तपाईको स्थानीय क्षेत्र वा शहरमा साइलक्िङ्िाई हौसिा ददन लवशेष बन्दोबस्त हुन सक्छ जस्तै, साइकिको िालग
छन िै बाटो (सलजिो वा रफ बाटो), साइकिचािकिाई सावुजलनक यातायातमा जोड्ने ठाउाँ मा साइकि राख्ने स्थान।
यदद साइकिको िेन उपिब्ध छ भने तपाईिे त्यही बाटोमा चढ्ननपछु दकनदक यो सनरलक्षत छ र के ही राज्य तथा
प्रदेशहरुमा यो आवश्यकताको रुपमा छ। साइकिको िेन छैन भने, तपाईिे बाटोको सक्दो देिे छेउमा चढ्ननपछु
दकनदक यो सनरलक्षत हुन्छ। सामान्यतया, साँगसाँगै दनई वटाभन्दा बढी बाइक चािक आसपासमा हुनन हुाँदन
ै ।

पैदि
अष्ट्रेलियामा पैदिायात्रा िोकलप्रय मनोरजालनात्मक गलतलवलध हो।
ट्रादफक िाइट वा बटनवािे क्स गने ठाउाँ बाट बाटो काट्ननस्। बाटोमा सवारी साधन छन् दक छैनन् जााँच्न तपाईको दायााँ
र बायााँ होलशयारीपूवुक हेनह
नु ोस्। रे िको लिक वा ट्याकमा नलहड्ननस्।
यदद तपाई झािी भएको स्थानमा लहड्ने योजनामा हुननहुन्छ भने तपाई आवश्यक सामानिे सनसलित भएको लनलित
गननुस् र कसैिाई आफू कहााँ जान िागेको भन्ननस्।

लनजी सवारीसाधन
लनजी यातायात त्यस्तो यातायात हो जसिाई तपाईिे स्वालमत्वमा लिननहुन्छ र इच्छाअननसार प्रयोग गननुहुन्छ।
धेरैजसो अष्ट्रेलियनहरुिे लनजी यातायातका िालग कार वा मोटरबाइक प्रयोग गछुन्। कारको स्वालमत्व सलजिो छ तर
यो महाँगो पलन छ। अष्ट्रेलियामा कारको स्वालमत्व लिनन र चिाउननसंग थनप्रै लजम्मेवारीहरु संिग्न छन्।
लहचहाइदकङ् , जनन अपररलचत मान्छेसाँग उनीहरुको कार वा ट्रकमा लनिःशनल्क यात्रा गननु, असनरलक्षत हुन्छ र लसफाररश
गररदैन।
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चािक अननमलतपत्र
अष्ट्रेलियामा कार वा मोटरबाइक चिाउनिाई तपाईसाँग ड्राइभरको िाइसेन्स हुननपछु। त्यसिाई सवारी चिाउने
बेिामा सधै ाँ तपाईसाँगै राख्ननस।्
यदद तपाईिे अको मनिनकबाट िाइसेन्स लिएको छैन भने Learner's Permit प्राि गनुका िालग तपाईिे
Driver Knowledge Test पास गननुपने हुन्छ। Learner's Permit िे तपाईिाई िाइसेन्सवािा ड्राइभरको
साथमा ड्राइलभङ् लसक्ने अननमलत ददन्छ। तपाईिे कार चिाउने बेिामा तपाईसाँग “L” ्िेट हुननपछु।
एकपटक तपाईिे उपयनक्त सीप लवकास गररसके पलछ तपाईिे Provisional ड्राइभर िाइसेन्सका िालग आवेदन ददन
सक्ननहुन्छ। Provisional Licence प्राि गनुका िालग तपाई कम्तीमा 17 वषु उमेरको हुननपछु, कम्तीमा 6 मलहनाको
पूणु समयका िालग लसकारु अननमलत हुननपने वा अन्तरराज्य वा लवदेशी ड्राइभर िाइसेन्स हुननपछु। तपाईिे चिाउाँ दा
कारमा “P” ्िेट हुननपछु।
यदद तपाईिे आफ्लनो Provisional अवलध पास गननुभयो भने तपाईिे खनिा िाइसेन्सका िालग आवेदन ददनसक्ननहुन्छ।
यदद तपाईको िाइसेन्समा कन नै शतु छन् भने लतनिाई मान्ननपछु।
अध्याय 1, आगमनिगत्तै के गननुपछु पलन हेननुस्।

ड्राइलभङ्का िालग िागू हुने काननन
तपाईिे ड्राइलभङ्का िालग आवेदन दददा कानननका बारेमा सचेत हुननपछु र त्यसिाई मान्नन पछु। उदाहरणका िालगिः
•

तपाईिे चिाइरहेको सवारी साधन सरकारी लमकयमा दताु भएको हुननपछु।

•

तपाईको कारमा यात्रा गने सबैिे लसटबेल्ट वा उपयनक्त बाि कवच िगाउननपछु।

•

ड्राइलभङ्का बेिामा मोबाइि फोन प्रयोग गननु कानननलवपरीत हुन्छ।

•

यदद तपाई सिक दनघुटनामा पननुभयो भने तत्काि प्रहरीिाई खबर गननुपछु।

अष्ट्रेलियामा ट्रादफक कानननहरु धेरै किा छन्। ड्राइलभङ् काननन तथा लनयमहरु राज्यलपच्छे फरक पछुन्। ट्रादफक
कानननिाई अवज्ञा गदाु वा तोड्दा महाँगो जररवाना, तपाईको ड्राइलभङ् िाइसेन्स रद्द वा जेि सजायसमेत भोग्ननपछु।
गैरकानननी तवरिे पार्दकङ् गदाु पलन महाँगो जररवानामा पररन्छ। गलत सीलमतता िागू हुन्छ र गलत नाप्ने क्यामेरािाई
मालनसहरुिे गलत सीलमततािाई नाघेको लखच्न प्रयोग गररन्छ।
ड्राइलभङ गदाु मददरा लपउनन वा िागूऔषधको प्रभावमा नशामा हुनन गैरकानननी हुन्छ। अननमलतप्राि ब्िि
अल्कोहिको तह राज्य तथा प्रदेशलपच्छे र तपाईिे लिएको ड्राइभरको िाइसेन्सको वगुअननसार फरक पछु।
ड्राइभरिे कानननद्वारा तोदकएको मददराको सीमा नाघेको जााँच्न प्रहरीिे छड्के ढंगमा ड्राइभरको परीक्षण लिन्छन्।
अध्याय 6, अष्ट्रेलियन काननन पलन हेननुस्।
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थप जानकारीका िालगिः
राज्य वा
प्रदेश

सिक यातायात प्रालधकरण

टेलिफोन

वेबसाइट

ACT

Road Transport Authority

13 22 81

www.rego.act.gov.au

NSW

Roads and Maritime
Services

13 22 13

www.rms.nsw.gov.au

NT

Department of Transport

1300 654 628

https://nt.gov.au/driving

Qld

Department of Transport
and Main Roads

13 23 80

www.tmr.qld.gov.au/

SA

Transport

13 10 84

www.transport.sa.gov.au

Tas.

Transport Tasmania

1300 135 513

www.transport.tas.gov.au

Vic.

VicRoads

13 11 71

www.vicroads.vic.gov.au

WA

Department of Transport

13 11 56

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

लसटबेल्ट तथा बाि कवच
तपाईको कारमा सबैिे लसटबेल्ट वा उपयनक्त बि कवच (ररस्ट्रेन्ट्स) प्रयोग गरे को हुननपछु। लसटबेल्टलवना ड्राइलभङ् गदाु
जररवाना िाग्छ, र तपाईिे ड्राइभरको िाइसेन्स पलन गनमाउन सक्ननहुन्छ। वयस्क तथा ठू िा बािबालिकाका िालग
कारमा लसटबेल्ट हुन्छ।
लशशन तथा 7 वषु उमेरसम्मका बच्चाका िालग सरकारद्वारा मान्यताप्राि लवशेषखािे कवचको जरुरत पछु। बाि कवच
अष्ट्रेलियन मापदण्िअननसारको हुननपछु, सवारीसाधनमा सही तररकािे जिान गररएको र बच्चाको उमेरअननसार उपयनक्त
तररकािे समायोजन गनु लमल्ने हुननपछु।
•

6 मलहना उमेरसम्मको बािबालिकाका िालग बाि कवचिाई पछालिपरि फकाुएर जिान गररननपछु ,
उदाहरणका िालग इन्फ्लयान्ट क्या्सनि।

•

6 मलहनादेलख 4 वषुसम्मका बािबालिकाका िालग दक त पछालिपरि फकाुएर वा अगालि फकाुएर सनरलक्षत
गररननपछु, उदाहरणका िालग बाि सनरक्षा लसट।

•

4 वषुदले ख 7 वषु उमेरसम्मका बािबालिकािाई दक त अगालि फके को बाि कवच वा बनस्टर लसटमा सही
तररकाबाट समायोजन गरेर र लसटबेल्टिाई बााँधेर वा दक त बाि सनरक्षा हानेस प्रयोग गरे र सनरलक्षत
बनाउनन पछु।

कलििा बािबालिकािाई सवारीसाधनको अलघल्िो लसटमा बस्ने अननमलत छैन। पछालिका लसटहरुमा 7 वषुमनलनका
बािबालिकाहरुद्वारा भररएको अवस्थामा मात्र 4 देलख 7 वषु उमेरका बािबालिकािाई अलघल्िो लसटमा
अननमलत हुन्छ।
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बाि सनरक्षा कवच भािामा लिनका िालग www.kidsafe.com.au मा जाननहोस्।

कार दकन्दा
नयााँ तथा पनराना सवारीसाधनिाई लबक्ीका िालग पलत्रका तथा अनिाइनमा लवज्ञापन ददइएको हुन्छ। लतनीहरु नयााँ
कारका शोरुम तथा सेकेण्ि ह्याण्ि कार यािुमा उपिब्ध हुन्छन्।
कारको खररदमा सामान्यतया दताुको खचु, स्ट्याम्प कर (जनन लबक्ी कर जस्तै हो) र अलनवायु बीमाजस्ता कन रा
समावेश हुाँदन
ै । ती खचुहरुिाई सामान्यतया छन िै भनक्तानी गननुपछु।
सवारीसाधनको खररदका िालग पैसा सापट/िोन लिने लवषयमा जानकारीका िालग, तपाईको बैंक वा लवत्तीय
कम्पनीिाई सम्पकु राख्ननस्। लवत्तका िालग तपाईिे कन नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गननुपूवु तपाईिे सबै लनयम तथा
शतुहरुिाई बनझ्ने लनलित गननह
ु ोस्।
यदद तपाईिे कार दकन्ननहुन्छ र अगालिको स्वालमत्वकताुिे नलतरे को ऋण बााँकी छ भने ऋण ददएको कम्पनीिे कारिाई
पननिः आफ्लनो स्वालमत्वमा ल्याउन सक्छ वा कानननी तवरबाट लिन सक्छ। अलघल्िो कार मालिकिे सवारीको ऋण लतनु
बााँकी छ दक छैन बनझ्न, Personal Property Securities Register (PPSR) िाई सम्पकु गननुहोस्।
PPSR िे तपाईिाई उक्त सवारीसाधन चोरीको भएर प्रहरीमा ररपोटु परे को, ट्रादफक जररवाना नलतरे र दताु रद्द
गररएको, काम निाग्ने वा राइट-अफको रुपमा रे किु भएको, वा सवारीसाधनिाई Commissioner for Fair
Trading मा सम्भालवत ओिोलमटर व्यवधान (माइिेज लिस््िे पररवतुन गररएको) का कारण रेकिुमा रहेको बताउन
सक्छ। थप जानकारीका िालग 1300 007 777 मा फोन गननुस् वा www.ppsr.com.au/individuals
मा जाननस्।
सबै राज्य तथा प्रदेशमा मोटोररस्टहरुको संघ हुन्छ जसिे सम्भालवत सेकेण्िह्याण्ि क्े ताका िालग सवारीसाधन
लनरीक्षण, टनरको जानकारी, बीमा, सिक सेवा (तपाईको सवारीसाधन लबलग्रएको अवस्थामा) जस्ता सेवाहरु उपिब्ध
गराउाँ छ। यस्ता सेवाहरु सदस्य तथा गैरसदस्य दनवैिाई उपिब्ध छन्।
क्षेत्र

मोटोररस्ट संघ

टेलिफोन

वेबसाइट

रालष्ट्रय

Australian Automobile Association

02 6247 7311 www.aaa.asn.au

ACT

National Road Motorists Association (NRMA)

132 132

www.nrma.com.au

NSW

National Road Motorists Association (NRMA)

132 132

www.nrma.com.au

NT

Automobile Association of Northern Territory
(AANT)

08 8925 5901 www.aant.com.au

Qld

Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) 13 1905

SA

Royal Automobile Association (RAA)

www.racq.com.au

08 8202 4600 www.raa.net
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क्षेत्र

मोटोररस्ट संघ

टेलिफोन

वेबसाइट

Tas.

Royal Automobile Club of Tasmania (RACT)

132 722

www.ract.com.au

Vic.

Royal Automobile Club of Victoria (RACV)

137 228

www.racv.com.au

WA

Royal Automobile Club (RAC)

131 703

www.rac.com.au
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9 स्वास्थ्य तथा कल्याण
यस खण्िमा
•

पररचय

•

मेलिके यर

•

स्वास्थ्य हेरचाह कािु

•

लनलज स्वास्थ्य बीमा

•

मेलिकि सहायता

•

एम्बनिेन्स खचु

•

औषलधहरु

•

त्रनरटहरुिः सन्दभु स्रोत पाइएन

•

अपांगताका सेवाहरु

•

मानलसक स्वास्थ्य सेवाहरु

•

यातना तथा चोटको परामशु

•

बाि सनरक्षा तथा दनघुटना संरक्षण

•

खोप

•

दन्त सेवा

•

अष्ट्रेलियामा वयोवृद्धाहरुको सेवा

•

वयोवृद्ध वा स्वास्थ्य हेरचाह सेवाबारे उजनरी

•

मृत्यनपिात

पररचय
अष्ट्रेलियामा, आकलस्मकता नभएसम्म अरु कन नै पलन स्वास्थ्य हेरचाह सेवाका िालग िाक्टर (लजलप) अथाुत
general practitioner (GP) तपाईको पलहिो सम्पकु लवन्दन हो। लजलप (GP) िे तपाईको स्वास्थ्य हेरचाह
आवश्यकतािाई मूल्यांकन गछु र उपचार योजनाको लनक्यौि गछु। यसमा औषलध लसफाररस गनन,ु ्याथोिोथी वा
िायग्नोलस्टक के न्रमा ररफर गननु, वा शल्यलचदकत्सक वा कन्सल्टेन्ट दफलजलसयनजस्ता लवशेषज्ञकहााँ लसफाररश
गररददने पछुन्। लवशेषज्ञिे बदिामा अलतररक्त ्याथोिोजी वा अन्य परीक्षणहरुको माग गनु सक्छन्,
र तपाई अस्पतािमा भनाु हुनन पने नपने लनणुय गछुन्।
तपाईिे आफ्लनो GP आफै ाँ रोज्न सक्ननहुन्छ र तपाईिे GP िाई लतरे को आंलशक वा पूरै शनल्कको दफताु भनक्तानी GP को
लबिमा भएको रकम अननसार Medicare द्वारा पाउननहुन्छ।
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मेलिके यर (Medicare)
अष्ट्रेलियन सरकारिे तपाईिाई मेलिके यर (Medicare) नामक रालष्ट्रय स्वास्थ्य हेरचाह योजनाअन्तगुत के ही मेलिकि
तथा अस्पतािको खचु लतनु सहयोग गछु। Medicare अन्तगुत उपचार तथा बसाइ लनिःशनल्क हुन्छ यदद तपाई
सावुजलनक अस्पतािको सावुजलनक लबरामी हो, तपाईिाई अस्पतािे लनयनक्त गरे को िाक्टरिे उपचार गरे को हो भने।
Medicare िे तपाईिे स्वास्थ्य व्यवसायी (जस्तै िाक्टर, लवशेषज्ञ, नेत्रलवशेषज्ञ र के ही पररलस्थलतहरुमा
दन्तलचदकत्सक र अन्य सम्बलन्धत स्वास्थ्य व्यवसायीहरु) कहााँ भेट्दा भएको खचुमा सहयोग गछु। यदद तपाई प्रायिः
िाक्टरिाई भेट्ननहुन्छ, वा लनयलमत परीक्षण हुन्छ भने तपाईको मेलिकि खचु धेरै मालथ हुन्छ। एकपटक तपाईिे
Medicare Safety Net को सीमा छोएपलछ तपाईको िाक्टर भेट्ने वा परीक्षणहरु गदाु िाग्ने खचु कम पनु जान्छ।
आप्रवासी, शरणाथी तथा मानवीयतासम्बन्धी कारणिे प्रवेश गरे काहरुिाई उनीहरुको लभसाको आधारमा
सामान्यतया Medicare अन्तगुतको स्वास्थ्य हेरचाहमा तत्कािको पहुाँच हुन्छ। अन्य अस्थायी आप्रवासीिे
लनजी स्वास्थ्य बीमािाई अपनाउनन पने हुन्छ।
के ही िाक्टरहरु तथा स्वास्थ्य व्यवसायी लबििाई बल्क गछुन्। बल्क लबिअननसार गररएको भेटमा, िाक्टरिे सीधै
Medicare िाई लबि िेख्नेछ र तपाईिे पके टबाट खचु गननुपदैन। अन्य िाक्टर तथा स्वास्थ्य व्यवसायीहरुिे तपाईको
सेवाका िालग शनल्क लिन्छन्। यदद त्यसो हो भने, तपाईको स्वास्थ्य व्यवसायीसाँग कन रा गननुस् वा Medicare का िाभ
दावी गनेबारे थप जानकारीका िालग www.humanservices.gov.au/medicare मा जाननहोस्। जब तपाईिे
आफ्लनो स्वास्थ्य व्यवसायीिाई भेट्ननहुन्छ तपाईिे आफ्लनो कािु (र तपाईसाँग छ भने Health Care Card)
ल्याउनन पछु।
अष्ट्रेलियन सरकारिे Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) अन्तगुत के ही औषलधहरुको खचुिाई सहयोग
ददन्छ। यदद तपाईिाई थनप्रै औषलध चालहन्छ भने, PBS Safety Net िे लसफाररश गररएका औषलधहरुको खचाुमा
सहयोग गनु सक्छ। यदद तपाई PBS Safety Net सीमा रकममा पनग्ननभयो र फामेलसस्टिे तपाईिाई PBS Safety
Net Card ददएको छ भने, त्यो वषुको बााँकी समयका िालग तपाईको PBS औषलध सस्तो वा लनिःशनल्क हुन जान्छ।
यदद तपाईिे औषलधको अलत महाँगो िान्ि रोज्ननभयो भने वा तपाईको िाक्टरिे यस्तो लसफाररस गरे मा, तपाईिे बढी
लतननुपने हुन्छ। तपाईिे PBS बारे थप जानकारी www.pbs.gov.au/pbs/home मा पाउन सक्ननहुन्छ।
Medicare िे एम्बनिेन्स खचु, धेरै िेन्टि तथा सम्बलन्धत स्वास्थ्य सेवा, चश्मा, वा लबरामीका िालग लनजी अस्पताि
बसाइ खचुहरु लतदैन।
तपाई Medicare मा दताु हुन योग्य हुननहुन्छ दक पत्ता िगाउनका िालग पासपोटु वा Immicard का साथै योग्यता
ठहररने कागजात, जस्तै Department of Immigration and Border Protection बाट लभसा ददएको पत्र वा
Visa Entitlement Verification Online बाट प्राि प्रमाण लिएर Medicare Service Centre मा जाननहोस्।
यदद तपाई योग्य हो भने तपाईिाई Medicare नम्बर ददइनेछ, जसिाई तत्काि स्वास्थ्य हेरचाह सेवामा पहुाँच
पाउन प्रयोग गनु सक्ननहुन्छ। तपाईको Medicare कािु, तपाईको Medicare नम्बरसलहत, तपाईको नाम तथा अन्य
यदद उनीहरु सोही कािुमा दताु भएका छन् भने पररवार सदस्यहरुको नाम तपाईसमक्ष पठाइनेछ।
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Medicare का सम्बन्धमा थप जानकारीका िालग www.humanservices.gov.au/medicare मा जाननहोस् वा
तपाईको स्थानीय Department of Human Services सेवा के न्रिाई भेट्ननहोस्, जसिाई तपाईिे
http://findus.humanservices.gov.au/ मा पाउननहुन्छ।
अध्याय 1, आगमनिगत्तै के गने पलन हेनह
नु ोस्।

स्वास्थ्य सेवा कािु (Health Care Card)
यदद तपाईिे Centrelink भनक्तानी पाउननहुन्छ वा तपाईको कम आम्दानी छ भने, तपाई सरकारको
Health Care Card का िालग योग्य हुननहुन्छ (www.humanservices.gov.au/concessioncards हेनह
नु ोस्)।
यो कािुिे तपाईिाई औषलध, िाक्टर, दन्तलचदकत्सक र एम्बनिेन्सको खचुिगायतका स्वास्थ्य
सेवामा छन टको अलधकार ददनेछ।
तपाईसाँग Health Care Card छ भने पलन, सबै आधारभूत अस्पताि तथा मेलिकि उपचारका िालग तपाईिे
Health Care Card साँग Medicare कािु प्रस्तनत गननप
ु ने आवश्यकता हुनेछ।
थप जानकारीका िालग अध्याय 10, तपाईको पररवार हेननुहोस्।

लनजी स्वास्थ्य बीमा
थनप्रै अष्ट्रेलियनहरुिे लनजी स्वास्थ्य बीमा गनु रोज्छन् जसिे लनजी वा सावुजलनक अस्पतािमा लबरामी हुदा भएको
उपचार खचु सबै वा के ही समेट्छ। यसिे Medicare िे नसमेटेका सेवाहरुिाई पलन समेट्छ जस्तै दन्त हेरचाह, थनप्रै
नेत्र हेरचाह र एम्बनिेन्स सेवाहरु।
खचु तथा समेट्ने प्रकार फरक-फरक हुन्छ, यदद तपाईिे लनजी स्वास्थ्य बीमा पाउने लनणुय गननुहुन्छ भने, लवलभन्न
कोषहरुिाई तनिना गननु र कन नै बीमा नीलत दकन्ननभन्दा पलहिा होलशयारीपूवुक लववरण जााँच्नन महत्वपूणु हुन्छ।

प्रोत्साहन रकम
अष्ट्रेलियन सरकारिे लनजी स्वास्थ्य बीमा प्रयोग गराउनका िालग हौसिा प्रदान गनु मालनसहरुिाई लवत्तीय प्रोत्साहन
प्रदान गछु। यदद तपाई लनजी स्वास्थ्य बीमा लिने सोचमा हुननहुन्छ भने तपाईिे लनम्न कन रामा सचेत हुननपछुिः
•

लनजी स्वास्थ्य बीमा छन ट (Private Health Insurance Rebate) - यदद तपाई Medicare का िालग
योग्य हुननहुन्छ र अस्पतािको उपचार, सामान्य उपचार ('सहायक'/एलन्सिरी वा 'अलतररक्त') कभर वा दनवै
उपिब्ध गराउने स्वास्थ्य बीमा नीलतिाई पािना गछु भनेतपाईिे Private Health Insurance Rebate
दावी गनु सक्ननहुन्छ।

•

मेलिके यर िेवी सरचाजु (Medicare Levy Surcharge) – Medicare Levy Surcharge अलतररक्त
एक प्रलतशत कर हो जसिाई त्यस्ता मालनसहरुिे लतछुन् जोसाँग लनजी स्वास्थ्य बीमा हुाँदन
ै र जसको आम्दानी
एउटा लनलित रकम (एउटा “संघार”) भन्दा मालथ छ।

•

िाइफटाइम हेल्थ कवर (Lifetime Health Cover) – यो योजनािे अस्पताि कभरमा भाग लिनका
िालग कलििो उमेरका मालनसहरुिाई प्रोत्सालहत गछु। अष्ट्रेलिया आएका नयााँ आप्रवासीहरुका िालग
Lifetime Health Cover को म्याद तिका यी दनई लमलतहरु हुनिः
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o

तपाईको 31 औ ाँ जन्मददनपलछको जनिाई 1; वा,

o

यदद तपाई 31 वषुभन्दा बढी हुननहुन्छ भने, तपाईिे पूणु Medicare िाभको योग्य हुनका िालग
दताु भएको ददनको पलहिो वार्जषकोत्सव

यदद कन नै व्यलक्तिे उनीहरुको Lifetime Health Cover म्यादपलछ अस्पताि कभर लनकाल्छ भने 30 को उमेरपलछ
जब उनीहरुिे पलहिो अस्पताि कभर दकन्छन् हरेक वषुका िालग अलतररक्त 2% को दरिे लतननुपछु। उदाहरणका
िालग, यदद कसैिे लनजी स्वास्थ्य बीमा अस्पताि कभर पलहिो पटक 45 को उमेरमा गछु भने, उनीहरुिे आफ्लनो
अस्पताि कभरका िालग अलतररक्त 30% लतननुपने हुन्छ। Lifetime Health Cover को भार लतनुबाट मनक्त हुनका
िालग, Lifetime Health Cover को म्यादअलघ तपाईिे अष्ट्रेलियन दताुवाि स्वास्थ्य बीमाकताुबाट अस्पताि
कभर दकन्ननपछु।
थप जानकारीका िालगिः
लनजी स्वास्थ्य बीमा जानकारी

वेबसाइट

लनजी स्वास्थ्य बीमा

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

Lifetime Health Cover

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

Private Health Insurance Ombudsman

www.phio.org.au

स्वास्थ्य कोष तथा नीलतको तनिना

www.privatehealth.gov.au

मेलिकि सहायता
पाररवाररक िाक्टर फे िा पाननु
अष्ट्रेलियामा तपाई िाक्टरसाँग दताु हुनन जरुरी छैन। तथालप, थनप्रै मालनसहरुको पाररवाररक िाक्टर हुन्छन् - मेलिकि
अभ्यासकताु जसिे सामान्य स्वास्थ्य समस्याहरुिाई हेछुन्, खोप, औषलध लसफाररस, मेलिकि प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य
जााँच, मानलसक स्वास्थ्य हेरचाह तथा स्वास्थ्य सनझाविगायतका मामिामा।
ती िाक्टरहरुिाई General Practitioners लजलप (GPs) भलनन्छ। उनीहरुिे साना लनजी लक्िलनक वा अभ्यासमा
काम गछुन्, वा अन्य िाक्टरहरुसलहत सावुजलनक वा लनजी मेलिकि के न्रमा। तपाईिे कन न िाक्टरकहााँ वा मेलिकि
के न्रमा जाने रोज्न सक्ननहुन्छ। GP हरुिाई अनिाइन र टेलिफोन लनदेलशकामा 'मेलिकि प्रालक्टसनसु' शीषुकअन्तगुत
सूचीकृ त गररएको हुन्छ। हरेक पल्ट उही िाक्टरिे जााँच्ने, वा सोही के न्रमा तपाई अन्य िाक्टरहरुिे उपचार गरुन् भन्ने
चाहननहुन्छ यो तपाईिे लनणुय गनु सक्ननहुन्छ।
आफू िाई इच्छा िागेको पाररवाररक िाक्टर पत्ता िगाउन तपाईिाई एकभन्दा बढी प्रालक्टस अथाुत् अभ्यासिाई
भेट्न पने हुन सक्छ। के ही प्रालक्टसहरुिे नयााँ लबरामीहरुिाई नलिन सक्छन्।
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healthdirect वेबसाइटिे www.healthdirect.gov.au मा पलन तपाईको नलजकको General Practice सेवा
खोजी गनु लमल्ने General Practice सनलवधा राख्छ।

लनयलमत स्वास्थ्य चासो
यदद तपाईिाई स्वास्थ्यसम्बन्धी चासो छ र यो आकलस्मक होइन भने, तपाईको पाररवाररक िाक्टरकहााँ वा मेलिकि
के न्रमा जाननस्। िाक्टरिाई भेट्ननपूवु तपाईिे पािो कन ननुपने हुन सक्छ।
सामान्यतया तपाई आउननभन्दा पलहिा तपाईिे टेलिफोन वा अनिाइनबाट भेट्ने समय लमिाउननपने आवश्यकता
हुन्छ। भेटका िालग तपाई आफ्लनो समयमा पनग्नन जरुरी छ।

क्षयरोग
यदद तपाई एलसया, अदिका, भारतीय उपमहाद्वी, दलक्षण अमेररका वा पूवी यनरोपका देशको हुननहुन्छ भने तपाईिाई
क्षयरोग सने सम्भावना हुन सक्छ र तपाई यसबाट संक्लमत हुने र लबरामी पने ठू िो जोलखम हुन्छ।
तपाई अष्ट्रेलिया आइपनग्ननभन्दा अगालि क्षयरोग जााँच गररसके को भए पलन, के सम्भावना रहन्छ भने तपाईिाई
सम्भालवत वा गनपचनप संक्मण भएको हुन सक्छ जसिाई छातीको एक्स-रे बाट पत्ता िगाउन सदकदैन।
यदद तपाई लबरामी हुननभयो वा सदक्य क्षयरोग फै िाउने जोलखमका बारे मा लचलन्तत रहननभयो भने तपाईको
पाररवाररक िाक्टरसाँग कन रा गननुस् वा ति ददइएको कन नै एक टेलिफोन जानकारी वा सनझाव सेवािाई सम्पकु गननुहोस्।

लवशेषज्ञ
तपाईिे शनरुमा जनरि प्रालक्टसनसु (पाररवाररक िाक्टर) साँग नभेटीकन मेलिकि लवशेषज्ञसाँग परामशु लिन सक्ननहुन्न।
िाक्टरिे थप उपचारका िालग तपाईिाई मेलिकि वा अन्य लवशेषज्ञकहााँ ररफर गररददन सक्छन्।

िाक्टरको दोभाषे प्राथलमकता िाइन
िाक्टहरुिे आवश्यक परे TIS National दोभाषे प्रयोग गनु सक्छन्। यदद तपाई स्थायी बालसन्दा वा अष्ट्रेलियन
नागररक हो भने यो लनिःशनल्क सेवा हो र मेलिकि परामशुिाई Medicare द्वारा समेरटन्छ। चालहएको खण्िमा
तपाईको िाक्टरिे प्रत्यक्ष दोभाषे पलन बनक गनु सक्ननहुन्छ। अध्याय 3, अंग्रेजी भाषा हेनह
नु ोस्।

मेलिकि आकलस्मकता
आकलस्मक मेलिकि उपचार सावुजलनक अस्पतािको आकलस्मक लवभागमा ददनको 24 घण्टा, हिाको सात ददन
उपिब्ध हुन्छ। सावुजलनक अस्पतािहरु 'हलस्पटि' शीषुकमा White Pages मा सूचीकृ त छन्। के ही मेलिकि के न्र
तथा के ही लनजी अस्पतािहरुमा आकलस्मक उपचार पलन उपिब्ध छन्।
यदद तपाई वा कोही अरु िरिाग्दोसाँग लबरामी पननुभयो भने 000 मा तत्काि फोन गननुहोस् र “Ambulance”को
िालग भन्ननहोस्। जब तपाई अस्पताि जाननहुन्छ, प्रयोग गरे को भए औषलध तथा Medicare, लनजी स्वास्थ्य बीमा
सदस्यता, Health Care वा Pension Concession कािुहरु ल्याउननहोस्।
अवस्था यदद आकलस्मक होइन भने, तपाईको पाररवाररक िाक्टरिाई सम्पकु गननुहोस्।
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टेलिफोन स्वास्थ्य जानकारी तथा सनझाव सेवा
सबै राज्य तथा प्रदेशहरुमा टेलिफोन स्वास्थ्य सेवा हुन्छ जनन ददनमा 24घण्टा, हिामा सातै ददन सञ्चािन हुन्छ।
लतनीहरुिे लनिःशनल्क लनदेशन ददन्छन् र तपाईिाई स्थानीय स्वास्थ्य सेवा के न्रहरुमा लनदेलशत गनु सक्छन्।
यदद तपाईसाँग स्वास्थ्य समस्या छन् भने शनरुमा तपाईिे सदैव आफ्लनो पाररवाररक िाक्टरिाई सम्पकु गने कोलशस
गननुपछु। तर यदद लतनीहरु उपिब्ध छैनन् भने, तिका टेलिफोन सेवाहरुमा योग्य नसुहरु हुन्छन् जसिे तपाईिाई
तत्काि व्यावसालयक सनझाव ददन सक्छन्।
राज्य वा प्रदेश

टेलिफोन स्वास्थ्य
सनझाव सेवा

टेलिफोन

वेबसाइट

ACT. NSW,
NT, Tas., SA
र WA

healthdirect

1800 022 222

www.healthdirect.gov.au

Qld

13 HEALTH

13 43 25 84

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

Vic.

NURSE-ONCALL

1300 606 024

www.health.vic.gov.au/nurseoncall

एम्बनिन्े स खचु
Medicare िे एम्बनिेन्स यातायातको खचुिाई समेट्दैन। एम्बनिेन्स खचु तपाई बस्ने राज्य वा प्रदेशका आधारमा
फरक फरक हुन्छ।
क्वीन्स्ल्याण्ि (Queensland) र तास्मालनयामा (Tasmania), एम्बनिेन्स सेवा स्थानीय बालसन्दाका िालग प्रायिः
लनिःशनल्क उपिब्ध छ। अन्य सबै राज्य तथा प्रदेशहरुमा, शनल्क लतराइन्छ। तपाईिे यात्रा गने दूरी, तपाईको लबमारीको
प्रकृ लत तथा तपाई छन टका िालग योग्य हुननहुन्छ दक हुन्न यी आधारहरुमा एम्बनिेन्सको भािा फरक पछु।
यदद तपाईसाँग एम्बनिेन्स बीमा छैन भने छोटो प्रयोगका िालग पलन एम्बनिेन्सहरु महाँगो हुन सक्छन्। यदद तपाई
क्वीन्सल्याण्ि (Queensland) वा तास्मालनयाभन्दा (Tasmania) बालहर बस्ननहुन्छ भने तपाईिे बीमा खररद गनु
सक्ननहुन्छ। एम्बनिेन्स सेवा वा कन नै लनजी स्वास्थ्य बीमा कोषद्वारा उपिब्ध गराइएको सदस्यता योजनाका माध्यमबाट
तपाईिे यस्तो गनु सक्ननहुन्छ।
थप जानकारीका िालग अध्याय 2, सहयोग लिननहोस् हेनह
नु ोस्।

औषलधहरु
यदद तपाईिाई औषलधको आवश्यकता छ भने तपाईको िाक्टरिे औषलध लबक्े ता के लमस्टको पसि वा फामेसीमा
जानका िालग औषलधको लसफाररसपत्र ददन्छन्। थनप्रै औषलधहरु, जस्तै एलन्टबायोरटक, लसफाररसपत्रका साथ मात्र
उपिब्ध हुन्छ। यदद तपाईसाँग Health Care Card वा Centrelink िे उपिब्ध गराएको Pension Concession
Card छ भने लनलित औषलधहरुमा तपाई छन टका िालग योग्य हुननहुन्छ। तपाईिे के लमस्टकहााँ जााँदा Medicare कािु
पलन ल्याउननपछु।
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औषलधका िेबि तथा लनदेशनहरु होलशयारीपूवुक पढ्नन जरुरी हुन्छ र तपाईिाई के ही अलनलितता छ भने तपाईको
िाक्टर वा फामेलसस्टिाई प्रश्न राख्ननस्। औषलधका लवषयमा सहयोग वा जानकारीका िालग, फामेलसस्टसाँग कन रा गननुस्
वा Medicine Line िाई 1300 633 424 मा फोन गननह
ु ोस्।
फामेसीहरुिे पलन टेलिफोन दोभाषेको प्रयोग गनु सक्छन्, जनन सरकारद्वारा उपिब्ध गराइएको लनिःशनल्क सेवा हो।
औषलधहरु तथा लसफाररस

टेलिफोन

वेबसाइट

NPS MedicineWise
Medicine Line –
औषालध तथा लसफाररसबारे
जानकारी

1300 633 424
सोमबारदेलख शनक्बारसम्म
लबहान 9.00 am देलख
बेिनका 5.00 pm

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

Medicare Australia –
PBS लसफाररस दावी
गनेबारे जानकारी

www.medicareaustralia.gov.au/public/service
s/scripts/index.jsp

राज्य तथा प्रादेलशक स्वास्थ्य सेवा
राज्य तथा प्रदेश सरकारहरुिे अस्पताि, सामनदालयक स्वास्थ्य तथा दनखाई घटाउने हेरचाह सेवाहरु उपिब्ध
गराउाँ छन्।

सामनदालयक स्वास्थ्य के न्रहरु
सामनदालयक स्वास्थ्य के न्रहरुिे सबै उमेरका मालनसहरुिाई कम खचुमा स्वास्थ्य सेवाहरु उपिब्ध गराउाँ छ। सबै
के न्रहरुिे उही सेवाहरु उपिब्ध गराउाँ दैनन्। सेवाहरुमा नर्जसङ् , स्वास्थ्य लशक्षा तथा प्रबद्धुन, दफलसयोथेरापी, दन्त
हेरचाह, मेलिकि हेरचाह, परामशु तथा सामालजक कल्याणसमावेश हुन सक्छन्।

कलििा बािबालिका भएका पररवारहरुका िालग स्वास्थ्य सेवाहरु
मातृ तथा बाि स्वास्थ्य सेवाहरु हािै जन्मेका देलख लवद्यािय प्रवेश गने उमेरका बच्चाहरु भएका पररवारहरुका िालग
सामान्यतया लनिःशनल्क हुन्छ। उनीहरुिे स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी, खोप, तथा बाि लवकास, अलभभावकत्व र कलििा
बािबालिकाका िालग पोषणबारे सनझाव प्रदान गछुन्।

मलहिाको स्वास्थ्य सेवाहरु
मलहिाका स्वास्थ्य सेवाहरुिे प्रजनन् स्वास्थ्य मामिाहरुमा, सर्जभकि (पाठे घरको द्वार) तथा स्तन क्यान्सर परीक्षण,
मददरा तथा िागूऔषध समस्या, मानलसक स्वास्थ्य समस्या तथा यौलनक आक्मण तथा घरे िन लहसा, मलहिा जननेलन्रय
छेदन वा काट्नेिगायतमा सहयोग उपिब्ध गराउाँ छ। अध्याय 6, अष्ट्रेलियन काननन पलन हेननुहोस्।

लवलवध पृष्ठभूलमका मालनसहरुका िालग सेवाहरु
थनप्रै अस्पताि तथा ठू िा स्वास्थ्य के न्रहरुमा स्वास्थ्य व्यावसालयकहरु हुन्छन् जसिे स्थानीय आप्रवासी समनदायहरुका
िालग सेवाहरु उपिब्ध गराउाँ छन्। सेवाहरुमा परामशु, सनझाव, ररफर गने तथा स्वास्थ्य सूचना समावेश छन्।
131 450 मा फोन गननुस्
95

तपाईको भालषक समूहका िालग Multicultural Health Worker छ छैन थाहा पाउन स्थानीय अस्पताि वा
सामनदालयक स्वास्थ्य के न्रिाई फोन गननुहोस्।
स्वास्थ्य सेवा खोज्नका िालगिः
राज्य वा
प्रदेश

स्वास्थ्य एजेन्सी

वेबसाइट

ACT

ACT Health

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

NSW

NSW Ministry of Health

www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx

NT

Department of Health

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

Qld

Queensland Health

www.health.qld.gov.au

SA

SA Health

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

Tas.

Department of Health and
Human Services

www.dhhs.tas.gov.au

Vic.

Department of Health and
Human Services

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

WA

Department of Health

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

अपांगताका िालग सेवा
रालष्ट्रय अपाङग बीमा योजना (National Disability Insurance Scheme) छोटकरीमा एनलिआईएस (NDIS)
िे स्थायी र गहन अपांगता भएका योग्य मालनसहरु, उनीहरुका पररवार तथा हेरचाहकताुिाई व्यलक्तगत सहायता
उपिब्ध गराउाँ छ। NDIS सहायताको मतिब यो परीक्षण सम्पन्न होइन र यसिे अपांगता सहायता पेन्सन वा
हेरचाहकताु भनक्तानीजस्ता आम्दानी सहायतामा प्रभाव पादैन।
यस समयमा, NDIS मालथ पहुाँच पाउन तपाईिे उमेर तथा स्थानको आवश्यकताहरुिाई पूरा गननु पछु। योग्यताबारे को
जानकारी www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements मा छ।
यदद तपाई NDIS स्थानमा हुननहुन्न भने, तपाईिे हाि अलस्तत्वमा रहेका अपांगता सेवाहरुमालथ पहुाँच प्राि गनु सक्नन
पछु। ती सेवाहरु बारे को जानकारीका िालग, www.ndis.gov.au/people-disability/other-services मा
जाननहोस्।
राज्य तथा प्रादेलशक स्वास्थ्य सेवाहरुिे थनप्रै दकलसमका सहायता तथा अपांगता भएका मालनस, उनीहरुका पररवार
तथा हेरचाहकताुका िालग उपिब्ध सेवाहरु प्रदान गछुन्।
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राज्य तथा
अपांगता एजेन्सी
प्रदेश

टेलिफोन

वेबसाइट

ACT

Disability ACT

133 427

www.communityservices.act.gov.a
u/disability_act

NSW

Department of Family and
Community Services
(वृद्ध, अपांग र घरे िन स्याहार)

NT

Northern Territory Government
Office of Disability

13 QGOV

Qld

Department of Communities,
Child Safety and Disability
Services

SA

Disability Information Service

1300 786 117

www.sa.gov.au/topics/communitysupport/disability

Tas.

Tasmanian Government
Disability and Community
Services

1300 135 513

www.dhhs.tas.gov.au/disability

Vic.

Department of Health and Human
1300 650 172
Services

WA

www.adhc.nsw.gov.au/individuals/
support

Disability Services Commission

1800 139 656

वा

http://health.nt.gov.au/Aged_and_
Disability/Office_of_Disability/inde
x.aspx
www.communities.qld.gov.au/ndis

13 74 68

(08)9426 9200
लनिःशनल्क कि
1800 998 214

www.dhhs.vic.gov.au

www.disability.wa.gov.au

अपांगता सेवामा थप जानकारीका िालगिः
रालष्ट्रय संगठन

वेबसाइट

Department of Social Services –
कायुक्म तथा सेवाहरु

www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-services

Department of Human Services –
अपांगता भएका मालनसहरुका िालग सहयोग

www.humanservices.gov.au/disability

Disability related agencies and sites

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

अपांगता भएका मालनसहरु तथा लतनका
www.australia.gov.au/information-and-services/benefitsहेरचाहकताुका बारे मा सरकारी सहायता, िाभ
and-payments/people-with-disability
तथा भनक्तानी का बारे मा जानकारी

131 450 मा फोन गननुस्
97

मानलसक स्वास्थ्य सेवाहरु
यदद तपाईिाई मानलसक स्वास्थ्य समस्या वा अन्य स्वास्थ्य समस्यामा सहयोग आवस्यक छ भने तपाईको पाररवाररक
िाक्टर वा सामनदालयक स्वास्थ्य के न्रिाई सम्पकु गननह
ु ोस्।
यदद तपाईिाई जरुरी सहायता चालहन्छ भने तपाईको नलजकको अस्पतािको मनोरोग लवशेषज्ञको समूहिाई वा लनम्न
हेल्पिाइनमा सम्पकु गननह
ु ोस्।
मानलसक स्वास्थ्य सहायता

टेलिफोन

वेबसाइट

Lifeline – 24 घण्टा हेल्पिाइन

13 1114

www.lifeline.org.au/

Kids Helpline – 24 घण्टा हेल्पिाइन

1800 55 1800 www.kidshelp.com.au/

Mens Helpline Australia –
24 घण्टा संकट िाइन

1300 789 978 www.mensline.org.au/

Suicide Call Back Service –
रालष्ट्रयस्तरको लनिःशनल्क परामशु सेवा

1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au

सामनदालयक तहमा मानलसक स्वास्थ्यिाई सहायता गनु Department of Social Services िे उपिब्ध गराएका
सेवा तथा कायुक्महरुका बारे मा थप जानकारीका िालगिः
•
•
•

Family Mental Health Support Service (FMHSS)
Personal Helpers and Mentors (PHaMs)
Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS)

www.dss.gov.au/mental-health मा जाननहोस्।

यातना तथा आघात परामशु
चोट तथा यातनाको अननभव गने मालनसहरुिाई सहायता गनुका िालग लवलशष्टीकृ त सेवाहरुिः
राज्य वा
प्रदेश

यातना तथा चोट परामशु

टेलिफोन

वेबसाइट

ACT

Companion House – यातना तथा चोटका
जीलवतहरुिाई सहायता गने

02 6251 4550

www.companionhouse.org.
au

NSW

यातना तथा चोटका जीलवतहरुका िालग
उपचार तथा पननस्थाुपना सेवा (STARTTS)

02 9794 1900

www.startts.org.au/

NT

Melaleuca Refugee Centre –
यातना तथा चोटका जीलवतहरुका
िालग सहायता सेवा

08 8985 3311

www.melaleuca.org.au
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राज्य वा
प्रदेश

यातना तथा चोट परामशु

टेलिफोन

वेबसाइट

Qld

Queensland Program of Assistance
to Survivors of Torture and Trauma
(QPASTT)

07 3391 6677

www.qpastt.org.au

SA

Survivors of Torture and Trauma
Assistance and Rehabilitation Service
(STTARS)

08 8206 8900

www.sttars.org.au

Tas.

Phoenix Centre – यातना तथा चोटका
जीलवतहरुका िालग सहायता सेवा

03 6234 9138

http://mrchobart.org.au/pho
enix-centre/

Vic.

Foundation House – Victorian
Foundation for Survivors of
Torture (VFST)

03 9388 0022

www.foundationhouse.org.
au

WA

Association for Services to Torture
and Trauma Survivors (ASeTTS)

08 9227 2700

www.asetts.org.au

बाि सनरक्षा तथा दनघटु ना संरक्षण
Kidsafe, अष्ट्रेलियाको बाि दनघुटना प्रलतष्ठान, एउटा गैरसरकारी संगठन हो जसिे बाबनआमा तथा समनदायहरुिाई
बाि सनरक्षा र दनघुटना संरक्षण सूचना तथा सेवाहरु www.kidsafe.com.au मा उपिब्ध गराउाँ छ। वेबसाइटको
वेस्टनु अष्ट्रेलियन तथा लभक्टोररयन खण्िहरुमा के ही अननवाददत जानकारीपत्रहरु उपिब्ध छन्।

खोप
खोपिे बािबालिका तथा वयस्किाई हालनकारक संक्मण तथा रोगहरुबाट बचाउाँ छ। खोप अलनवायु छैन तर सबै
बािबालिका तथा के ही वयस्कहरुका िालग लसफाररस गररन्छ। के ही राज्य तथा प्रदेशिाई बच्चा बाि हेरचाह के न्र वा
लवद्यािय भनाु गननुपूवु उसको खोपको रे किुको आवश्यकता हुन्छ।
धेरै खोपहरु तपाईको पाररवाररक िाक्टर वा तपाईको सामनदालयक स्वास्थ्य के न्रहरुद्वारा ददइन्छ। तथालप, के ही
खोपहरु लवद्याियमा ददइन्छ। थप जान्नका िालग तपाईको पाररवाररक िाक्टर वा सामनदालयक स्वास्थ्य के न्रिाई
सम्पकु गननुहोस्।
अष्ट्रेलियािी लशशन खोप दताु अथाुत Australian Childhood Immunisation Register (ACIR)
(www.humanservices.gov.au/acir मा हेननुस्) एउटा रालष्ट्रय रे लजष्टर हो जसिे 20 वषुमनलनका बािबालिका
तथा जवान व्यलक्तहरुिाई ददइने खोपहरुको रे किु राख्छ।
20 वषुमनलनका बािबालिका तथा जवान व्यलक्तहरु जो Medicare मा दताु भएका छन् उनीहरु आपसेआप ACIR मा
समावेश हुन्छन्। िाक्टरकहााँ जााँदा उनीहरुको खोपको रे किु तपाईसाँग ल्याउननस्, ता दक उनीहरुिे तपाईको लवदेशमा
िगाएको खोपको लववरण रे लजस्टरमा दताु गनु सक्छन्।
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के ही सरकारी भनक्तानी (www.humanservices.gov.au/immunisation) का िालग खोप आवश्यकता हुन्छ।
खोपको आवश्यकताबाट मान्य छन ट चालह मेलिकि कारणिाई मात्र हुन्छ।
खोपबारे जानकारी

टेलिफोन

वेबसाइट

National Immunisation Information Line

1800 671 811 www.immunise.health.gov.au

Australian Childhood Immunisation Register

1800 653 809 www.humanservices.gov.au/acir

दन्त सेवा
सामान्य स्वास्थ्य तथा कल्याणका िालग मनखको राम्रो स्वास्थ्य महत्वपूणु हुन्छ। लनजी दन्तलवशेषज्ञ दााँतको हेरचाहका
मनख्य प्रदायक हुन्। लनजी दन्तलवशेषज्ञिे उनीहरुको सेवाका िालग सामान्यतया शनल्क लिन्छन्। उनीहरुिाई टेलिफोन
लनदेलशकामा सूचीकृ त गररएको छ। दन्त सेवाको खचुिाई समेट्नका िालग तपाईिे लनजी स्वास्थ्य बीमा गनु सक्ननहुन्छ।
बाि दन्त िाभ (Child Dental Benefits Schedule) (www.humanservices.gov.au/childdental मा) िे
दनईदेलख 17 वषुबीचका योग्य बािबालिकािाई आधारभूत दन्त सेवाको िाभका रुपमा $1000 सम्म प्राि गने
अननमलत प्रदान गछु। यो िाभिाई दनई िगातारका क्यािेन्िर वषुभन्दा बढीका िालग सीलमत गररएको छ। यदद तपाई
योग्य हुननहुन्छ भने Department of Human Services िाई सम्पकु गननुहोस्।
राज्य तथा प्रादेलशक सरकारहरुिे योग्य Centrelink को छन ट कािु भएकाहरुका िालग के ही लनिःशनल्क मौलखक स्वास्थ्य
हेरचाह (कृ लत्रम दााँत तथा पीिाबाट आरामिगायतका) उपिब्ध गराउाँ छ। तपाईको क्षेत्रमा भएका सेवाहरुको लवस्तृत
लववरणका िालग तपाईको नलजकको मेलिकि के न्र वा अस्पतािमा सम्पकु गननुहोस्। तपाई योग्य हुननहुन्छ दक पत्ता
िगाउन Centrelink िाई सम्पकु गननुहोस्।

अष्ट्रेलियामा वयोवृद्ध हेरचाह सेवा
जब तपाई पाको हुाँदै जाननहुन्छ, तपाईिाई कसिे हेरचाह गछु, र तपाई आफ्लनो घरमा बस्न चाहननहुन्छ दक वा वृद्धवृद्धा
हेरचाह गृहमा सनु चाहननहुन्छ भन्नेमा रोजाइहरु छन्। वृद्धवृद्धा हेरचाह सेवा तपाईिाई स्वतन्त्ररुपमा बााँच्न सहयोग
गनु, र तपाईिाई आफ्लनो हेरचाहका बारे मा लवल्कपहरु ददनका िालग बनाइएको हो।
अष्ट्रेलियन सरकारिे अष्ट्रेलियामा थनप्रै बृदाश्रमिाइ आर्जथकरुपमा सहयोग प्रदान गदुछ। यदद तपाईको व्यलक्तगत
पररलस्थलतिे साथ ददन्छ भने तपाईिे आफ्लनो हेरचाहको खचुका िालग योगदान ददननहुनेछ भन्ने आशा गररन्छ।
My Aged Care वेबसाइट (www.myagedcare.gov.au) मा तपाईको लवकल्प, र कसरी वृद्धवृद्धाको हेरचाह
सेवामा पहुाँच पनर्याउने भन्नेबारे मा जानकारी छ। यसिे तपाईिे वृद्धवृद्धाको हेरचाह प्रणािीिाई बनझ्न, र सहायता
तथा सेवामा कसरी पहुाँच पनर्याउन सदकन्छ भन्नेमा सहयोग गनेछ। वेबसाइटमा अननवाददत जानकारी उपिब्ध छन्।
तपाईिे My Aged Care िाई 1800 200 422 मा वा आफ्लनो वृद्धवृद्धा हेरचाह आवश्यकताको बारे छिफि गनु
TIS National िाई पलन सम्पकु गनु सक्ननहुन्छ।
वृद्धवृद्धा हेरचाह सेवाका दनई लवकल्प हुनिः
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•

यदद तपाई घरको बसाइिाई नै लनरन्तरता ददन चाहननहुन्छ भने, तपाईिे हाि गनु नसक्ने दैलनक कामहरुको
व्यवस्थापनमा सहयोग पाउननहुन्छ, जस्तै लबजनिीबल्ब पररवतुन गने, ननहाउने र िनगा िगाउने वा दकराना
पसिमा जाने। तपाईिे वादकङ् िे मजस्ता लहड्निाई सहयोग गने सामग्री पलन प्राि गननहु
ु न्छ।

•

यदद तपाईिाई आफ्लनो घरमा बस्न सलक्दनाँ भन्ने िाग्छ भने तपाई वृद्धवृद्धा हेरचाह गृहमा पलन सनु सक्ननहुन्छ।

My Aged Care िे तपाईको आवश्यकताका लवषयमा छिफि गनु सक्छ तथा तपाईको लस्थलतको बारे मा थप
लववरणका िालग तपाईसाँग कन रा गनु र तपाई सरकारिे सहयोग गरे को वृद्धवृद्धा हेरचाह सेवा प्राि गनुका िालग योग्य
हुननहुन्छ दक हुन्न भन्ने जान्न मूल्यांकनको बन्दोबस्त गनु सक्छ- थप जानकारीका िालग
www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment मा जाननहोस् वा 1800 200 422 मा फोन
गननुहोस्।

वृद्धवृद्धा वा स्वास्थ्य हेरचाह सेवाबारे उजनरी
जोकोहीिाई वृद्धवृद्धा गृह, गृह हेरचाह ्याके ज वा Commonwealth Home Support Program सेवाबारे
उजनरी गने इच्छा छ भने Aged Care Complaints Commissioner िाई सम्पकु गने अलधकार छ। यो लनिःशनल्क
सेवा हो। तपाईिे Aged Care Commissioner िाई सम्पकु गनु सक्ननहुन्छ।
•

अन ाइन – www.agedcarecomplaints.gov.au/

•

टेलिफोन – 1800 550 552 मा फोन गननुहोस्।

•

लिलखतरुपमा - तपाईको लिलखत उजनरीिाई लनम्न तररकािे सम्बोधन गननुहोसिः
Aged Care Complaints Commissioner
GPO Box 9848 (तपाईको राजधानी शहर तथा राज्य/प्रदेश)

My Aged Care िाई तपाईिे 1800 200 422 मा वा MyAgedCare को www.myagedcare.gov.au/
वेबसाइट माफु त सम्पकु गनु सक्ननहुन्छ यदद तपाईसाँग My Aged Care अननभवबारे कन नै चासो छ भने।
यदद तपाई आफू िाई वा अको व्यलक्तिाई प्रदान गररएको स्वास्थ्य हेरचाहबारे लचलन्तत हुननहुन्छ भने, तपाईिे आफ्लनो
राज्य वा प्रदेशको स्वतन्त्र स्वास्थ्य उजनरी आयोगमा उजनरी गनु सक्ननहुन्छ।
राज्य वा
प्रदेश

स्वास्थ्य हेरचाह उजनरी एजेन्सी

टेलिफोन

वेबसाइट

ACT

Human Rights Commission

02 6205 2222

http://hrc.act.gov.au/olderp
eople

NSW

Health Care Complaints

1800 043 159

www.hccc.nsw.gov.au

NT

Health and Community Services
Complaints Commission

1800 004 474

www.hcscc.nt.gov.au

Qld

Office of the Health Ombudsman

133 646

http://www.oho.qld.gov.au
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राज्य वा
प्रदेश

स्वास्थ्य हेरचाह उजनरी एजेन्सी

टेलिफोन

वेबसाइट

SA

Health and Community Services
Complaints Commissioner

1800 232 007

www.hcscc.sa.gov.au

Tas.

Office of the Health Complaints
Commissioner

1800 001 170

www.healthcomplaints.tas.
gov.au

Vic.

Office of the Health Services
Commissioner

1800 136 066

www.health.vic.gov.au/hsc

WA

Health and Disability Services
Complaints Office

1800 813 583

www.hadsco.wa.gov.au

मृत्यनपिात
अष्ट्रेलियामा जब कोही व्यलक्तको मृत्यन हुनासाथ िाक्टरिे मृत्यन भएको दकटान गने प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गननुपछु। यस
प्रमाणपत्रिाई नलनकािेसम्म कन नै पलन अलन्तम दाहसंस्कार कायुक्म गनु सदकदैन।
अष्ट्रेलियामा अन्त्येलष्ट महाँगो हुन सक्छ र $4000 देलख $15000 सम्मको खचु हुन सक्छ। मृत्यनपिात कलहिेकाही ाँ
बीमा पोलिसीिे अन्त्येलष्ट र अन्य खचुिाई लतनु सहयोग गनु सक्छन्। कलहिेकाही ाँ मृत व्यलक्त स्वयंिे आफ्लनो
अन्त्येलष्टका िालग बन्दोबस्त गरे का हुन्छन्, वा यसबारे उनीहरुको ईच्छापत्र (Will) मा आफ्लनो रोजाइ व्यक्त गरे का
हुन्छन्।
Will एउटा लिलखत कानननी कागजात हो जसिे मृत व्यलक्तको सम्पलत्तिाई उसको मृत्यनपिात कसरी लवतरण गने,
उनीहरुका बािबालिकािाई कसिे हेरचाह गने, र कल्याणकारी काममा उपहार ददने र अंग दानजस्ता अन्य
इच्छाहरुिाई बताउाँ छ। Will िे कानननी मान्यता प्राि गनु, दनई जना मान्छेिे साक्षी बस्नन पछु जसिाई त्यस Will बाट
कन नै िाभ हुाँदन
ै । Will िे सामान्यतया Executor िाई पलन लनयनक्त गछु।
Will को Executor उक्त व्यलक्तको सम्पलत्तिाई Will मा नाम भएका मालनसिाई लवतरण गनु, मृत व्यलक्तको
सम्पलत्तका िालग करको मामिािाई व्यवस्थापन गनु तथा Will मा िेलखएको लनदेशनिाई पािना गनुका िालग
लजम्मेवार हुन्छ। हरे क राज्य तथा प्रदेशमा Public Trustee हुन्छ जसिे Executor का रुपमा कायु गछु
(सामान्यतया शनल्क लिएर)।
यदद व्यलक्तिे Will छोिेको छैन भने, उसको सम्पलत्तिाई कानननिे ददएको सूत्र िगाएर बााँिफााँि गररन्छ। यदद उसका
कोही पलन नलजकका नातेदार छैनन् भने उसको सम्पलत्त राज्य वा प्रादेलशक सरकारको हुन सक्छ।
दनिःख तथा माया गररएको कसैिाई गनमाउाँ दाको पीिाको अवस्थािाई सामना गनु सहयोग उपिब्ध छ।
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थप जानकारीका िालगिः
सनझाव

वेबसाइट

मृत्यनपलछ के गने

www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-followingdeath

ईच्छापत्र (Will) बनाउने

www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-andpower-of-attorney

अन्त्येलष्टका िालग लतने

www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-foryour-funeral

Public Trustees

www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/wills-and-powers-of-attorney/wills

Organ Donation Register

www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australianorgan-donor-register

गनमाउाँ दा सहयोग

www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/death-and-bereavement
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10 तपाईको पररवार
यस खण्िमा
•

लववाह तथा अन्य सम्बन्धहरु

•

जवान मालनसका िालग सेवाहरु

•

आमाबाबन

•

बाि सहायता

•

ज्येष्ट व्यलक्तहरु

•

नातेदारहरु खोज्दा

•

तपाईको पररवार तथा Centrelink

अष्ट्रेलियामा पररवारको भूलमका तपाईिे भोग्दै आउननभएको भन्दा फरक हुन सक्छ। पनरुष तथा मलहिासाँग समान
अलधकार तथा लजम्मेवारीहरु हुन्छन्। काममा जानन पनरुष तथा मलहिा दनवैका िालग स्वीकायु र समान हुन्छ। पनरुष तथा
मलहिािे घरायसी लजम्मेवारी पलन बााँड्छन्, जस्तै बािबालिकाको हेरचाह गने, खाना पकाउने तथा सफासनग्घर गने।
के ही पाररवाररक सदस्यहरु अष्ट्रेलियामा लतनीहरुको नयााँ जीवनका िालग अन्य भन्दा लछिै समायोलजत हुने छन्।
उदाहरणका िालग, बािबालिकािे अंग्रेजी उनीहरुका आमाबाबनिे भन्दा चााँिै लसक्छन्।
तपाईको नव जीवनिाई समायोजन गनु पररवारका रुपमा साँगै काम गननु जरुरी हुन्छ। तपाईिाई सहयोग खोज्ने
जरुरत पनु सक्छ र यस अध्यायिे उपिब्ध के ही सेवाहरुका बारे मा जानकारी प्रदान गछु। अष्ट्रेलियामा तपाईको
पररवारिाई सहयोग लिनन सामान्य तथा स्वीकायु हुन्छ। सरकार तथा सामनदालयक सहायताका िालग
www.humanservices.gov.au/servicefinder मा जाननहोस्।

लववाह तथा अन्य सम्बन्धहरु
1800RESPECT िे पाररवाररक तथा घरे िन लहसा र यौलनक आक्मणका लवषयमा सहयोग वा जानकारी
खोलजरहेका मालनसहरुका िालग परामशु, जानकारी तथा ररफरि सेवाहरु उपिब्ध गराउाँ छ। व्यावसालयक
परामशुदाताहरु ददनको 24 सै घण्टा, हिामा सातै ददन उपिब्ध हुन्छन्। लमत्र, नातेदार, सहकमी वा ग्राहकका िालग
लचलन्तत जोकोहीिाई पलन उनीहरुिे सहयोग गनु सक्छन्। 1800 737 732 मा फोन गननुहोस् वा
www.1800respect.org.au मा जाननहोस्।
Family Relationship Advice Line िे पाररवाररक सम्बन्धका बारे मा जानकारी, छन रिएपलछ अलभभावकत्वको
चााँजोपााँजोमा सनझाव प्रदान गछु र फोन गनेहरुिाई उत्तम सम्बन्ध बनाउन वा लवच्छेदिाई सामना गनु सहयोग गने
स्थानीय सेवाहरुमा ररफर गछु। सनझाव िाइन (एड्भाइस िाइन) लबहान 8 बजेदले ख बेिनका 8 बजेसम्म, सोमबारदेलख
शनक्बारसम्म सञ्चािन हुन्छ, रालष्ट्रय सावुजलनक लबदामा बाहेक। 1800 050 321 मा फोन गननह
ु ोस् (लनिःशनल्क कि)
वा www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationshipsadvice-line.aspx मा जाननहोस्।
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Family Relationships Online िे पररवारको सम्बन्ध तथा लवच्छेदका बारे मा जानकारी उपिब्ध गराउाँ छ।
पररवारहरुिे सम्बन्ध सम्बन्धी मामिािाई व्यवस्थापन गनु तथा लवच्छेदपिात बािबालिकाको बन्दोबस्तका िालग
सहयोग गने सेवाहरुका पत्ता िगाउन सक्छन्। www.familyrelationships.gov.au मा जाननहोस्।
MensLine Australia िे पाररवाररक जीवन वा लतनीहरुको प्राथलमक सम्बन्धमा समस्या भएका पनरुषहरुिाई
सहयोग गनु परामशु, जानकारी तथा ररफरि सेवाहरु प्रदान गछु। यसिे आफ्लना पाटुनर, पलत वा लपताका बारे मा
लचलन्तत मलहिा तथा पाररवाररक सदस्यहरुिाई सहायता तथा जानकारी पलन उपिब्ध गराउाँ छ। यो ददनमा 24
घण्टा, हिामा सातै ददन सञ्चािनमा हुन्छ। 1300 789 978 मा फोन गननुहोस् वा www.mensline.org.au मा
जाननहोस्।

जवान मालनसहरुका िालग सेवा
सामनदालयक एजेन्सीहरुिे 25 वषुमनलनका मालनसहरुका िालग कायुक्महरु प्रदान गछुन्। यनवा सेवामा काम गने
कमुचारीहरु योग्य तथा अननभवी हुन्छन् र उनीहरुिे प्रायिः यनवा के न्र वा स्थानीय पररषदमा जवान मालनसहरुिाई
जानकारी, सहयोग तथा सनरलक्षत वातावरणमा दक्याकिापहरु उपिब्ध गराउाँ छन्।
थप सहयोगका िालगिः
रालष्ट्रय यनवा सेवाहरु

टेलिफोन

वेबसाइट

Kids Helpline – 24 घण्टा परामशु 5
1800 551 800
देलख 25 वषुसम्म उमेरका िालग

www.kidshelpline.com.au

Headspace – 12 देलख 25
वषुसम्म उमेरका िालग
प्रारलम्भक मध्यस्तता सेवा

1800 650 890

https://headspace.org.au

YouthBeyondBlue – मनोरोग
तथा मानलसक लबमारी भएका
मालनसहरुिा 24 घण्टा सहयोग

1300 22 4636

www.youthbeyondblue.com

Department of Education and
Training

https://education.gov.au/youth

Generation Success – जवान
कामदारहरुिाई सहयोग गनु संसाधन

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

Youth Employment

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

the Australian Institute of
Family Studies बाट लिङ्कहरु

https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplinesand-telephone-counselling-services-children-y
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रालष्ट्रय यनवा सेवाहरु

टेलिफोन

वेबसाइट

Reconnect – 12 देलख 18 वषु
उमेरका मालनसहरु जो घरलवहीन छन्
वा यस्तो हुने जोलखममा हुन्छन्
उनीहरुिाई सहयोग गछु।

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

Office of the Children’s eSafety
Commissioner – 18 वषुभन्दा
मनलनका बािबालिकािाई िलक्षत गरेर
गररने गम्भीर साइबरबनलिङ् (अनिाइन
गररने बदमासी/धम्की)

www.esafety.gov.au/reportcyberbullying

राज्य तथा प्रदेशिे पलन यनवा सेवाहरु उपिब्ध गराउाँ छनिः
राज्य वा प्रदेश

यनवा सेवा

वेबसाइट

ACT

Youth InterACT

www.youth.act.gov.au

NSW

Youth NSW

www.youth.nsw.gov.au

NT

Office of Youth Affairs

www.youth.nt.gov.au

Qld

Queensland Youth

www.communityservices.qld.gov.au/youth

SA

South Australia Youth Site

www.officeforyouth.sa.gov.au

Tas.

Office of Children and Youth Affairs

www.linkzone.tas.gov.au

Vic.

Youth Central

www.youthcentral.vic.gov.au

WA

Office for Youth

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

जवान मालनसहरुका िालग मनोरजालन तथा अन्य कायुक्मका िालग तपाईको स्थानीय पररषद (local council) मा
सम्पकु राख्ननस्।

आमाबाबन
अष्ट्रेलियनहरुिे अलभभावकत्विाई महत्व ददन्छन्,तर उनीहरु सचेत छन् दक 'असि' आमाबाबन बन्न सधै ाँ सलजिो छैन।
थनप्रै संगठनहरुमाफु त जानकारी तथा सहयोग उपिब्ध छ।

131 450 मा फोन गननुस्
106

बािबालिकािाई अननशालसत तनल्याउनन आमाबाबनको महत्वपूणु भूलमका हो, तर शारीररक सजाय अष्ट्रेलियामा
गैरकानननी छ। तपाईिे अननशासनका अन्य तररकाहरु अपनाउन सक्ननहुन्छ, जस्तै सनलवधाहरु कटौती गने वा तपाईको
बच्चािाई उसको कोठामा पठाउनन। तपाईको बच्चािाई राम्रो व्यवहारका िालग पनरस्कृ त गननुहोस् र उदाहरण ददएर
प्रेररत गननुहोस।
यदद तपाई आफ्लनो बािबालिकािाई अननशालसत गनुमा समस्या भोलगरहनन भएको छ भने, पाररवाररक परामशु तथा
अलभभावक सहायता सेवामाफु त सहयोग प्राि गननुहोसिः
अलभभावकत्व सूचना

वेबसाइट

Family and Relationship Advice Line
(1800 050 321 मा फोन गननुहोस्)

www.familyrelationships.gov.au

MyChild

www.mychild.gov.au/

Raising Children Network

www.raisingchildren.net.au

Australian Childhood Foundation –
अननवाददत जानकारी समावेश

www.kidscount.com.au/en

जवान वयस्कका िालग अलभभावकत्व

www.abcdparenting.org

Kidsafe

www.kidsafe.com.au

अष्ट्रेलियन सरकारका लिङ्कहरु

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

बाि सहायता
Department of Human Services द्वारा प्रबलन्धत बाि समथुन (Child Support) योजनािे सम्बन्ध लवच्छेद
भएका आमाबाबनिाई उनीहरुको बािबालिकाको िाभका िालग बाि सहायता भनक्तानी व्यवस्थापन गनु सहयोग गछु।
तपाईको बाि सहायता लवकल्पहरुबारे छिफि गनु लवभागमा सम्पकु गननुहोस्।
बाि सहायता

सम्पकु लववरण

Child Support वेबसाइट

www.humanservices.gov.au/childsupport

टेलिफोन Child Support

131 272

अन्य भाषामा जानकारी

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

आप्रवासी, शरणाथी र आगन्तनकहरु का िालग जानकारी

www.humanservices.gov.au/multicultural
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ज्येष्ट व्यलक्तहरु
थनप्रै सरकार, लनजी तथा सामनदालयक संगठनहरु छन् जसिे 50 वषुभन्दा मालथका मालनसहरुका िालग सेवाहरु
प्रदान गछुन्।
अष्ट्रेलियन सरकारिे लनम्न कन रा उपिब्ध गराउाँ छिः
•

Age Pension – रकम सहायता र योग्य ज्येष्ट अष्ट्रेलियनहरुका िालग छन टमा पहुाँच
www.humanservices.gov.au/agepension मा।

•

My Aged Care - तपाईको लवकल्प, र सेवाहरुमालथ कसरी पहुाँच पाउनेबारे जानकारी
www.myagedcare.gov.au मा।

अध्याय 9, स्वास्थ्य तथा कल्याण हेननुस्।
सबै राज्य तथा प्रदेशमा जेष्ठ नागररक कािु (Seniors Card) योजना हुन्छ। यो कािु लनिःशनल्क हो र यो हुनेहरुिाई
व्यापारमा भाग लिदा सहुलियत तथा छन टको अलधकार हुन्छ।
थप जानकारीका िालगिः
ज्येष्ठहरुबारे सूचना

टेलिफोन

वेबसाइट

Centrelink

132 300

www.humanservices.gov.au/olderaustralians

My Aged Care

1800 200 422

www.myagedcare.gov.au

Seniors Card
योजनाहरु

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

AusGov – ज्येष्ट
अष्ट्रेलियनहरु

www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/olderaustralians

नातेदारहरु खोज्दा
अष्ट्रेलियन रे ि क्स (Red Cross) िे ििाइाँ, नागररक आन्दोिन तथा प्राकृ लतक प्रकोपका कारण लवच्छेद भएका
नातेदारहरुिाई पत्ता िगाउने र सन्देश सेवा उपिब्ध गराउाँ छ। रे ि क्स समाजहरुको लवश्वव्यापी सजालाििे
मालनसहरुिाई लवदेशमा हराइरहेका उनीहरुका पाररवाररक सदस्यहरुिाई खोज्न सहयोग गछु। यसिे ती लवदेशीिाई
हाि अष्ट्रेलियामा बसोबास गरररहेका मालनसहरुिाई खोज्न पलन सहयोग गछु।
रे ि क्स अन्तराुलष्ट्रय खोजी तथा शरणाथी सेवा (Red Cross International Tracing and Refugee Service)
िाई सम्पकु गनुिः
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अष्ट्रेलियन रे ि क्स

सम्पकु लववरण

इमेि

natinfo@redcross.org.au

रे ि क्सको वेबसाइट वेबसाइट

www.redcross.org.au

रालष्ट्रय

03 9345 1800

ACT

02 6234 7600

NSW

02 9229 4111 वा लनिःशनल्क कि 1800 812 028

NT

08 8924 3900

Qld

07 3367 7222 वा लनिःशनल्क कि 1300 554 419

SA

08 8100 4500

Tas.

03 6235 6077

Vic.

03 8327 7700 वा लनिःशनल्क कि 1800 131 701

WA

08 9225 8888 वा लनिःशनल्क कि 1800 810 710
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तपाईको पररवार तथा Centrelink
Department of Human Services िे Centrelink तथा Medicare माफु त सामालजक, स्वास्थ्य तथा अन्य भत्ता
तथा सेवाहरु उपिब्ध गराउाँ छ। लतनीहरु हरे क व्यलक्त तथा पररवारको आवश्यकता अननसार फरक हुन्छन्। यदद
पररलस्थलतहरु पररवतुन हुन्छन् भने सहायताका िालग Centrelink िाई तत्काि सम्पकु गननुहोस्, उदाहरणका िालग,
यदद तपाईको बच्चा भयो, जालगर गनम्यो वा लबरामी हुननभयो भने।
Centrelink िे मालनसहरुिाई धेरै स्वाबिम्वन हुन सहायता गछु र मालनसिाई काम खोज्न सहयोग गछु , अलन
जरुरत परे काहरुिाई सहायता गछु। Centrelink िे जीवनका लवलभन्न चरणहरुमा लवशेष सहायताको खााँचो भएका
मालनसहरुिाई पलन सहायता गछु, जस्तै अवकासका िालग योजना बनाउाँ दा वा लबमारी वा संकटको अननभव गदाु।

यस खण्िमा
•

तपाईको पलहचान लनक्यौि गदाु

•

अन्य भाषामा सहयोग

•

Centrelink साँगको सम्झौतामा सहयोग

•

Centrelinkपखाुइको अवलध

•

Centrelink भनक्तानी दावी

•

पररवारका िालग भनक्तानी

•

न्यू जील्याण्ि नागररक (जो अष्ट्रेलियन नागररक होइनन्)

•

शरणाथी तथा मानवीयतासम्बन्धी प्रवेशकताुका िालग संकट भनक्तानी

•

अन्य Centrelinkसेवा

•

आम्दानी कम हुनेहरुिाई छन ट

•

पररलस्थलतहरुमा पररवतुन

•

पाटुनरको पररचय

•

समीक्षा तथा अननरोध

•

तपाईको सूचनाको गोपनीयता

•

जवान मालनस

•

सहायताको आश्वासन

तपाईको पलहचान लनिय गदाु
Centrelink मा तपाईिे पलहचान लनिय गनुका िालग कागजात उपिब्ध गराउनन जरुरी हुन्छ
(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity) - उदाहरणका िालग, पासपोटु तथा
यात्रा कागजात, बैंक खाता लववरण वा बसोबास लववरण।
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अन्य भाषामा सहयोग
अन्य भाषामा जानकारी
Centrelink साँग www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language मा भनक्तानी
तथा सेवाबारे थनप्रै अननवाददत जानकारी छ जसिाई तपाईिे पढ्न, हेनु वा सनन्न सक्ननहुन्छ।
Centrelink मा न्यू टन अष्ट्रेलिया (अष्ट्रेलियामा नयााँ) लभलियो संग्रह छ जनन 10 वटा भाषाहरुमा उपिब्ध छ र भनक्तानी,
कामको खोजी, Medicare कािु तथा Health Care Card जस्ता शीषुकिाई समेट्छ। ती लभलियोहरुिाई तपाई
www.humanservices.gov.au/yourlanguage मा हेनु सक्ननहुन्छ।

बहुभालषक फोन सेवा
यदद तपाई अंग्रेजीभन्दा अरु नै भाषा बोल्ननहुन्छ भने तपाईिे हाम्रो बहुभालषक फोन सेवािाई 131 202 मा कि गनु
सक्ननहुन्छ (लबहान 8 – बेिनका 5 स्थानीय समय) र तपाईको भाषामा कोहीसाँग Centrelink को भनक्तानी तथा
सेवाहरुबारे कन रा गनु सक्ननहुन्छ।

दोभाषेहरु
यदद तपाई अंग्रेजी बोल्ननहुन्न भने Centrelink िे तपाईको भेट्ने समयका बेिामा लनिःशनल्क दोभाषे उपिब्ध गराउाँ छ।
अननवादकको व्यवस्था गनु 131 202 मा फोन गननह
ु ोस् वा तपाईको स्थानीय Centrelink Service Centre मा
सोध्ननहोस्।

तपाईको कागजातको अननवाद
Centrelink िे जनन कागजात तपाईिाई हाम्रो भनक्तानी तथा सेवाहरुका िालग दावी गदाु सहयोग गनुका िालग
आवश्यक हुन्छन् त्यस्ता कागजात अननवाद गनुका िालग लनिःशनल्क व्यवस्था गनु सक्छ 131 202 मा फोन गननुहोस् वा
तपाईको स्थानीय Centrelink Service Centre िाई सोध्ननहोस्।

बहुसांस्कृ लतक सेवा अलधकारीहरु
बहुसांस्कृ लतक सेवा अलधकारी (हेननुहोस् www.humanservices.gov.au/mso) िे Centrelink का कायुक्म तथा
सेवाहरुबारे आप्रवासी तथा शरणाथी समनदायहरुिाई जानकारी उपिब्ध गराउाँ छ, र सेवाहरुमा सनधार ल्याउनका
िालग लवस्तृत परामशु गछु।

Centrelink लचठी
Centrelink िे तपाईिाई पठाएका सबै लचठीहरु तपाईिे पढ्ननपछु र आवश्यक भए उत्तर िेख्ननपछु। तपाईको भाषामा
लचठीिाई व्याख्या गननुपने जरुरत भए 131 202 मा फोन गननुहोस्।

Centrelink साँगको सम्झौतामा सहयोग
तपाईिे अको व्यलक्त वा संगठन ('नोलमनी') िाई तपाईको तफु बाट काम गनुका िालग मनोनीत गनु सक्ननहुन्छ।
www.humanservices.gov.au/nominees हेननुहोस्।
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Centrelink

सम्पकु लववरण

Centrelink

www.humanservices.gov.au/centrelink

आप्रवासी, शरणाथी र आगन्तनकहरुका
िालग जानकारी

www.humanservices.gov.au/multicultural

अन्य भाषामा जानकारी

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

अन्य भाषामा जानकारी

131 202

दावीको इरादा

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

तपाईको पलहचानको लनिय

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

सेवा के न्र भेट्ननस्

www.humanservices.gov.au/findus

Centrelinkपखाुइको अवलध
हािसािै आएका सबै बालसन्दा वा अस्थायी आप्रवासी धेरैजसो भनक्तानी तथा िाभ प्राि गनुका िालग (शरणाथी वा
मानवीयता सम्बन्धी प्रवेशकताुिे बाहेक) िे 104 हिा (Newly Arrived Resident's Waiting Period) पर्जखनन
पछु। पररवार सहायता भनक्तानीका िालग यो पखाुइको अवलध िागू हुाँदन
ै (पररवारका िालग भनक्तानी हेनह
नु ोस्)।
थप जानकारीका िालग www.humanservices.gov.au/families हेननुहोस्।
पखाुइ अवलधको समय र जोसाँग यो िागू हुन्छ िाभको प्रकार तथा अष्ट्रेलियामा आएको लमलतअननसार फरक पछु।
अष्ट्रेलियन बालसन्दाका रुपमा अष्ट्रेलियामा लबताएको समय तपाईको जीवनको कन नै पलन समय पखाुइको अवलधका
रुपमा गन्ती हुन्छ।
पखाुइको अवलधभर, काम खोज्नका िालग सहयोग पाउन jobactive मा दताु हुन सक्ननहुन्छ। तपाईिे Centrelink
Service Centres मा उपिब्ध रोजगारी स्वं-सहयोग सनलवधा पलन प्रयोग गनु सक्ननहुन्छ।

Newly Arrived Resident's Waiting Period मा छन ट
Newly Arrived Resident's Waiting Period मा छन ट लनम्न अवस्थामा िागू हुन्छिः
•

अष्ट्रेलियन नागररक

•

अष्ट्रेलियन नागररकको पाररवाररक सदस्य वा िामो समयको बालसन्दा

•

मानवीयता सम्बन्धी कायुक्म अन्तगुत आइपनगेका व्यलक्त वा उसका पाररवाररक सदस्य

•

लनलित लभसा उपवगु भएकाहरु

पररलस्थलतमा ठोस् पररवतुनका कारण यदद तपाईिे करठनता व्यहोननभ
ु एको छ भने तपाई तत्काि लवशेष िाभ
पाउनका िालग योग्य हुन सक्नन हुन्छ। काम गनमाउाँ दा वा पाउन असमथु हुनिाई सामान्यतया पररलस्थलतको ठोस्
पररवतुन भलनदैन। यदद तपाई योग्य हुननहुन्छ भने Centrelink मा दावी दताु गननुहोस्।
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योग्य बालसन्दा बन्ने
पेन्सन तथा के ही भत्तासाँग हािै आएका बालसन्दाको पखाुइको समय हुाँदन
ै , तर 'आवासिाई योग्य बन्दै' पखाुइको
अवलध हुन्छिः
•

Parenting Payment and Widow Allowance: 104 हिा

•

Age Pension and Disability Support Pension: 10 वषु

यदद तपाई शरणाथी वा मानवीयता सम्बन्धी प्रवेशकताु हो भने वा तपाई लवधवा/लवदनर हुननभएको छ, अपांगता वा
अष्ट्रेलियन बालसन्दा भएपिात् एकि अलभभावक हुनन भएको छ भने के ही छन ट छन्।
यदद तपाई यस्तो मनिनकमा बस्नन भएको छ जसको तपाईिे दावी गरे को भनक्तानी समेट्ने अन्तराुलष्ट्रय सामालजक सनरक्षा
सम्झौता अष्ट्रेलियासाँग भएको छ भने तपाई पेन्सनका िालग योग्य हुन सक्ननहुन्छ। अष्ट्रेलियासाँग सामालजक सनरक्षा
सम्झौता 29 देशसाँग छ, www.humanservices.gov.au/issa मा सूचीकृ त छ।
पेन्सनका बारे मा थप जानकारीका िालग, लवदेशी पेन्सनको दावी वा लवदेशमा हुाँदा अष्ट्रेलियन पेन्सनको दावीसमेत,
www.humanservices.gov.au/international मा जाननहोस्।

Centrelink भनक्तानीको दावी
सामालजक सनरक्षा भनक्तानीको दावी गनु, तपाईिे ‘Intent to Claim’ मा दताु हुनैपछु। यसिे Centrelink िाई सूलचत
गछु दक तपाई भनक्तानीका िालग इच्छा देखाउननहुन्छ। यो अनिाइन, व्यलक्तगत वा फोनमा तपाईबाट वा तपाईको
तफु बाट कोहीबाट हुन सक्छ।
तपाईको आवेदन स्वीकृ त भयो भने, तपाईको भनक्तानी वा छन ट कािु तपाईिे Intent to Claim मा दताु गरे को
ददनदेलख शनरु हुन्छ (यदद तपाई भनक्तानी वा छन ट कािुका िालग त्यो लमलतमा योग्य हुननभयो र पूणु दावी फाराम 14
ददनलभत्र बनझाउननभयो भने)
धेरैजसो Centrelink भनक्तानी अष्ट्रेलियामा रलहरहेका मालनसहरुका िालग मात्र उपिब्ध हुन्छ र जो अष्ट्रेलियन
बालसन्दा हुन् (यसमा जाननहोसिः www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residencedescriptions)
भनक्तानीको प्रकारका आधारमा लनलित अस्थायी लभसा भएकाहरु योग्य हुन सक्छन्। तपाईिे योग्य हुने अवलध वा
Newly Arrived Resident's Waiting Period साँग मेि खाननपने हुन्छ, छू टबाहेक। अन्य पखाुइको अवलध पलन
िागू हुन सक्छ। Centrelink पखाुइको अवलध हेननुहोस्।
आम्दानी सहायता भनक्तानी प्राि गनुका िालग तपाईसाँग कर फाइि नम्बर (TFN) हुनन पछु।
तिको तालिकािे तपाईको अवस्थाका आधारमा तपाई योग्य भएर प्राि गने भनक्तानी के हो भन्ने पलहचान गछु:
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तपाइको अवस्था

टेलिफोन

Centrelink भनक्तानी

यो भनक्तानीिे सहयोग गछु

म काम खोलजरहेको छन 132 850

Newstart
Allowance
तथा/वा
Youth Allowance

यदद तपाई तिबी कामको खोजीमा हुननहुन्छ भने, वा
स्वीकृ त तालिममा भाग लिदै हुननहुन्छ वा अन्य गलतलवलधमा
भने त्यसिे तपाईको काम पाउने अवसरमा सनधार ल्याउन
सक्छ।

म अध्ययन गदैछन वा
तालिम लिदै छन

Youth Allowance

यदद तपाई 16-24 वषु उमेरको हुननहुन्छ, पूणुकािीन
अध्ययन गदै हुननहुन्छ वा पूणुकािीन अष्ट्रेलियन लसकारु
तालिम (अप्रेलन्टसलसप) लिदै हुननहुन्छ वा अन्य स्वीकृ त
गलतलवलधहरु गदै हुननहुन्छ।

Austudy

यदद 25 वषु वा सोभन्दा बढी हुननहुन्छ, पूणुकािीन अध्ययन
गदै हुननहुन्छ वा अष्ट्रेलियन लसकारु तालिम गदै हुननहुन्छ।

Crisis Payment

यो तपाईिाई एक-बन्द (वान-अफ) भनक्तानी हो यदद तपाईिः

132 490

मिाई संकटमा सहयोग 132 850
चालहन्छ

•
•
•
•

म कसैिाई
हेरचाह गदैछन

132 717

Special Benefit

आफ्लनो लनयन्त्रणबालहरको पररलस्थलतका कारण यदद तपाई
गम्भीर लवत्तीय जरुरतमा हुननहुन्छ भने।

Carer Payment

यदद तपाई हेरचाहकताु हुननहुन्छ जसिे आफू िाई तिबी
रोजगारबाट सहायता गनु सक्दैन, तपाईको हेरचाहकताुको
भूलमकाको माग भएर।

Carer Allowance

यदद तपाई आमाबाबन वा हेरचाहकताु हुननहुन्छ जसिे लनम्न
व्यलक्तिाई अलतररक्त दैलनक हेरचाह तथा ध्यान ददन्छिः

(आम्दानी पूरक)

म लबरामी, घाइते छन
वा अपांगता छ

13 2717

हािै शरणाथी वा मानवीयतासम्बन्धी
प्रवेशकताुका रुपमा अष्ट्रेलिया आइपनग्ननभएको छ।
आगो वा बाढीिे गरे को नोक्सानीका कारण आफ्लनो
घरमा बस्न सक्नन हुन्न।
घरे िन लहसाका कारण आफ्लनो घर छोड्ननभएको छ।
तपाईिे हािै जेि छोड्ननभएको छ।

Disability Support
Pension

अपांगता वा मेलिकि अवस्था भएको वयस्क वा बच्चा।
कमजोर र वृद्ध वयस्कहरु।

यदद तपाईमा शारीररक, बौलद्धक वा मनोगत खराबी छ
जसिे तपाईिाई कम्तीमा अको दनई वषुका िालग काम गनु
वलञ्चत गछु, वा तपाई स्थायी रुपमा अन्धो हुननहुन्छ भने।
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तपाइको अवस्था

टेलिफोन

Centrelink भनक्तानी

यो भनक्तानीिे सहयोग गछु

Sickness
Allowance

यदद तपाई रोजगार हुननहुन्छ वा पूणुकािीन अध्ययन गदै
हुननहुन्छ तर मेलिकि अवस्थािे गदाु अस्थायीरुपमा काम
गनु वा अध्ययन गनु सक्ननहुन्न र लनको भएपलछ काम वा
अध्ययनिाई लनरन्तर गननु छ भने।

मैिे अवकास प्राि गनै 13 2300
िागेाँ वा अवकासमा छन

Age Pension

यदद तपाईिाई अवकासमा सहायता गनु तपाईसाँग पयाुि
आम्दानी छैन भने।

कसैको मृत्यनपलछ मिाई 13 2300
सहयोग चालहन्छ

Bereavement
Payment

यदद तपाईको पाटुनर, बच्चा वा तपाई माया गने कोही
व्यलक्तको मृत्यन भएको छ र तपाई Centrelink भनक्तानी
प्राि गरररहननभएको छ भने।

Bereavement
Allowance

यदद तपाईको पाटुनर हािसािै लबत्ननभयो र तपाईिे
Centrelink प्राि गरररहननभएको छैन भने।

Centrelink भनक्तानीको पूणु सूची www.humanservices.gov.au/centrelink मा छ।

पररवारका िालग भनक्तानी
यदद तपाईसाँग लनभुर बािबालिका छन् भने Centrelink िे पररवारिाई उनीहरुको काम तथा पाररवाररक
लजम्मेवारीहरुमा सहायता गने थनप्रै भनक्तानी उपिब्ध गराउाँ छ।
थप जानकारीका िालगिः
Centrelink जानकारी

सम्पकु लववरण

पररवारहरु वेबपेज

www.humanservices.gov.au/families

अन्य भाषामा जानकारी

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

अन्य भाषामा सहयोगका िालग

131 202

सेवा के न्रमा भेट्ननस्

www.humanservices.gov.au/findus

तपाईिे हक राख्ननभएको सहायता तपाईको पाररवाररक पररलस्थलतहरुमा र बािबालिकाको उमेर तथा संख्या र
तपाईको पररवारको आम्दानी समेतमा भर पछु ।
तर के ही अपवाद बाहेक सामान्यतया पररवार सहायता भनक्तानी प्राि गनुका िालग योग्य हुन तपाईको स्थायी
लभसा हुननपछु र अष्ट्रेलियामा बस्ननपछु ।
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पररवार सहायता भनक्तानी

यो भनक्तानीिे सहयोग गछु …

Family Tax Benefit Part A

बािबालिका हुकाुउने खचुिे

Family Tax Benefit Part B

पररवार, एकि अलभभावकसमेत, तथा एक मनख्य आम्दानी भएका पररवारहरु
जहााँ एक अलभभावकिे घरमा बस्ने वा के ही रकम आउने काम र बािबालिका
हेरचाह गने दनवैमा सन्तनिन लमिाउने पररवारिाई िाई अलतररक्त सहयोग
उपिब्ध गराएर।

Single Income Family Supplement

एकि अलभभावक भएको पररवारहरु तथा एक मनख्य आम्दानी कमाउने
भएका के ही पररवारहरु।

Child Care Benefit

स्वीकृ त वा दताुवाि बाि हेरचाहको खचुसलहत

Child Care Rebate

स्वीकृ त वा दताुवाि बाि हेरचाहको खचुसलहत योग्य पररवारहरु

Parental Leave Pay

योग्य बाबनआमािे नयााँ जन्मेको वा हािै अंगीकरण गररएको बच्चाको
हेरचाहका िालग कामबाट छन िी लिन्छन्।

Newborn Upfront Payment र
Newborn Supplement

योग्य बाबनआमािाई सहयोग गनु, जब उनीहरुको बच्चा हुन्छ वा बच्चा
अंगीकरण गछुन्, Family Tax Benefit Part A बढाएर

Dad and Partner Pay

नयााँ जन्मेको वा हािै अंगीकरण गररएको बच्चाका िालग हेरचाह गरररहेका
बाबनहरु वा पाटुनरहरु

Parenting Payment

लनभुर बच्चा वा बािबालिकाको यदद तपाई मनख्य हेरताकताु हो भने

Double Orphan Pension

अलभभावक तथा अनाथ

न्यू जील्याण्िका नागररक (जो अष्ट्रेलियन नागररक होइनन्)
न्यू जील्याण्ि पासपोटुमा अष्ट्रेलिया आइरहेका मालनसहरुिाई सामान्यतया उनीहरुको आगमनमा Special
Category Visa (SCV) ददइन्छ। अष्ट्रेलियाको सामालजक सनरक्षाका कारण, SCV भएकाहरु जो 26 फे िनअरी 2001
मा अष्ट्रेलियामा लथए उनीहरुिाई सामान्यतया 'संरलक्षत' SCV भएको मालनन्छ। 26 फे िनअरी 2001 पछालि अष्ट्रेलिया
आइपनगेकाहरुिाई सामान्यतया 'संरलक्षत' का रुपमा लिइाँदन
ै ।
•

यदद पखाुइको अवलधसमेत गरे र हाि उनीहरु अष्ट्रेलियामा बस्छन् र योग्यताको मापदण्ि पूरा गछुन् भने,
'संरलक्षत' SCV भएकाहरु अष्ट्रेलियन बालसन्दा हुन् र Centrelink भनक्तानी प्राि गनु सक्छन्।

•

SCV भएकाहरु जो 'संरलक्षत' छैनन् उनीहरु अष्ट्रेलियन होइनन्। उनीहरुिे सामान्यतया आम्दानी सहायता
भनक्तानीहरु प्राि गदैनन्।

यदद उनीहरुिे लनयमहरु तथा कन नै पखाुइको अवलधिाई पूरा गछुन् भने सबै SCV भएकाहरुिे पाररवाररक सहायता
तथा छन ट कािु प्राि गनु सक्छन्।
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SCV भएकाहरु जो 'संरलक्षत' छैनन् तर जो 26फे िनअरी 2001 देलख अष्ट्रेलियामा कम्तीमा 10वषु लनरन्तररुपमा
बसेका छन् उनीहरुिे एकपटक-मात्र Newstart Allowance, Sickness Allowance वा Youth Allowance को
भनक्तानी प्राि गनु सक्छन्। योग्य प्रापकका िालग भनक्तानी अलधकतम िगातार 6 मलहनासम्मको अवलधका िालग हुन्छ।
अष्ट्रेलिया तथा न्यू जील्याण्िबीचको सामालजक सनरक्षा समझदारीिे के ही SCV भएकाहरुिाई Age Pension,
Disability Support Pension वा Carer Payment को अलधकार ददन्छ, चाहे उनीहरु 'संरलक्षत' हुन् वा नहुन्।
न्यू जील्याण्ि नागररकहरुका िालग थप जानकारी
www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders मा छ।

शरणाथी तथा मानवीयता सम्बन्धी प्रवेशकताुका िालग Crisis Payment
(संकट भनक्तानी)
Crisis Payment त्यस्ता मालनसहरुका िालग एकपटक मात्रै गररने भनक्तानी हो जसिे चरम जोलखमपूणु
पररलस्थलतहरुको अननभव गरेका छन्। तपाईिे अष्ट्रेलिया आइपनगेको सात ददनलभत्र दावी गननुपछु वा Centrelink
सलहत ‘Intent to Claim’ िाई आगमनको सात ददनलभत्र सम्पकु गननुपछु र त्यो सम्पकु को 14 ददनलभत्र दावी दताु
गननुपछु।
थप जानकारीका िालग Crisis Payment जानकारीपत्रमा जाननहोस्
www.humanservices.gov.au/crisispayment मा।

अन्य Centrelink सेवाहरु
Centrelink िे थनप्रै सेवाहरु प्रदान गछु, लनम्न िगायतकािः
Centrelink सेवा

टेलिफोन

उपिब्ध सहयोग

Self Service

136 240

अध्याय 1, स्वयंसेवा हेननुहोस्

Online Services Support

132 307

Centrelink को अनिाइन सेवाहरुसाँग सहयोग लिननस्

Centrelink International
Services

131 673

अष्ट्रेलियाबालहर जााँदा वा यात्रा गनेबारे सोधपनछ, अष्ट्रेलिया बालहर
रहाँदा भनक्तानी दावी गदाु, वा लवदेशबाट भनक्तानी प्राि गदाु

Financial Information
Service (FIS) बनदकङ् सेवा

132 300

Financial Information Service सेलमनार बनक गननस
ु ्

उजनरी तथा प्रलतकृ या

1800 132 468 प्रशंसा, उजनरी तथा सनझाव प्रदान गनु
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आम्दानी कम हुनेहरुिाई छन ट
आम्दानी, रोजगारी, उमेर वा Centrelink भनक्तानी दकलसमको आधारमा कम आम्दानी भएका मालनसिे संघीय,
राज्य/प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुका साथै लनजी व्यवसायबाट छन टको हक प्राि गछुन्। छन टिे स्वास्थ्य, घरायसी
खचु, लशक्षा तथा यातायातिाई समेट्छन्। थप जानकारीका िालग www.humanservices.gov.au मा जाननहोस् र
"कम आम्दानी” खोज्ननहोस्।

पररलस्थलतहरुमा पररवतुन
यदद तपाईको पररवार, काम वा जीवनशैिीको लस्थलतमा पररवतुन आउाँ छ भने तपाईिे सही भनक्तानी प्राि गने
सनलनलित गनु Centrelink िाई जलतसक्दो चााँिो सूलचत गननुपछु। यदद तपाईिाई आफू योग्य भएको भन्दा बढी
भनक्तानी गररन्छ भने तपाईिे के ही वा सबै भनक्तानी दफताु लतननुपने हुन सक्छ।
Centrelink िाई भन्ननपने आवश्यकता भएका के ही पररवतुनहरुिः
•

व्यलक्तगत तथा सम्पकु लववरण

•

बैंक लववरण

•

सम्बन्धको अवस्था

•

तपाईको हेरचाहमा भएको तपाईको बािबालिका िगायत जोकोहीको िालग हेरचाहको व्यवस्था

•

कामको अवस्था

•

अस्थायी वा स्थायीरुपमा मनिनक छोड्दै गरे को

•

एकमनस्ट भनक्तानी प्राि गदै

•

आम्दानी वा सम्पलत्तमा वृलद्ध वा लगरावट, तपाईको पाटुनरको आम्दानी तथा सम्पलत्तसमेत

•

अध्ययनको शनरुआत गदै वा सक्दै।

पाटुनरको पररभाषा
Centrelink िाई यो भन्नन जरुरी छ दक तपाई एकि व्यलक्त हो वा तपाईसाँग पाटुनर छ। यसिाई कलहिेकाही ाँ 'जोिीको
सदस्य' भएको भलनन्छ। धेरै भनक्तानीहरुपनबु जोिीको दनवै सदस्यको आम्दानी तथा सम्पलत्तिाई संयनक्तरुपमा लवचार
गररन्छ। तपाई एकि हो वा तपाईसाँग पाटुनर छ यसको आधारमा के ही भनक्तानीहरुको फरक दर हुन्छ। के ही
भनक्तानीहरु पाटुनर नहुने मालनसहरुिाई मात्र उपिब्ध हुन्छ।

समीक्षा तथा अपीि
यदद तपाई कन नै लनणुयबाट खनशी हुननहुन्न भने, यसको समीक्षा गनुका िालग
www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals मा
Centrelink िाई सम्पकु गननुहोस्। समीक्षा तथा अपीि उपर कारवाही गने प्रकृ याहरु हुन्छन्।

तपाईको सूचनाको गोपनीयता
यदद कानननिे अननमलत ददन्छ, वा तपाईिे स्वीकृ लत ददननहुन्छ भने मात्र Centrelink िे तपाईको व्यलक्तगत सूचनािाई
बालहर ल्याउाँ छ।
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जवान मालनसहरु
यदद तपाईसाँग 16 वषुभन्दा बढी उमेरका बािबालिका छन् भने उनीहरु Youth Allowance वा
Family Tax Benefit जस्ता भनक्तानीका िालग योग्य हुन्छन्। जवान मालनसका िालग सेवाहरु
पलन हेननुहोस्।

सहायताको सनलनलितता
सहायताको आश्वासन (Assurance of Support)
(www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos हेननुहोस्)
अष्ट्रेलियन बालसन्दा वा संगठन (सनलनलस्ितता ददने) र अष्ट्रेलियन सरकारबीचको बाध्यकारी
समझदारी हो। सनलनलस्ितता ददनेिे आप्रवासी (सनलनलस्ितता लिने) िाई अष्ट्रेलियामा सहायता
उपिब्ध गराउन सहमत हुन्छ ता दक सनलनलस्ितता लिनेिे सरकारी भनक्तानीमा भर पननु पदैन।
सहायताको सनलनलस्ितता दनई वा 10 वषुसम्म रटक्न सक्छ, ददइएको लभसाको प्रकारको आधारमा। यदद तपाई वा
तपाईको लनभुरिे सनलनलस्ितता सहायता समझदारीबाट समेरटएको अवस्थामा लनलित कल्याणकारी भनक्तानीको दावी
गछुन् भने सनलनलस्ितता ददनेिे पूरै रकम सरकारिाई दफताु लतननु पछु।
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11 पैसा
यस खण्िमा
•

लवत्तीय सेवा

•

पैसािाई बनझ्ने

•

बैंदकङ्

•

कर

•

साना व्यवसाय

•

कजाु तथा ऋण

•

बीमा

•

लवत्तीय सनझाव प्राि गनु

•

पैसाको समस्यामा सहयोग

•

उपभोक्ता संरक्षण

लवत्तीय सेवा
अष्ट्रेलियामा थनप्रै बैंदकङ् , बीमा, लनवृलत्तभरण तथा िगानी उत्पादन तथा सेवाहरु छन्। लवत्तीय उत्पादन तथा सेवाहरु
बेच्नका िालग व्यवसायहरु सरकारद्वारा अननमलतप्राि हुननपछु। लवनािाइसेन्स त्यसो गननु कानननलवपरीत हो।

पैसािाई बनझ्ने
व्यलक्तगत लवत्तिाई व्यवस्थापन गने लवषयमा जानकारी, तथा क्यािकन िेटर तथा टनिको लिङ्कका िालग,
www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance मा जाननहोस्।
Australian Securities and Investment Commission को Moneysmart वेबसाइट
(www.moneysmart.gov.au) मा पैसा, घरायसी बजेटसलहत, बैंदकङ् , बीमा तथा ऋणिाई व्यवस्थापन
गनेसम्बन्धमा उपयोगी जानकारी छ।
बेइमान मालनसहरुिे तपाईको पैसा प्राि गनु लबलभन्न जािमा फसाउन सक्छन्। यदद तपाईिाई रकम जम्मा गने,
व्यवसाय कजाु, बीमा, लनवृलत्तभरण, िगानी तथा लवत्तीय सनझावका लवषयमा उजनरी छ वा यदद िगानीका बारे मा
अलनलित वा शंका छ भने, Australian Securities and Investments Commission (ASIC) िाई
1300 300 630 मा फोन गननुहोस् वा www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-tocomplain मा जाननहोस्।

बैंदकङ्
बैंक, लबलल्िग सोसाइरटज तथा क्े लिट यनलनयनहरुिे बैंदकङ् सेवाहरु उपिब्ध गराउाँ छन्। रकम लनकाल्नका िालग,
बैंकमा जाननहोस् वा ATM (Automatic Teller Machine) बाट रकम लनकाल्न तपाईको िेलबट कािु र PIN
(Personal Identification Number) प्रयोग गननुहोस्। तपाईिे आफ्लनो PIN को सनरक्षा गननुपछु। िेलबट कािु, वा
चोररने स्थान, जस्तै वािेट, पसु वा मोबाइि फोनमा आफ्लनो PIN निेख्ननस्।
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यदद तपाईको िेलबट कािु चोरी भयो वा हरायो भने, बैंकिाई तत्काि खबर गननुहोस्।
यदद तपाईिाई आफ्लनो बैंकसाँग कन नै समस्या छ र तपाईिे समाधान गनु सक्नन हुन्न भने,
www.fos.org.au मा Financial Services Ombudsman िाई सम्पकु गननह
ु ोस्।
थप जानकारीका िालगिः
बैंदकङ् सूचना

वेबपेज

Australian Bankers Association
– बैंक खाता आधारभूत

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

तपाईको बैंक खाता व्यवस्थापन गदाु

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

Australian Competition and
Consumer Commission –
इन्टरनेट बैंदकङ

www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internetbanking

MoneySmart अननवाददत जानकारी

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

Financial Service Ombudsman

www.fos.org.au

कर
अष्ट्रेलियामा तपाईिे काम, व्यवसाय वा िगानीबाट आजुन गरे को रकमको कर सरकारिाई लतननहु
ु न्छ। Australian
Taxation Office (ATO) अथाुत अष्ट्रेलियाको कर कायुियिे अस्पताि, लवद्यािय, सिक तथा रे िवेजस्ता महत्वपूणु
सामनदालयक सेवाहरुिाई चनस्त बनाउनका िालग व्यलक्त तथा व्यवसायबाट कर संग्रह गछु।
ATO िे अष्ट्रेलियाको कर तथा लनवृलतभरण प्रणािीका बारे मा लसक्निाई सहयोग गनु http://tv.ato.gov.au/atotv/channel?c=c-b8nuuyo मा लभलियोहरु उपिब्ध गराउाँ छ।

सामान तथा सेवा कर
अष्ट्रेलियामा धेरैजसो सामान, सेवा तथा अन्य सामग्री बेचेमा वा उपभोग गरे बापत 10 प्रलतशतको सामान तथा सेवा
कर (goods and services tax) (GST) समावेश हुन्छ। के ही चीजहरु जस्तै आधारभूत खाद्यान्न, धेरैजसो लशक्षा
तथा स्वास्थ्य सेवा, योग्य बाि हेरचाह तथा नर्जसङ् गृह हेरचाह सेवा GST मनक्त हुन्छ।

कर फाइि नम्बर
कर फाइि नम्बर (TFN) एउटा लबशेष नम्बर हो जसिाई व्यलक्त वा संगठनहरुका िालग कर कायुिय अथाुत ATO िे
प्रदान गछु। यसिे कर तथा लनवृलत्तभरण प्रयोजनमा तपाईिाई करका िालग पलहचान गछु। तपाईको कर फाइि
नम्बरका िालग जलतसक्दो चााँिो आवेदन ददननहोस्।
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TFN प्राि गने सबैभन्दा लछटो उपाय अनिाइन होिः www.ato.gov.au/tfn मा। अनिाइन दताु ददनमा 24 घण्टा,
हिामा सात ददन उपिब्ध हुन्छ। तपाईिाई आफ्लनो पासपोटुको लववरण तथा अष्ट्रेलियन ठे गानाको आवश्यकता पनेछ।
आवेदन फारामहरु www.ato.gov.au/order-publications मा ATO Publication Ordering Service बाट
पलन उपिब्ध छन् वा 13 28 61 मा कर फाइि नम्बर हेल्पिाइनिाई फोन गरे र प्राि गनु सदकन्छ। तपाईिे आफ्लनो
TFN हुिाकबाट ATO िे तपाईको आवेदन प्राि गरे को 28 ददनलभत्र प्राि गननुहुन्छ।
तपाईिे एउटा मात्र TFN पाउननहुन्छ। यो तपाईको जीवनभरिाई हो र सनरलक्षत राख्ननपछु। तपाईिे आफ्लनो नाम वा
काम पररवतुन गरे पलन, अन्तरराज्य सरे , वा अष्ट्रेलिया छोिेर फे रर दफताु आउाँ दा पलन तपाईको TFN उही रहन्छ।
हरे किाई उनीहरुको आफ्लनै TFN चालहन्छ। आफ्लनो TFN िाई पररवारका अन्य सदस्यहरुसाँग नबााँड्ननस्।
तपाईको कर फाइि नम्बर त्यहााँ नराख्ननस् जहााँ यो चोररन सक्छ, जस्तै, वािेट, पसु वा मोबाइि फोन।
तपाईको TFN िाई अरु कसैिाई प्रयोग गनु दददा, लबक्ी गदाु वा अन्त दददा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन्छ। बेइमान
मालनसहरुिे यसिाई लनम्न काममा प्रयोग गनु सक्छनिः
•

तपाईको कर ररफन्ि वा वापसीिाई चोनु

•

तपाईको बैंक खातामा पहुाँच पाउन

•

तपाईको नाममा बैंक खाता खोल्न र तपाईिाई ऋण बोकाउन

•

तपाईको नाममा सरकारी िाभहरु लिनका िालग आवेदन ददएर जािसााँझी गनु

Australian Taxation Office, Centrelink, तपाईको लनवृलत्तभरण कोष, बैंक वा लवत्तीय संस्था, र तपाईको
रोजगारदाता जस्ता के ही लनलित मालनसिे मात्र तपाईको TFN माग्न पाउाँ छन्।
बेइमान मालनसहरु (‘जािीफटाहा’) बाट सजग हुननहोस् जसिे कामको आवेदन दददा तपाईिाई TFN उपिब्ध
गराउनका िालग जाि रच्न सक्छन्। तपाईको पलहचान चोनुका िालग नक्किी जालगरको लवज्ञापनमाफु त पलन उनीहरुिे
तपाईको TFN प्राि गने कोलसस गनु सक्छन्। तपाईिे नयााँ काम शनरु गरे पलछ तपाईको रोजगारदातिाई मात्र आफ्लनो
TFN ददननहोस्।

जब तपाईिे काम पाउननहुन्छ, तपाईसाँग TFN भएन भने के हुन्छ?
जब तपाई काम शनरु गननुहुन्छ, तपाईको रोजगारदातािे कर फाइि नम्बर घोषणा फाराम भनुका िालग भन्नेछ जहााँ
तपाईिे आफ्लनो नम्बर TFN िेख्ननपनेछ।
यदद तपाईसाँग TFN छैन भने, काम शनरु गरे को लमलतबाट TFN का िालग आवेदन ददन र प्राि गनु तपाईसाँग 28
ददनको म्याद हुनेछ। 28 ददनपलछ पलन तपाईसाँग आफ्लनै TFN छैन भने तपाईको रोजगारदातािे तपाईिाई ददइने
भनक्तानीबाट अलधकतम कर रकम लिन्छ। TFN लवना तपाईिे काम गनु सक्ननहुन्छ, तर तपाईको तिब र सनपर
योगदानबाट धेरै कर लिइन्छ। यदद तपाईसाँग TFN छैन भने तपाईिे आफ्लनो कर दफताुिाई इिेक्ट्रोलनक रुपमा
दालखिा गनु सक्ननहुन्न, सरकारी िाभ वा Australian business number (ABN) का िालग आवेदन ददन सक्ननहुन्न।
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आम्दानी कर दफताु
आर्जथक वषु (1 जनिाईदेलख 30 जनन सम्म) मा तपाईिे आय आजुन गननु भएको छ भने तपाईिे आम्दानी कर दफताुको
िालग सो वषुको अक्टोबर 31 सम्म कर कायुिय अथाुत ATO मा दालखिा गननुपछु।
यदद तपाईिे आफ्लनो कर दफताु तयार गनु दताुवाि कर एजेन्ट प्रयोग गननुहुन्छ भने तपाईिे आफ्लनो कर दफताु 31
अक्टोबरभन्दा दढिा दालखिा गनु सक्ननहुन्छ। दालखिा गने लमलतका िालग योग्य हुन तपाईिे 31 अक्टोबरभन्दा पलहिा
कर एजेन्टसाँग चााँजोपााँजो लमिाउनन पछु।
तपाईिे आफ्लनो कर दफताु अनिाइन दालखिा गनु सक्ननहुन्छ www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-taxreturn/ मा। यो ATO द्वारा प्रदान गररएको लनिःशनल्क, सनलवधाजनक र सनरलक्षत सेवा हो। यसिे तपाईको िालग कर
दफताुको भागहरु भनु, तपाईको रोजगारदाता, बैंक, स्वास्थ्य कोष तथा सरकारी एजेन्सीिे उपिब्ध गराएको सूचना
प्रयोग गनु ATO िाई अननमलत ददन्छ।
कर दफताु अनिाइन दालखिा गनु तपाईिाई myGov खाताको जरुरत पछु, जसिाई https://my.gov.au मा
बनाउन सदकन्छ।

कर सहयोग
कर सहयोग कम आम्दानी हुनेका िालग लनिःशनल्क सेवा हो र हरे क वषुको जनिाईदेलख अक्टोबरमा उपिब्ध हुन्छ। कर
सहयोग के न्रमा ATO द्वारा प्रलशलक्षत स्वयंसेवकहरु हुन्छन् जसिे तपाईिाई माईत्याक्स (myTax) प्रयोग गरे र
आफ्लनो कर दफताुको दालखिा पूरा गनु सहयोग गछुन्।
ATO

सम्पकु लववरण

टेलिफोन (कर सहयोग सलहत)

13 2861

व्यवसाय तथा GST सोधपनछ

13 2866

कर फाइि नम्बर का िालग
अनिाइन आवेदन

www.ato.gov.au/TFN

कायाुियमा भेट्ननस्

www.ato.gov.au/Visitus

ATO अननवाददत जानकारी

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

ATO वेबसाइट

www.ato.gov.au

लवदेशी सम्पलत्त, िगानी तथा आम्दानी
अष्ट्रेलियन बालसन्दाहरुिाई उनीहरुको लवश्वव्यापी आम्दानीमा कर िगाइन्छ र उनीहरुको आम्दानी कर दफताुमा सबै
लवदेशी आम्दानीको घोषणा गनुपछु। कर प्रयोजनका िालग तपाई अष्ट्रेलियाको बालसन्दा हो होइन भन्ने के स-बाइ-के स
आधारमा लनलित गररन्छ।
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Australian Taxation Office (ATO) साँग यसको वेबसाइटमा जानकारी छ जसिे तपाईिाई आफ्लनो कर कतुव्य
बनझ्न सहयोग गनेछ, लनम्न आम्दानीको करसमेतिः
•

सनरक्षा तथा सम्पलत्त भािामा ददनेजस्ता िगानीहरु

•

व्याज तथा रोयल्टीहरु

•

लवदेशका व्यासालयक कृ याकिापहरु

•

लवदेशको पेन्सन

•

अन्तराुष्ट्रय व्यापाररक कारोबार, जस्तै सामान तथा सेवाहरुको अनिाइन व्यापार।

यदद तपाईको लवदेशबाट आम्दानी हुन्छ र तपाईिे आम्दानी गरे को देशमा कर लतरे को भए पलन तपाईिे यसिाई
घोषणा गननुपछु। यदद लवदेशी आम्दानी अष्ट्रेलियामा मूल्यांकन गनु सदकन्छ र तपाईिे यसमा लवदेशी कर लतननुभएको छ
भने, तपाईिाई लवदेशी कर लतरको कारणिे अक्े लिटको हक प्रदान गररन्छ।
अष्ट्रेलियन करबाट छन ट पाएका लवदेशी आम्दानीको घोषणा तपाईिे गननुपछु। अष्ट्रेलियामा तपाईिे कमाएको
आम्दानीमा तपाईिे लतननुपने करको रकमिाई लहसाब गदाु यो लवदेशी आम्दानीिाई लवचार गररन सक्छ। तपाईिे
अन्य मनिनकमा आम्दानीका िालग कर लतनु आवश्यक छैन भने पलन तपाईिे सबै लवदेशी स्रोत आम्दानीको
घोषणा गननुपछु।
हरे क वषु ATO िे आम्दानी कर दफताुसंगै लवदेशी कारोबारका सम्बन्धमा ATO िाई तेस्रो पक्षिे उपिब्ध गराएको
सूचनासाँग तनिना गछु। यदद यो सूचना र तपाईिे देखाउनन भएको आम्दानी कर दफताुमा फरक देलखएमा, ATO िे
तपाईिाई सम्पकु गनु सक्छ र तपाईको कर दफताु रकमिाई पररवतुन गनु सक्छ।
यदद तपाईको आर्जथक मालमिा जरटि छ भने तपाईिे दताु भएका कर एजेन्टिाई भेट्ननहोस् वा ATO बाट
सल्िाह माग्ननहोस्।

साना व्यवसाय
साना व्यवसायहरु अष्ट्रेलियाको अथुतन्त्रको महत्वपूणु लहस्सा हुन्। यदद तपाईिे आफ्लनै व्यवसाय शनरु गनु चाहननहुन्छ
भने तपाईका िालग सहयोग उपिब्ध छ। यदद तपाई कन नै सानो व्यवसाय शनरु गने सोचमा हुननहुन्छ भने
www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx मा जाननस्।
Small Business Education Program का बारे जानकारीिाई Australian Competition and Consumer
Commission िे प्रदान गरे को छ। www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-businesseducation-program मा जाननहोस्।
यदद तपाई अष्ट्रेलियामा व्यवसाय स्थापना गनु चाहननहुन्छ भने तपाईिाई Australian business number (ABN)
मा आवेदन ददनका िालग तपाईको TFN चालहने हुन्छ। अन्य लनम्न दताुहरुको पलन आवश्यकता हुन्छ,
•

GST दताु (यदद तपाईको वार्जषक कारोबार AUD75000भन्दा बढी नाघ्छ भने) र/वा तपाईिे ट्याक्सी
यात्रा उपिब्ध गराउननहुन्छ भने।

•

रोजगारदाताका रुपमा दताु

•

अन्य सरकारी एजेन्सीमा दताु आवश्यक
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तपाईंसंग Australian business number छ भन्ननको अथु हुन्छ तपाई आफ्लनै व्यवसाय सञ्चािन गरररहनन भएको
छ। तपाई 'व्यवसाय सञ्चािन गरररहेको' हो दक होइन वा काम गनुका िालग ABN प्राि गनैपने दबाबमा हुननहुन्छ भने,
132 866 मा फोन गननुहोस्। तपाईिे आफ्लनो व्यवसायको आम्दानीमा कर लतननुहुन्छ र यदद तपाईिे आफ्लनो व्यवसाय
वा सम्पलत्त बेच्ननहुन्छ भने तपाईिे हालसि गरे को पूाँजीमा कर लतननुपने हुन सक्छ। तपाईिे व्यवसायको आम्दानी आजुन
गने सम्बन्धमा गरे को खचुहरुको कटौतीका िालग दावी पलन गनु सक्ननहुन्छ।
यदद तपाईसाँग कामदारहरु छन् भने, तपाईिे उनीहरुको लनवृलत्तभरण लतननुपने हुन्छ र उनीहरुको तिबबाट कर लिएर
ATO िाई पठाउननपने हुन्छ। उनीहरु आफ्लनै पररवारका सदस्य हुन् भने पलन तपाईिे यस्तो गनैपछु।
व्यवसाय स्थापना गनु तपाईिे सरकारी एजेन्सीबाट स्वीकृ लत प्राि गननुपछु। प्रभाव पानु वा लनणुयिाई गलत ददन
उपहार वा पैसा प्रदान नगननस
ु ्। यस्ता दक्याकिाप गननु गैरकानननी हो र यसको उजनरी गररनेछ। व्यवसाय तथा
व्यलक्तहरुिाई कर अलधकार तथा कतुव्यका बारे मा बनझ्न सहयोग गनु ATO साँग अंग्रेजीमा र अननवाददत प्रकाशनमा
सहयोग तथा जानकारी छ। Australian Business License and Information Service (ABLIS) िे तपाईिे
पािना गननुपने अन्य लजम्मेवारी पूरा गनु तपाईिाई सहयोग गनु सक्छ।
थप जानकारीका िालगिः
लवषय

वेबसाइट

सानो व्यवसाय शनरु र सञ्चािन गननुहोस्

www.business.gov.au/small-business/Pages/startingand-running-your-small-business.aspx

व्यवसायका िालग सरकारी जानकारी

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

साना व्यवसायका िालग अननदान

https://www.business.gov.au/assistance

व्यवसाय िाइसेन्स तथा दताुहरु

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

साना व्यवसाय कर जानकारी

www.ato.gov.au/Business/Starting-your-ownbusiness/

लनष्पक्ष काम कायुस्थि सम्बन्ध प्रणािी – यदद
www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
तपाईका कामदारहरु छन् भने
राज्य वा प्रादेलशक सहायता तथा जानकारी

www.business.gov.au/business-topics/starting-abusiness/Pages/advice-and-support-in-your-state-orterritory.aspx

Australian Business License and
Information Service

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
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कजाु तथा ऋण
कजाु लनकाल्नन वा ऋण प्रयोग गननु भनेको तपाई पैसा सापट लिएर अलतररक्त शनल्क, (व्याज), सलहत पलछको लमलतमा
दफताु गनु सहमत हुनन हो। के ही फरक प्रकारका कजाुहरुमा व्यलक्तगत कजाु, गृह कजाु, क्े लिट कािु तथा ओभरड्राफ्लट
पदुछन्।
कजाु, कजाुदाता, दफताु गनु कलत िामो समय लिननहुन्छ, व्याजदर तथा शनल्क र खचुको प्रकारअननसार कजाुको
िागतमा धेरै लभन्नता आउाँ छ। यदद तपाईिे कजाु चनकाउन सक्ननहुन्न भने तपाईिे कजाु नलिनन वा क्े लिट कािु प्रयोग
नगननु महत्वपूणु हुन्छ। क्े लिट, कजाु तथा सापटीबारे को सनझावका िालग www.moneysmart.gov.au/borrowingand-credit मा जाननहोस्।

बीमा
यदद तपाईिे तपाईिाई कन नै हालन वा नोक्सानी हुदा आर्जथक संरक्षण प्राि गने गरी हरे क वषु लनलित रकम
लतननुहुन्छ भने त्यो बीमा हो। त्यस क्षलतका िालग यसिे तपाईको नोक्सानको क्षलतपूर्जत ददन्छ भलन बीमा कम्पनीिे
तपाईसाँग सहमलत व्यक्त गछु ।
साधारण प्रकारका बीमाहरुमा स्वास्थ्य (अध्याय 9, स्वास्थ्य तथा कल्याण हेनह
नु ोस्), गृह लनमाुण बीमा, घरको
सामग्रीको बीमा, यात्रा, जीवन तथा कार बीमा हुन्। बीमा नीलत तथा यसको िागत कलत हुन्छ भन्ने कन रा तपाईिे
सहमलतमा मञ्जनर हुननअलघ बनझ्नन महत्वपूणु छ।
लवलभन्न प्रकारका कार बीमाहरु उपिब्ध छन्। यदद तपाईको कार छ भने तेस्रो पक्षीय बीमा (“CTP”) गननु अलनवायु
छ। यदद दनघुटनामा तपाईिे अको व्यलक्तिाई घाइते बनाउननभयो भने यसिे तपाईिाई जोगाउाँ छ। तपाईिे लवस्तृत कार
बीमा पलन खररद गनु सक्ननहुन्छ, जसिे फरादकिो बीमा दायरा उपिब्ध गराउाँ छ, जस्तै यदद तपाईको दनघुटना भयो, वा
तपाईको कारको चोरी भयो भने तपाईको कारमा भएको नोक्सानको के ही खचु (वा अन्य व्यलक्तको कारको)।
बीमा सम्बन्धमा थप जानकारीका िालग www.moneysmart.gov.au/insurance मा जाननहोस्।

लवत्तीय सनझाव प्राि गननु
Financial Information Service (FIS) िे लवत्तीय मामिामा जानकारी उपिब्ध गराउाँ छ। FIS एउटा लनिःशनल्क
तथा स्वतन्त्र सेवा हो जनन टेलिफोन, व्यलक्त वा लवत्तीय लशक्षा सेलमनारका माफु त उपिब्ध हुन्छ। उपिब्ध सेवाहरुबारे
थप अरु थाहा पाउन 132 300 मा फोन गननुहोस् वा FIS को वेबसाइट www.humanservices.gov.au/fis
हेननुहोस्।
सेलमनारमा भाग लिनका िालग 136 357 मा फोन गननुहोस्।

पैसाको समस्यामा सहयोग
अष्ट्रलियामा यदद तपाईिाई पैसाको समस्या छ भने सहयोग खोज्नन स्वीकायु र सामान्य हो।
लवत्तीय परामशुदाताहरुिे लवत्तीय करठनाइमा मालनसहरुिाई जानकारी उपिब्ध गराउाँ छन्। उनीहरुिे व्यलक्त वा
पररवारको लस्थलतको मूल्यांकन गछुन् र त्यसपलछ लवलभन्न लवकल्पहरुको फाइदा बेफाइदाहरुको पलहचान गछुन्।
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1800 007 007 मा फोन गननुहोस् वा www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managingdebts/financial-counselling मा जाननहोस्।

उपभोक्ता संरक्षण
अष्ट्रेलियामा जब तपाईिे सामान वा सेवाहरु दकन्ननहुन्छ (अनिाइनमा दकनेको समेत) तपाईसाँग Australian
Consumer Law अन्तगुत उपभोक्ता अलधकार हुन्छ। उदाहरणका िालग, तपाईिे दकन्ने उत्पादन तथा सेवाहरुबारे
सही तथा तथ्यपूणु जानकारी प्राि गने अलधकार हुन्छ। यदद तपाईिे दकनेको उत्पादनमा के ही गड्बिी भयो भने
तपाईसाँग त्यसको ममुत, सिाभनाु वा पैसा दफताु पाउनन पने अलधकार हुन्छ। उत्पादन प्रयोग गनुका िालग सनरलक्षत छ
भनेर आशा गने अलधकार तपाईमा रहन्छ। व्यापारीहरुिे फोनमा वा यदद उनीहरु तपाईको घरमा आएमा तपाईिे
उनीहरुिाई बालहर लनस्कन भनेमा लनस्कने जस्ता लनयमहरु पािना गननुपने हुन्छ।
यदद तपाईिे गरे को खररदमा समस्या छ भने तपाईको राज्य वा प्रदेशमा भएको उपभोक्ता संरक्षण एजेन्सीिाई
तपाईको अलधकार तथा लवकल्पबारे को जानकारीका िालग सम्पकु गननह
ु ोस्। उनीहरुिे तपाईिाई भािा तथा स्थान,
घर लबक्ी वा खररद, लनमाुण तथा सनधार, कार दकन्न, सलपङ् ., वारे न्टी, िे-बाइज्, रकम दफताु, ऋण तथा
व्यापारजस्ता समस्याका सम्बन्धमा तपाईिाई सहयोग गनेछन्। उनीहरुिे तपाई र लबक्े ताबीचको समस्या सनल्झाउन
छिफिको आयोजना गनु सक्छन्।
अष्ट्रेलियािी प्रलतस्पधाु तथा उपभोक्ता आयोग अथाुत Australian Competition and Consumer
Commission (ACCC) िे अष्ट्रेलियनहरुिाई मूल्यमा अननलचत व्यवसाय अभ्यास, प्रलतस्पधाु लवरोधी तथा बजारका
अननलचत अभ्यासहरु, तथा उत्पादन सनरक्षाका लवरुद्ध जोगाउाँ छ।
थप जानकारीका िालगिः
क्षेत्र

उपभोक्ता एजेन्सी

वेबसाइट

रालष्ट्रय

Australian Competition and Consumer
Commission - टेलिफोन 1300 302 502

www.accc.gov.au

रालष्ट्रय

ACCC अंग्रेजीबाहेक अन्य भाषाहरुमा जानकारी

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

ACT

Office of Regulatory Service (Access
Canberra)

www.ors.act.gov.au

NSW

NSW Fair Trading

www.fairtrading.nsw.gov.au

NT

Consumer Affairs

www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForCon
sumers/ConsumerRights/Pages/default.
aspx

Qld

Office of Fair Trading

www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.h
tm
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क्षेत्र

उपभोक्ता एजेन्सी

वेबसाइट

SA

Office of Consumer and Business
Affairs

www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/co
nsumer-advice/

Tas.

Consumer Affairs and Fair Trading

www.consumer.tas.gov.au

Vic.

Consumer Affairs Victoria

www.consumer.vic.gov.au

WA

Consumer Protection

www.commerce.wa.gov.au/ConsumerPr
otection/

ओमबड्सम्यान (िोकपाि) कायाुिय स्वतन्त्र प्रालधकरण हुन् जसिे सरकारी संगठन तथा के ही उद्योगहरुमा लनजी
कम्पनीबारे को उजनरीिाई अननसन्धान गछुन। उनीहरुिे गैरकानननी, अन्यापूणु वा लवभेदकारी व्यवहारिाई रोक्नका
िालग कदम चाल्न सक्छन, वा तपाईका िालग उलचत प्रलतफि प्राि गने कोलशस गनु मध्यस्थता लिनेछ।
1300 362 072 मा फोन गननुहोस् वा राज्य, प्रदेश तथा उद्योगको ओमबड्सम्यान कायाुियको लिङ्कका िालग
www.ombudsman.gov.au मा जाननहोस्।
अष्ट्रेलियािी संचार र लमलिया प्रालधकरण अथाुत Australian Communications and Media Authority
(ACMA) िे टेलिलभजन तथा रे लियोजस्ता प्रसारण सेवाका अननपयनक्त सामग्रीउपरको उजनरीका बारे मा अननसन्धान
गछु। शनरुमा उजनरीिाई उक्त सेवाको स्वालमत्वकताु वा प्रदायकउपर गररनन पछु। यदद उजनरीको समाधान भएन भने,
www.acma.gov.au मा जाननहोस्। ACMA िे इमेि स्माप (SPAM) र टेलिमाके रटङ् किबारे को उजनरीउपर पलन
अननसन्धान गछु, र "िन नट कि” (Do Not Call) रे लजस्टरिाई सम्हाल्छ।
बािबालिकाको ई-सनरक्षा आयनक्तको कायाुिय अथाुत Office of the Children’s eSafety Commissioner िे
(www.esafety.gov.au/ मा) सनरलक्षत अनिाइन बस्नेबारे अष्ट्रेलियनिाई जानकारी तथा संसाधनहरु उपिब्ध
गराउाँ छ। लतनीहरुिे साइबरबनलिङ् तथा अपमानजनक तथा गैरकानननी अनिाइन सामग्रीबारे को उजनरीउपर पलन
अननसन्धान गछुन्।
यदद तपाईको बच्चािाई इन्टरनेटमा साइबरबनलिङ् (अनिाइन धम्की) भइरहेको छ भने, वा यदद तपाई त्यस्तो सामग्री
अनिाइनमा भेट्नन भयो जनन तपाईको लवचारमा आपलत्तजनक वा गैरकानननी हो भने तपाईिे
www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting मा उजनरी गनु सक्ननहुन्छ।
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12 नागररक सहभालगता
यस खण्िमा
अष्ट्रेलियन ररवाज तथा काननन थाहा पाए तथा बनझेमा यसिे तपाईिाई अष्ट्रेलियन समनदायमा समायोलजत हुन
सहयोग गनेछ।
•

अष्ट्रेलियाबारे

•

लजम्मेवारी तथा मान्यता

•

समानता तथा लवभेदलवरोधी

•

स्वयंसेवा

•

मालनसिाई भेट्ने

•

नम्र व्यवहार

•

पलहरन

•

सामान्य अष्ट्रेलियन वाक्यांशहरु

•

बालहरी दक्याकिाप तथा सनरक्षा

•

घरमा सनरक्षा

•

वातावरण

•

जनावर तथा घरपािनवा

•

पलत्रका, टेलिलभजन तथा रे लियो

•

जनवा

•

हल्िा

•

स्थानीय सरकारी सेवाहरु

•

लभसा

•

अष्ट्रेलियन नागररकता

अष्ट्रेलियाबारे
अष्ट्रेलियाको पलहिो बालसन्दाहरु अबोररलजनि (आददवासी) तथा टोसु स्ट्रेइट आइल्यान्िर मालनसहरु हुन्, जसिे यस
भूलममा कम्तीमा 40 हजार वषुपलहिे बसोबास गरे । आददवासी अष्ट्रेलियनहरुसाँग उनीहरुको आफ्लनै अलद्वतीय
आध्यालत्मक आस्था, भूलमप्रलतको गलहरो सम्बन्ध, धनी तथा लवलवध संस्कृ लत तथा लनरन्तरको किाको परम्परा छ, जनन
संसारमै सबैभन्दा पनरानोमध्येमा एक हो। आददवासी संस्कृ लत अष्ट्रेलियाको रालष्ट्रय पलहचानको ठन िो अंश हो र
अबोररलजनि तथा टोसु स्ट्रेइट आइल्यान्िर मालनसहरुिे किा, लमलिया, लशक्षा, खेिकन द तथा व्यवसायमा उल्िेख्य
योगदान ददएका छन्। अष्ट्रेलियाको इलतहास, सम्पदा तथा आददवासी संस्कृ लतबारे को जानकारी
www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts मा छ।
अष्ट्रेलिया सलहष्णन, थनप्रै लवलभन्न संस्कृ लत, धमु तथा जातीय पृष्ठभूलमका मालनसहरुको लवलवधतामनिक समाज हो।
अष्ट्रेलियनहरु संसारभरबाट आउाँ छन्। 46 प्रलतशत अष्ट्रेलियनहरु दक त लवदेशमा जन्मे दक उनीहरुको आमाबाबनमध्ये
एक लवदेशमा लथयो। अंग्रेजी रालष्ट्रय भाषा भए पलन 300 जलत भाषाहरु (आददवासी भाषासमेत) अष्ट्रेलियामा
बोलिन्छ। संसारभरका सबै मनख्य धमुहरुको यहााँ अभ्यास गररन्छ।
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अष्ट्रेलियामा, हरे क मान्छे आफ्लनो संस्कृ लत तथा धार्जमक परम्परािाई पािना गनु र उत्सव मनाउन स्वतन्त्र छ जबसम्म
उनीहरुिे अष्ट्रेलियन कानननिाई तोड्दैनन्। हरे किे अष्ट्रेलियनका रुपमा समनदायसाँग सहभागी हुन वा रहन पाउाँ छन्।
शनरुमा, तपाईिाई यलत ठू िो लवलवधतामा आदत नहुन सक्छ। तथालप, यदद तपाई अन्य मालनसहरु, उनीहरुको धारणा
तथा परम्पराप्रलत खनल्िा र आदरपूणु हुननहुन्छ भने तपाई त्यहााँ रम्ने र तपाईको नयााँ जीवन सफि हुने
सम्भावना रहन्छ।
अष्ट्रेलियन सरकारिे अष्ट्रेलियन समनदायको लवलवधतािाई समथुन गछु, र यसिे सांस्कृ लतक रुपमा लवलवध मनिनक जहााँ
हरे किाई रहने र मनिनकको जीवनमा सहभागी हुने अवसर छ भन्ने आफ्लनो प्रलतवद्धतािाई पननिः व्यक्त गरे को छ।
अष्ट्रेलियाका बारे मा थप जान्न, www.australia.gov.au/about-australia मा जाननहोस्।

लजम्मेवारी तथा मान्यता
अष्ट्रेलियामा हामीिे उपभोग गने स्वतन्त्रता तथा समानता आफन िे कलत लजम्मेवारी पूरा गररयो भन्नेमा भर पछु।
तपाईबाट अष्ट्रेलियासाँग इमान्दार रहन, हाम्रो जीवनको प्रजातालन्त्रक तररकािाई समथुन गने आशा रालखन्छ तथा
अष्ट्रेलियाको मान्यता र स्वीकृ लतको परम्परा, समावेलशता तथा सबैका िालग लनष्पक्षतािाई कायम राख्न सहयोग गने
अपेक्षा तपाईबाट रालखन्छ।
हाम्रा नागररकको मूल्य नै अष्ट्रेलियाको स्वतन्त्र तथा प्रजातालन्त्रक समाजको आधार हो। लतनीहरुमा लनम्न कन रामा
समथुन समेत छिः
•

संसदीय प्रजातन्त्र

•

लवलधको शासन

•

शालन्तपूवकु बााँच्ने

•

पृष्ठभूलम जसनकै भए पलन सबै व्यलक्तप्रलत आदर

•

जरुरत हुनेका िालग दयामाया

•

वाक स्वतन्त्रता तथा अलभव्यलक्त स्वतन्त्रता

•

संगरठत हुन पाउने स्वतन्त्रता

•

धार्जमक स्वतन्त्रता र धमुलनरपेक्ष सरकार

•

अपांगता तथा उमेरजस्ता लवशेषता जे भए पलन व्यलक्तको समानता।

•

पनरुष तथा मलहिा समानता

•

अवसरको समानता

अष्ट्रेलियन नागररकको लजम्मे वारीमा यी िगायत पछुनिः
•

कानननको पािना

•

संघीय तथा राज्य वा प्रादेलशक , र जनमत संग्रहमा भोट हाल्ने

•

आवश्यक परे अष्ट्रेलियाको रक्षा गने

•

बोिावट भएमा लनणाुयक मण्ििमा सेवा गने।
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अष्ट्रेलियन नागररकता बारे थप जानकारीका िालग, www.citizenship.gov.au मा जाननहोस् र अष्ट्रेलियन
नागररकता परीक्षण संसाधन पनस्तक अष्ट्रेलियन नागररकतािः हाम्रो समान बन्धन (Australian Citizenship:
Our Common Bond) पढ्ननहोस्।

समानता तथा लवभेदलवरोधी
आदर पाउने तथा तपाईको आवश्यकतािाई अरुको जलत्तकै लनष्पक्षरुपमा मनन गररननपने अलधकार तपाईसंग छ।
त्यसैगरी, तपाईिे अन्य मालनसिाई सम्मान गननुपछु, चाहे उनीहरु यही ाँ जन्मेका अष्ट्रेलियन हुन् वा यहााँ बसाइ सरे का।
जालतवाद तथा कन नै पलन दकलसमको लवभेद अष्ट्रेलियमा स्वीकायु छैन।
लवभेदलवरोधी कानननअन्तगुत, उमेर, जात, मूि मनिनक, लिग, वैवालहक लस्थलत, गभाुवस्था, राजनीलतक वा धार्जमक
आस्था, अपांगता वा यौलनक रोजाइका कारण कोही व्यलक्तिाई पलन लनकृ ष्ट व्यवहार गननु हुाँदन
ै । यो सबैजसो क्षेत्रमा
िागू हुन्छ, रोजगारी, लशक्षा, आवास, सामान दकन्दा, र िाक्टर, बैंक तथा होटेिजस्ता सेवाहरुको पहुाँचमा समेत।
पनरुष तथा मलहिाहरु कानननअन्तगुत र अन्य सबै प्रयोजनका िालग समान छन्।
अष्ट्रेलियामा वाक स्वतन्त्रताको परम्परा छ। तथालप, अको व्यलक्त वा समूहिाई उनीहरुको उमेर, जात, मूि मनिनक,
लिग, वैवालहक लस्थलत, गभाुवस्था, राजनीलतक वा धार्जमक आस्था, अपांगता वा यौलनक रोजाइका आधारमा
होच्याउनन, िलित बनाउनन, अपमान गननु वा धम्क्याउनन गैरकानननी हो।
अष्ट्रेलियािी मानव अलधकार आयोग अथाुत Australian Human Rights Commission िे मानव अलधकार,
लवभेदलवरोधी तथा सामालजक न्यायको िालग संघीय कानननको प्रबन्ध गछु।
Australian Human Rights Commission

सम्पकु लववरण

सामान्य सोधपनछ
लबहान 9.00 am देलख बेिनका 5.00 pm AEST

1300 369 711

उजनरी सूचना िाइन लबहान 9.00 am देलख बेिनका
5.00 pm AEST
(मंगिबारहरुमा ददउाँ सो 1.00 pm पिात बन्द हुने)

1300 656 419

टीटीवाई (TTY) – कान नसनन्ने र बोल्न नसक्नेका िालग

1800 620 241

अननवाददत जानकारी- मानव अलधकार

www.humanrights.gov.au/about/translatedinformation

Human Rights वेबसाइट

www.humanrights.gov.au

हरे क राज्य तथा प्रदेशको पलन यसका आफ्लनै लवभेदलवरोधी काननन तथा सरकारी एजेन्सी हुन्छन।
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राज्य वा
प्रदेश

मानव अलधकार एजेन्सी

टेलिफोन

वेबसाइट

ACT

ACT Human Rights
Commission

02 6205 2222

www.hrc.act.gov.au

Anti-Discrimination Board of
NSW

02 9268 5544
वा क्षेत्रीय NSW
लनिःशनल्क किका िालग
1800 670 812

www.lawlink.nsw.gov.au/adb

NT

NT Anti-Discrimination
Commission

08 8999 1444
वा NT लनिःशनल्क किका
www.adc.nt.gov.au/
िालग
1800 813 846

Qld

Anti-Discrimination
Commission Queensland

1300 130 670

SA

Equal Opportunity
Commission

08 8207 1977
वा क्षेत्रीय SA लनिःशनल्क
www.eoc.sa.gov.au
किका िालग
1800 188 163

Tas.

03 6165 7515
वा Tas. लनिःशनल्क
Office of the AntiDiscrimination Commissioner किका िालग
1300 305 062

Vic.

Victorian Equal Opportunity
and Human Rights
Commission

1300 292 153

Equal Opportunity
Commission

08 9216 3900
वा WA लनिःशनल्क
किका िालग
1800 198 149

NSW

WA

www.adcq.qld.gov.au

www.antidiscrimination.tas.gov.au

www.humanrightscommission.vic.
gov.au

www.equalopportunity.wa.gov.au

स्वयंसव
े ा
स्वयंसेवा नयााँ सीप लसक्ने, तपाईको समनदायमा रहेका र काम गरररहेका मालनसहरुिाई भेट्ने र अन्य मालनसिाई
सहयोग एउटा राम्रो तररका हो। थनप्रै अष्ट्रेलियनहरुिे स्वयंसेवा गछुन्। स्वयंसेवकहरुिाई तिब ददइाँदन
ै , दकनभने
उनीहरुिे आफ्लनो समय तथा सीप समनदाय र आफ्लनै िालग खर्जचन्छन्। स्वयंसेवा सदैव स्वलबबेकमा गररने कन रा हो र
अलनवायु छैन।
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स्वयंसेवा तिबी कामको प्रलतस्थापन नभए पलन यसिे तपाईिाई सीप तथा कामको अननभव प्रदान गछु जसिे काम
प्राि गनु सहयोग गनु सक्छ। स्वयंसेवा गरे र तपाईिे आफ्लनो अंग्रेजीको सनधार, सामालजक तथा सामनदालयक सजालाि
लवस्तार र आफ्लनो आत्मलवश्वास अलभवृलद्ध गननुहुनेछ।
थनप्रै संगठन तथा वेबसाइटिे स्वयंसेवाको अवसरिाई सूचीकृ त गछुन्। स्वयंसेवी संसाधन के न्र अथाुत Volunteer
Resource Centres अष्ट्रेलियाभर अवलस्थत छन र स्वयंसेवासम्बन्धी जानकारी, लमिान र लसफाररश सेवाहरु
उपिब्ध गराउाँ छ। उनीहरुिे स्वयंसेवक खोलजरहेका संगठनिाई सहयोग पलन गछुन्।
थप जानकारीका िालगिः
क्षेत्र

संगठन

वेबसाइट

ACT

Volunteering ACT

www.volunteeringact.org.au

NSW

The Centre for Volunteering

www.volunteering.com.au

NT

Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Qld

Volunteering Queensland

www.volunteeringqld.org.au

SA

Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Tas.

Volunteering Tasmania

www.volunteeringtas.org.au

Vic.

Volunteering Victoria

www.volunteeringvictoria.org.au

WA

Volunteering WA

www.volunteeringwa.org.au

अष्ट्रेलियाभर
स्वयंसेवाको अवसर

GoVolunteer

www.govolunteer.com.au

अष्ट्रेलियामा स्वयंसेवाका
िालग रालष्ट्रय लशखर
लनकाय

Volunteering Australia

www.volunteeringaustralia.org

मालनसिाई भेट्ने
पलहिो पटक कसैिाई भेट्दा, उक्त व्यलक्तको दालहने हातसाँग तपाईको दालहने हात लमिाउनन सामान्य हो। सामान्यतया
एकापसमा लचनजान नभएका मालनसहरुिे पलहिो पटक भेट्दा चनम्बन वा अंकमाि गदैनन्।
नयााँ मालनस भेट्दा थनप्रै अष्ट्रेलियनहरु उनीहरुको उमेर, धमु, लववाह, बािबालिका वा पैसाको बारे मा प्रश्न सोलधदा
सलजिो महसनस गदैनन्। कायुस्थि तथा साथीहरुमाझ, अष्ट्रेलियनहरुिे एकअकाुिाई उनीहरुको पलहिो नामबाट
बोिाउाँ छन्।
थनप्रै अष्ट्रेलियनहरु सम्मानको संकेतका रुपमा र उनीहरु सनलनरहेका छन् भन्ने जनाउन कन रा गरररहेका व्यलक्तको आाँखामा
हेछुन्।
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नम्र व्यवहार
अष्ट्रेलियनहरु सामान्यतया के ही कन रा माग्दा "कृ पया" (please) ददन्छ र भने "थ्यान्क यन” (thank you) भन्छन र यदद
कृ पया र धन्यबाद नभनेमा त्यो अलशष्ट भएको मालनन्छ।
अष्ट्रेलियनहरु प्रायिः कसैको ध्यान तान्नका िालग "एक्सक्यनज लम" (excuse me) र कसैसंग अन्जानबस ठोदकन पनगेमा
"सरर" (sorry) भन्छन। यदद पछािी कतै िाइन बस्न पयो भने अलन्तममा बस्नन लशष्ट मालनन्छ।
बैठक तथा अन्य भेटघाटमा तपाई समयमा नै पनग्ने कोलशस गननुपछु। यदद तपाई दढिा हुनन हुाँदछ
ै भने माफी माग्न फोन
गननुस् र उनीहरुिाई तपाई कलतबेिा पनग्ननहुन्छ अवगत गराउननस्। व्यावसालयक भेटघाटका िालग यो धेरै महत्वपूणु हुन्छ
(उदाहरणका िालग, िाक्टरसाँगको भेटघाट) दकनदक दढिा भएकोमा वा उक्त व्यलक्तिाई जानकारी नै नददई भेटघाट
गनमाउननभयो भने तपाईिाई लबिम्व शनल्क लिन सदकन्छ। सदैव दढिा हुने व्यलक्तिाई अलवश्वालसिो ठालनन सक्छ।
यदद तपाईिे लिलखत लनमन्त्रणा प्राि गननुभयो भने यसमा "RSVP” अक्षर लमलत सलहत संिग्न हुन्छ। यसको मतिब हो
त्यो लनमन्त्रणा ददने व्यलक्तिे जान्न चाहन्छ दक तपाई उपलस्थत हुननहुन्छ दक हुाँदन
ै । त्यो लमलतसम्म उनीहरुिाई थाहा
ददनन लशष्ट हुन्छ।
के ही व्यवहार असभ्य मात्र होइन कानननलवपरीत पलन हुन्छन्। त्यस्ता व्यवहारको उदाहरणमा सावजुलनकरुपमा
गािीगजौज गननु र थनक्नन, फोहोर गनन,ु र सावुजलनक वा लनजी शौचाियमा बाहेक लपसाब वा ददशा जलहतही ाँ गननु।
मालथको समानता तथा लवभेदलवरोधी भन्ने शीषुक पलन हेननुहोस्।

िवाइ
अष्ट्रेलिया एउटा लवलवधताको समाज हो। िगाएको कपिाको प्रकारिे यो लवलवधतािाई प्रलतलबलम्वत गछु। थनप्रै
मालनसहरुिे सलजिोका िालग वा सामालजक अवस्था वा हावापानी अननसार क्याजनअि वा अनौपचाररक तररकािे
कपिा िगाउाँ छन्। अन्यिे परम्परागत िनगा िगाउाँ छन्, जनन धार्जमक वा प्रथागत हुन सक्छ, लवशेषगरी लवशेष
अवसरहरुमा।
िवाइका थोरै काननन तथा लनयमहरु छन्, यद्यलप लनलित कपिािाई लवलभन्न कायुस्थि तथा लवशेष स्थानमा
पलहररननपने आवश्यकता हुन्छ। उदाहरणका िालग, सनरक्षा बनट र किा टोपी सनरक्षाको कारणका िालग
लनमाुणस्थिहरुमा िगाइन्छ र प्रहरी, सेवा तथा के ही व्यवसायका कमुचारीिे एकै खािको पोशाक वा यनलनफमु
िगाउाँ छन्।
अष्ट्रेलियामा जोलगन सदकने छािाको क्यान्सरका घटनाहरु धेरै छन्। रक्षात्मक कपिा र टोपीहरुिे छािाको
क्यान्सररको जोलखमिाई कम गछु। थनप्रै लवद्याियमा उनीहरुको लवद्यािय पोशाकको रुपमा बािबालिकािाई ह्याट
पलन िगाउननपने आवश्यकता हुन्छ। घामबाट सनरक्षा जानकारीका िालग, www.cancer.org.au/preventingcancer/sun-protection मा जाननहोस्।
क्िब, मनभी लथएटर र अन्य ठाउाँ हरुमा सनरक्षाकमीिाई लचरटक्क, सफासनग्घर कपिा र उपयनक्त जनत्ता िगाउननपने
आवश्यकता हुन सक्छ।
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मलहिा तथा पनरुषहरुिे यस्ता कपिा िगाउाँ छन् जसिे उनीहरुको सम्पूणु शरीर छो्दैन। यस्तो पलिमा मनिनकहरुमा
सामान्य हो र यसको अथु यो होइन दक उनीहरु ध्यान लखच्न चाहन्छन्।

सामान्य अष्ट्रेलियन वाक्यांशहरु
थनप्रै सामान्य अष्ट्रेलियन वाक्यांशहरु वा बोिीचािीको भाषा अनौठो िाग्न सक्छ। अष्ट्रेलियनहरु प्रायिः शब्दहरुिाई
छोट्याउाँ छन् (उदाहरणका िालग, 'फन टबि'का िालग 'फन टी')। वाक्यांश भनेको के हो भन्नेबारे तपाई अलनलित हुननहुन्छ
भने, तपाईिे सोध्नन स्वीकायु हुन्छ। के ही सामान्य उदाहरणहरु छनिः
•

Bring a plate- जब तपाईिाई कन नै सामालजक कायु वा कायुक्ममा लनमन्त्रणा ददइन्छ र "Bring a plate”
भलनन्छ भने यसको अथु हुन्छ अन्य मालनसका िालग बााँड्न खानाको पररकार ल्याउनन।

•

BYO- यसको अथु हुन्छ ''bring your own'' लड्रङ्क, उदाहरणका िालग मददरा, जनस, सफ्लट लड्रङ्क वा पानी।
के ही रे ष्टनरााँहरु BYO हुन्छन् जसको अथु हुन्छ तपाईिे आफ्लनै बोत्ति भएको लड्रङ्क ल्याउननस्। यदद तपाईिे
BYO गननुहुन्छ भने, सामान्यतया ग्िासहरु उपिब्ध गराएको र सफा गरे को शनल्क िाग्छ, यसिाई
''corkage'' भलनन्छ।

•

Open door policy – कायुस्थिमा, ''Open door policy'' हुनन भनेको तपाई तथा अन्य कामदारहरुिाई
समस्या वा अन्य कामका लवषयमा हादकमसाँग कन रा गनुका िालग औपचाररक रुपमा समय लिने जरुरत हुाँदन
ै ।

•

See you later – यो एउट अनौपचाररक तररका हो ''goodbye'' भन्ने। यसको अथु यो हुन्न दक त्यो व्यलक्त
लनकट भलवष्यमा फर्ककदैछ।

तपाईको अंग्रेजी भाषा प्रदायकिे तपाईिाई अष्ट्रेलियन वाक्यांशका िालग सहयोग गनेछ। अध्याय 3, अंग्रेजी भाषा
हेननुस्।

बालहरी दक्याकिाप तथा सनरक्षा
अष्ट्रेलिया बालहरी दक्याकिाप जस्तै पौिी , झािीमा लहड्ने (बनसवादकङ् ) , क्यामलपङ् र खेिकन दमा अगािी छ।
यसका िालग सम्झननपने सनरक्षा लनयमहरु छन्।

पौिी तथा बाह्य सनरक्षा
•

पौिी तथा पानी सनरक्षा कक्षामा भाग लिननहोस् यदद तपाई र तपाईिाई बािबालिकािे पौलिन आउाँ दैन
भने।

•

सागरमा पौिी खेल्नन एकदमै खतरनाक हुन सक्छ। समनरदकनारमा सनरलक्षत मनोरजालन गनुिः
o सदैव रातो र पहेाँिो झण्िाहरुको बीचमा पौिी खेल्ननस् यसिे यो क्षेत्र िाइफगािुहरुद्वारा
सनपरीवेक्षण गररएको भन्ने बनझाउाँ छ।
o

सनरक्षा संकेतको जााँच गननुहोस्।

o

तपाई समस्यामा पननुभयो भने , शान्त रहननहोस्, हात उठाउननहोस् र सहयोगका िालग बोिाउननस्।

o

रातो र पहेाँिो रं गको झण्िा भेट्ननहुन्न भने त्यहााँ पौिी नखेल्ननस् वा पौिी नखेल्न सनझाव ददइएको
वा दकनारा बन्द भएको संकेत ददइएको छ भने पलन पौिी नखेल्ननस्।
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•

सागरको अननमान िगाउन सदकदैन। दनघुटना हुन नददन चेतावनी संकेतहरुको अविोकन गननुहोस् जस्तै
सागरको चिानमा लचल्िने, वा ठू िा छाि वा अग्िा ज्वारभाटािे समनरलभत्र बगाउने। चिानबाट माछा
मादाु अत्यन्तै होलशयार रहननहोस् दकनदक थनप्रै मालनसहरु ठू िा छाििे बगाएर पानीलभत्र िन बेका छन्।

•

नदी, ताि तथा जिाशयहरुमा पौिी खेल्दा होलशयार रहननहोसिः
o

पानीमा पस्ननअलघ सदैव पानीको गलहराइ र पानीलभत्रका पदाथुहरु जााँच्ननस्।

o

खतराको संकेत गने लचह्नहरुको जााँच गननुहोस् (जस्तै गोही वा प्रदूषण) र लतनको पािना
गननुहोस्।

•

सदैव पौलिरहेका वा पानीको नलजक रहेका बािबालिकाको सनपरीवेक्षण गननुहोस् , पछालिपरिको पानी
जमेको दहिगायत। यस्ता दहहरुिाई पखाुि िगाउननपदुछ।

•

एक्िै पौिी , दफलसङ् वा बनसवादकङ् नगननुस्। तपाई कहााँ जान िागेको र कलहिे फकु ने अपेक्षा गननुहुन्छ भन्ने
बारे कसैिाई भन्ननहोस्। खाना र पानी प्रशस्तै बोक्ननहोस्।

•

अष्ट्रेलियाका के ही सपु तथा माकन राहरु लवषािन हुन्छन्। यदद टोके को खण्िमा , टोदकएको हातखनिािाई
नचिाउननस् र तीनवटा शून्यमा (000) मा फोन गरे र मेलिकि सहयोग माग्ननहोस्।

•

वसन्त ऋतनमा म्यागपाई भन्ने गीत गाउने चरािे आफ्लनो क्षेत्रको रक्षा गछु, बटनवा तथा साइकियात्रीिाई
झम्टेर। संकेतहरुिे तीव्र गलत मनलनलतर उड्दै झम्टेर आउने चराको चेतावनी ददन्छन्। ती चराहरु संरलक्षत छन्,
त्यसैिे उनीहरुको गनाँि भएको क्षेत्रबाट टाढा रहेर, ह्याट् र चस्मा िगाएर, वा हातमा िट्ठी बोके र वा
टाउकोमालथ छाता ओढेर लतनीहरुको आक्मणबाट बच्ननहोस।

•

अष्ट्रेलियाको सूयु धेरै चको हुन्छ। ह्याट, सनरक्षा प्रदान गने कपिा र घाम िागेको ददनमा घामिे िढ्नबाट बच्न
सनलस्क्न िगाएर लहड्ननस। यो लवशेषगरी बािबालिकाहरुका िालग महत्वपूणु हुन्छ।

•

मौसम पूवाुननमानको ख्याि गननुहोस्। पूणुरुपमा आगो प्रलतबलन्धत ददनहरुमा खनिा आगो तथा बाबेक्यनिाई
अननमलत हुाँदन
ै । लमटरोिोजीको समूह (Bureau of Meteorology) िे www.bom.gov.au/index.php
मा मौसमसम्बन्धी चेतावनी उपिब्ध गराउाँ छ।

•

धेरैजस्तो संसारका शहरहरुमा जस्तै अष्ट्रेलियन शहरहरुमा आक्मणहरु हुन्छन् लवशेषगरी रालत। तपाईको
व्यलक्तगत सनरक्षामा सचेत रहननस्। पाकु , अाँध्यारा ठाउाँ हरु र लचलनएका समस्याग्रस्त ठाउाँ हरुबाट टाढा रहननस्।

थप जानकारीका िालगिः
सूचना स्रोत

वेबसाइट

Bureau of Meteorology –
मौसम पूवाुननमान तथा आगो प्रलतबन्ध

www.bom.gov.au/weather

Royal Life Saving Society –
पौिी तथा पानी सनरक्षा

www.royallifesaving.com.au

Surf Life Saving Australia

www.slsa.asn.au

Beach Safety – अननवाददत जानकारी समेत

www.beachsafe.org.au
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सूचना स्रोत

वेबसाइट

Rip Current Safety Tips –
अंग्रेजीबाहेकका अन्य भाषामा जानकारीसमेत

www.ripcurrents.com.au

Australian Cancer Council – सूयुबाट सनरक्षा

www.cancer.org.au

घरमा सनरक्षा
घर सनरक्षा
तपाई आफ्लनो घर छोड्दै हुननहुन्छ भने सधै ाँ ढोकामा ताल्चा िगाउननस् र झ्यािहरु बन्द गननुस्। सम्भव भए, लस्क्न ढोका
वा सनरक्षा लसक्ी राख्ननस् ता दक ढोका खोल्ननभन्दा अगालि नै तपाईिे त्यहााँ को छ देख्न सक्ननहुन्छ। बत्ती बालिराख्ननस् वा
तपाईको घरको अगालिको ढोकामा सेन्सर िाइट राख्ननस् ता दक तपाईिे त्यहााँ कोही छ भने देख्न सक्ननहुन्छ र तपाईको
घर फकाुइमा सलजिै ढोका खोल्न सक्ननहुन्छ। यसिे सम्भालवत घनसपैठिाई पलन लनरुत्सालहत गनेछ।

औषलध तथा रसायनहरु
घरवरपर सामान्यरुपमा पाइने के ही औषलध तथा रसायनहरुिे हालन वा गम्भीर लबमारी उत्पन्न गनु सक्छन्।
•

सबै औषलधहरुिाई बािबालिका तथा जनावरको पहुाँचबाट टाढा वा बािबालिकािे नभेट्ने ठाउाँ मा
राख्ननहोस्।

•

यदद तपाईिे औषलध प्रयोग गनु छोड्ननभएको छ भने वा लतनीहरुको प्रयोग गनु लमल्ने म्याद सदकएको छ
भने लतनीहरुिाई फोहोर वा नािीलभत्र नहाल्ननस्। तपाईको फामेलसस्टिे बााँकी औषलधिाई सनरलक्षत
तवरिे र लनिःशनल्क नष्ट गनेछ ।

•

सबै सफा गने उत्पादनहरुिाई बन्द कपबोिुलभत्र राख्ननस् जहााँ बािबालिका तथा जनावरहरुिे पहुाँच
नपाउन्।

बाि सनरक्षाका साधन (जस्तै कपबोिु ताल्चाहरु) िाई धेरैजसो हािुवेयर पसिहरमा दकन्न पाइन्छ।

घरमा आगोबाट सनरक्षा
हरे क वषु अष्ट्रेलियामा घरमा आगिागीका कारण 50 को हाराहारीमा मृत्यन र थनप्रै गम्भीर चोटहरुका
घटना हुन्छन।
हालन फै लिनबाट रोक्न धूवााँ अिामुिे शनरुआती चेतावनी ददन्छ जसिे तपाईको जीवन बचाउन सक्छ र आकलस्मक
सेवाहरुिाई समयमै चनाखो भएर बस्न िगाउाँ छ। यो चेतावनी लवशेषगरी रातमा महत्वपूणु हुन्छ, जब मालनसहरु
लनदाउाँ छन्। हरेक घरमा कम्तीमा एक धूवााँ अिामु हरे क तिामा जिान भएको हुननपछु। हरे क 6 मलहनामा ब्याट्री
जााँच्ननस् र बदल्ननस्।
घरमा आगो प्रायिः भान्साबाट शनरु हुन्छ वा लबजनिीको त्रनरटपूणु वायररङ्का कारण, उपकरणहरुको गित प्रयोग, वा
सदक्य उपकरणिाई रे खदेखलवना त्यलत्तकै छोड्नािे हुन्छ। तिको सावधानी अपनाएर घरको आगोको रोकावट
गननुहोसिः

131 450 मा फोन गननुस्
137

घरमािः
•

ओभरलहटङ् अथाुत् बढी तात्न नददन लवद्यनतीय उपकरणहरुमा लतनीहरुको वररपरर खािी ठाउाँ भएको
सनलनलित गननह
ु ोस्

•

पावरबोिुहरुिाई बढी िोि नददननस् - एउटा सके टमा एउटा मात्र ्िग हुनन पछु।

•

्िग तथा सके टमा धूिो वा खराबी छ दक जााँच्ननस् र कन नै समस्या भए तनरुन्त लमिाउननस्। सबै लबद्यनतीय ममुत
योग्य इिेलक्ट्रलसयनद्वारा गररनन पदुछ।

•

पदाुहरु, िनगा तथा ओच्यानहरुमा मैनबत्ती तथा लहटर नभएको लनलित गननुहोस्।

•

तपाई कोठामा नभएको बेिामा मैनबत्ती वा अन्य खनिा ज्वािािाई बलिरहेको अवस्थामा कलहिे नछोड्ननस्।

•

जब तपाई कोठामा हुननहुन्छ, ढोकाहरु लभत्रबाट बन्द नभएको (जस्तै खोल्न नसदकने गरी िेििक) लनलित
गननुहोस् ता दक आकलस्मकतामा तपाईिे सलजिै खोल्न सक्ननहुन्छ।

•

ओच्यानमा कलहिे धूम्रपान नगननुस्।

•

बािबालिकािे सिाई र िाइटसुिाई भेट्न नसक्ने ठाउमा राख्ननहोस।

भान्छामािः
•

बािबालिकािाई भान्सामा रे खदेखलवना कलहिे नछोड्ननस्।

•

पकाउने कामिाई कदालप त्यलत्तकै लवनारे खदेखा नछाड्ननस् - यदद तपाईिे भान्सा छोड्ननभयो भने तपाई
नआएसम्मका िालग स्टोभिाई बन्द गननुस्।

•

खाना पकाउाँ दा बािबालिकािाई तातो ्िेट, स्टोभको टप तथा ओभनबाट टाढा राख्ननस्।

•

भााँिोको समाउने भाग (ह्यान्िि) िाई स्टोभको छेउबाट टाढा राख्ननस् ता दक लतनीहरुमा ठोदकइन्न र पोलखन्न।
तातोपानी वा भााँिोिे पलन पोल्न सक्छ।

•

प्रज्ज्विनशीि सामग्रीिाई तातोको स्रोतबाट टाढा रालखएको सनलनलित गननुहोस्।

•

माइक्ोवेभ ओभनमा कदालप धातन (मेटि) का सामानहरु नराख्ननस्, मेटि बाउि, आिमनलनयम फोइि वा
मेटिका भााँिाकनाँ िािगायत।

•

के ही भान्सा र बाबेक्यनमा ग्यासिाई प्रयोग गररन्छ। प्रयोग गनु सदकएपलछ सधै ाँ ग्यास ओभन वा स्टोभटपिाई
बन्द गननुस्। यदद तपाईिे ग्यासको गन्ध थाहा पाउनन भयो भने, सिाई नकोननुस् दकनभने आगोको लझल्कािे
ग्यासिाई लवस्फोट गराउाँ छ। ग्यास लिकको स्रोत खोज्ननस् र तनरुन्त बन्द गननुहोस्। तपाईिे सक्ननहुन्न भने
तीनवटा शून्य (000) िाई फोन गनुहोस् र “Fire Brigade” का िालग भन्ननहोस्। फोन नराख्ननहोस्।

आगो िागेमा के गनेिः
•

लछमेकीको घर, सावुजलनक वा मोबाइिबाट तीनवटा शून्य (000) मा फोन गननुहोस्, र दमकिका िालग
भन्ननहोस्। आगो कहााँ िागेको र यदद घरलभत्र कोही भए नभएको उनीहरुिाई भन्ननहोस्। फोन नराख्ननहोिा।

•

राज्यको आगोिागी सेवािे आगो िाग्दा के गननुपछु भन्नेमा लवस्तृत सनझाव उपिब्ध गराउाँ छ। अध्याय 2,

सहयोग लिननहोस् हेनह
नु ोस्।

िढेिो सनरक्षा योजना
अष्ट्रेलियाको के ही भागमा िढेिोिे तपाईको घरको सनरक्षािाई असर गछु। यदद तपाई बस्ने ठाउाँ मा िढेिोको जोलखम छ
भने िढेिो जीवन योजना बनाउननहोस्। स्थानीय आआगिागी रोकथाम सेवासाँग तपाईिाई िढेिो जीवन योजना
तयार गनु सहयोग गने जानकारी तथा मागुदशुन छ।
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तपाईको योजनामा िढेिोको समय शनरु हुननभन्दा अगालि गननुपने काम, िढेिोको मौसममा, त्यसपलछ आगो िाग्ने
जोलखमका ददनहरुमा र एउटा ब्याक-अफ ्िान समावेश हुननपछु। तपाईको सम्पलत्तिाई राम्रो अवस्थामा राख्न लवस्तृत
चेकलिस्ट, आगो िागेको अवस्थामा तपाईको सम्पलत्तिाई तयार राख्न, आगिागीको बेिािाई तपाईको व्यलक्तगत
सम्पकु सूचीको तयारी, आकलस्मक दकटको सामग्रीको तयारी, घरमा बस्ने सबै मालनसका िालग लनलित आवश्यकताहरु
सलहतको योजना (उदाहरणका िालग, लशशन वा वृद्धवृद्धाको गलतशीिता), घरे िन जनावर र/वा पशनधनका िालग
योजना, छोड्नका िालग रट्रगसु, प्रस्थानका िालग माध्यम, एउटा ब्याक-अप ्िान, र घरमा फकु ने योजना यसमा
समावेश हुननपछु।
थप बनसफायर जानकारीका िालग र स्थानीय आगोिागी सेवाका सम्पकु लववरणका िालग अध्याय 2, सहयोग

लिननहोस् हेनह
नु ोस्।

वातावरण
सफा वातावरण र प्रकृ लतको संरक्षण अष्ट्रेलियनका िालग महत्वपूणु हुन्छ। जथाभावी फोहोर थनपानु, प्रदूषण उत्पन्न गनु
वा लवना अननमलत फोहोर नष्ट गननु गैरकानननी हुन्छ। फोहोर नष्ट गने सम्बन्धमा थप जानकारीका िालग
www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-wastemanagement मा जाननहोस् वा फोहोरलवरोधी साइटहरु जस्तै Clean Up Australia
(www.cleanup.org.au/au) वा Keep Australia Beautiful (http://kab.org.au) मा जाननहोस्।

रालष्ट्रय जनावरहरु, माछा, शेिदफस (शंख) तथा लबरुवाहरु कानननद्वारा संरलक्षत छन्। तपाईिाई अननमलतको
आवश्यकता रहेको नजााँलचकन लशकार नखेल्ननस्, माछा नमाननुस् वा लबरुवा वा शेिदफस नबटनल्ननस्।
रालष्ट्रय पाकु हरुमा लतनीहरुिाई खराब नबनाइयोस् भनेर संरक्षण गनु लवशेष लनयमहरु िागू हुन्छ, कलहिेकाही ाँ त्यहााँ
जानेहरुका िालग प्रवेश शनल्क लिइन्छ।
थप जानकारीका िालगिः
क्षेत्र

एजेन्सी

वेबसाइट

रालष्ट्रय

Department of Environment –
Parks Australia

www.environment.gov.au/topics/natio
nal-parks

ACT

Parks and Conservation

www.environment.act.gov.au/parksconservation/parks-and-reserves

NSW

NSW National Parks and Wildlife Service

www.environment.nsw.gov.au/national
parks

NT

NT Parks and Reserves

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

Qld

Queensland National Parks, Sport and
Racing

www.nprsr.qld.gov.au

SA

National Parks South Australia

www.environment.sa.gov.au/parks
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क्षेत्र

एजेन्सी

वेबसाइट

Tas.

Parks and Wildlife Service Tasmania

www.parks.tas.gov.au

Vic.

Parks Victoria

www.parkweb.vic.gov.au

WA

Parks and Wildlife

www.dpaw.wa.gov.au

जनावर तथा घरपािनवा
राज्य तथा प्रादेलशक सरकारहरु जनावरको कल्याण तथा सम्बलन्धत कानननका िालग लजम्मेवार हुन्छन् जब दक स्थानीय
सरकारहरुिे घरे िन वा लमत्र जनावरहरुको व्यवस्थापन गछुन्।
तपाईसाँग घरे िन जनावर छ भने खनवाउने तथा सफा राख्नेिगायत यसिाई राम्रो हेरलवचार पनर्याउनन तपाईको
लजम्मेवारी हो। तपाईिे यसको ददशालपसाब पलन सफा गननुपने हुन्छ। थनप्रै जनावरहरुिाई लनयलमतरुपमा खोप
िगाउननपने हुन्छ र पशनलचदकत्सक (भेट) द्वारा लबरामी वा घाइते हुाँदा उपचार गननुपने हुन्छ। घरायसी जनावरहरुिाई
बन्ध्याकरण गररनन तथा लतनमा माइक्ोलचप रालखननपने अपेक्षा गररन्छ र हुन सक्छ कानननद्वारा पलन आवश्यक छ। यो
लतनका मालिको लजम्मेवारी हो। थप जानकारीका िालग तपाईको स्थानीय भेटिाई सोध्ननहोस् वा
www.rspca.org.au मा Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) िाई।
के ही घरायसी जनावरिाई स्थानीय पररषदमा दताु गररननपछु। तपाईिे पाल्न सक्ने जनावरको प्रकार तथा संख्यामा
सीमा पलन हुन सक्छ, र कहााँ र कसरी राख्न पाउने भन्ने लनयम पलन हुन सक्छ। थनप्रै भािाका सम्पलत्तमा जनावर
राख्निाई अननमलत दददैनन्।
यदद तपाईिे आफ्लनो जनावरको हेरचाह गनु सक्ननहुन्न भने तपाईिे यसिाई त्यलत्तकै छोड्ने वा फन काइददने गननहु
ु द
ाँ न
ै ।
साथी वा लछमेकीिाई उनीहरुिे लिन्छन दक सोध्ननस्, जनावर अंगीकरण गने वेबसाइटमा लवज्ञापन गननुहोस् वा सहयता
वा सनझावका िालग तपाईको भेटिाई सोध्ननस्।
जनावरिाई राख्ने वा जनावर कल्याणका बारे मा प्रश्नहरु भए www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state
मा जाननहोस् वा तपाईको भेटिाई सोध्ननस्।
अध्याय 6, अष्ट्रेलियन काननन पलन हेननुहोस्।

पत्रपलत्रका, टेलिलभजन तथा रे लियो
मनख्य सलपङ् के न्रहरुमा धेरैजसो समाचार एजेन्सीका पलत्रकाहरु लवलभन्न भाषामा हुन्छन्। यदद लतनीहरुसाँग तपाईिे
चाहेको कन नै लवशेष भाषा वा पलत्रका छैन भने, मगाउनका िालग अननरोध गननुहोस्।
दनई सावुजलनक प्रसारकहरू Australian Broadcasting Corporation (ABC - www.abc.net.au) र Special
Broadcasting Service (SBS - www.sbs.com.au) सलहत थनप्रै टेलिलभजन च्यानिहरु लनिःशनल्क छन्। “िी टन
एयर” अथाुत लनिःशनल्क सेवा हेनुका िालग तपाईिाई टेलिलभजन िाइसेन्स वा ग्राहक बन्ननपने जरुरत छैन।

131 450 मा फोन गननुस्
140

अन्य टेलिलभजन सेवािाई शनल्क लतरेर ग्राहक बन्ननपने हुन्छ (''पे टेलिलभजन'' वा ''पे रटभी'')। सञ्चारका सेवाहरुको कन नै
सम्झौतामा हस्ताक्षर गननुअलघ, तपाईिे लतनका सेवाका िालग रकम लतनु सक्षम हुननहुन्छ र लतनिे तपाईको
आवश्यकता र जीवन व्यवस्थापनका िालग उपयनक्त हुन्छ भन्ने लनलित गननुहोस्। यदद तपाई छोटो अवलधका िालग
भािामा बस्ननहुन्छ भने िामो अवलधको करारमा हस्ताक्षर नगननुस्। िी-टन -एयर कायुक्महरु हेनक
ु ा िालग पे टेलिलभजन
ग्राहक सेवामा भाग नलिननस्।
थनप्रै रटभी च्यानिहरुिे ''क्याच अप'' कायुक्महरु प्रदान गछुन्, जहााँ तपाईिे कायुक्महरुिाई अनिाइन हेनु सक्ननहुन्छ।
तथालप, अनिाइन कायुक्म हेदाु धेरै िाटा प्रयोग हुन्छ, र यदद तपाईिे िाटा लनधाुरण सीमा नाघ्ननभयो भने यो धेरै
महाँगो हुन सक्छ।
''लस्ट्रमङ् '' सेवाहरु पलन अष्ट्रेलियमा उपिब्ध छन्, जस्तै Netflix, Presto र Stan। लतनिे कायुक्म िाइिेरी प्रयोग
गरे बापत मालसक शनल्क लिन्छन्। ती सेवाहरु हेनुका लनलम्त तपाईिाई रनत िोिब्यान्ि कनेक्सन चालहन्छ। सचेत
हुननहोस् दक ती कायुक्महरु हेदाु थनप्रै िाटा प्रयोग हुन्छ, लवशेषगरी मोबाइि फोनमा, जनन महाँगो हुन सक्छ।
Special Broadcasting Service (SBS) टेलिलभजन तथा रे लियो स्टेसनका कायुक्महरु लवलभन्न सामनदालयक
भाषाहरुमा हुन्छ। यसका सािालहक कायुक्महरु महानगरपालिकाको पलत्रका तथा अनिाइनमा सूचीकृ त गररन्छ।
जातीय रे लियो स्टेसनहरु रालष्ट्रय जातीय र बहुसांस्कृ लतक प्रसारण पररषद अथाुत National Ethnic and
Multicultural Broadcasters’ Council (www.nembc.org.au) वा फोन: 03 9486 9549) मा
पाउन सदकन्छ।

जनवा
के ही मालनसहरुिे जनवाबाट उल्िेख्य हालनको व्यहोनु सक्छन्, लवशेषगरी यदद उनीहरुिाई जनवामा खचु हुने पैसा र/वा
समयको मात्रिाई सीलमत बनाउन गाह्रो पछु भने। जनवािे गम्भीर लवत्तीय समस्याहरु लनम्त्याउन सक्छ र व्यलक्तको
जीवनको अन्य क्षेत्रहरुजस्तै मानलसक तथा शारीररक स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सम्बन्धहरुमा प्रभाव पानु सक्छ।
जनवाका समस्याहरुिे यो खेल्ने व्यलक्तिाई मात्र होइन, पाररवाररक सदस्यहरु वा नलजकका साथीहरुिाई समेत
असर गछु।
परामशु, लवत्तीय परामशु तथा कानननी सनझाव िगायतका सहायता सेवाहरु जनवाबाट असर परे का मालनसहरु तथा
उनीहरुको पररवार र साथीहरुका िालग उपिब्ध छन्।
एजेन्सी

टेलिफोन

वेबसाइट

National Problem Gambling Hotline

1800 858 858

www.gamblinghelponline.org.au

Lifeline

131 114

www.lifeline.org.au

Gamblers Anonymous

02 9726 6625

http://gaaustralia.org.au/
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हल्िा
हल्िा भनेको ठू िो आवाज हो जसिे मालनसिाई बाधा पनर्याउाँ छ जस्तै कन कन र भनकेको, वा लछमेकीहरुिे ठू िो आवाजमा
संगीत वा अन्य शलक्त उपकरणहरु प्रयोग गरे को।
अत्यलधक हल्िाबाट अष्ट्रेलियनहरुिाई जोगाउने कानननहरु छन्। राज्य तथा प्रदेशलपच्छे लनयमहरु फरक छन्, तर हल्िा
हुने गलतलवलधिाई लबहान 7 बजेअगालि र रालत 11 बजेपलछ बन्द गररनन पछु।
यदद लछमेकीहरुको हल्िािे तपाईिाई असर गरररहेको छ भने उनीहरुसाँग कन रा गननुस।् तपाईको लछमेकीिाई उनीहरुिे
लनकािेको हल्िाको असरको बारे मा थाहा नहुन सक्छ। सामान्यता, अष्ट्रेलियनहरु यदाकदा लनस्कने हल्िाप्रलत सलहष्णन
हुन्छन् र यसका बारे मा कन रा गरे र समस्या सनल्झाउाँ छन्। तथालप, हल्िा बारम्बार हुन्छ, अत्यलधक ठू िो छ वा लबहान
सबेरै वा रालत अबेरसम्म हुन्छ, र यसका बारे मा कन रा गदाु पलन असर देलखदैन भने तपाईिे स्थानीय पररषद, राज्य वा
प्रदेशको वातावरण प्रालधकरण, वा प्रहरीिाई उजनरी गनु सक्ननहुन्छ।
यदद तपाई हल्िा हुने खािको गलतलवलधको योजना बनन्दै हुननहुन्छ भने तपाईको लछमेकीिाई भन्ननहोस्, जस्तै,
ममुतसनधार वा पाटी। यदद मालनसहरुिे अग्रीमरुपमा हल्िा कलहिे शनरु र अन्त्य हुन्छ, र यसिे समस्या उत्पन्न भयो
भने कसिाई भेट्ने भन्ने थाहा पाए भने सामान्यतया उनीहरु कम लचदढन्छन्। अध्याय 6, अष्ट्रेलियन काननन
पलन हेननुहोस्।

स्थानीय सरकारका सेवाहरु
स्थानीय पररषदिे बाि स्वास्थ्य के न्र, बाि हेरचाह के न्र, यनवा कामदार, र वृद्धवृद्धा हेरचाह तथा अपांगता सेवाहरु
जस्ता थनप्रै सेवाहरु उपिब्ध गराउछ। धेरैसाँग बहुसांस्कृ लतक वा सामनदालयक कायुकताुहरु हुन्छन् जसिे अष्ट्रेलियामा
तपाईको जीवन स्थापना हुाँदै गदाु तपाईिाई महत्वपनणु सहयोग तथा सेवाहरु प्रदान गनु सक्छन्। स्थानीय पररषद्िे
सामनदालयक समूहहरुको प्रयोगका लनलम्त प्रायिः सावुजलनक हि, खेिकन द, मनोरजालन तथा सांस्कृ लतक सनलवधा
उपिब्ध गराउाँ छ।
पररषदिे स्थानीय सिकिाई राम्रो अवस्थामा राख्छ, सावुजलनक शौचािय उपिब्ध गराउाँ छ र पसि तथा रे ष्टनरााँहरुिे
उलचत स्वास्थ्य मापदण्ि अपनाएको कन राको सनलनलित गछु। लतनीहरुिे भवन लवकासिाई लनयन्त्रण गछुन्। यदद तपाई
आफ्लनो सम्पलत्तमा पररवतुन गनु चाहननहुन्छ भने, तपाईिे स्वीकृ लतका िालग आफ्लनो स्थानीय पररषदिाई भेट्नन पछु।
तपाईिे के ही स्थानीय पररषद सेवाहरुका िालग रकम लतननुपने हुनसक्छ। शनल्कहरुिाई िोसर तथा पररषदको
वेबसाइटमा प्रकालशत गररन्छ। प्रकालशत गररएको बाहेक तपाईिे अलतररक्त रकम लतननुपदैन वा लनणुयिाई आफ्लनो
पक्षमा सनरलक्षत गनु वा स्वीकृ लतका िालग सावुजलनक अलधकारीहरुिाई उपहार प्रदान गननुहुद
ाँ न
ै । उपहार प्रदान गननु वा
घूस गैरकानननी हो र यसको ररपोटु गररनेछ।
स्थानीय सरकारका सम्पकु सूचनाका िालग, अध्याय 2, सहयोग लिननहोस् मा जाननहोस्।

पनस्तकािय
धेरैजसो क्षेत्रमा सावुजलनक पनस्तकािय हुन्छ जहााँ मालनसहरुिे सामेि भएर दकताबहरु पढ्नका िालग लनिःशनल्क िैजान
सक्छन्। पनस्तकाियमा के ही दकताबहरु अंग्रेजीबाहेकका अन्य भाषाहरुमा पलन उपिब्ध हुन्छ वा नभए त्यहााँ मगाउन
सदकन्छ। धेरै पनस्तकाियहरुमा लनिःशनल्क इन्टरनेट सेवा हुन्छ।
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पनस्तकाियको खोजी गनु, www.nla.gov.au/libraries मा जाननहोस्।

फोहोर संकिन तथा पननप्रुयोग
पररषदहरु फोहोर संकिन तथा पननप्रुयोगका िालग लजम्मेवार हुन्छन्। धेरै पररषदसाँग सामान्य फोहोर तथा
पननप्रुयोगका िालग छन िै भााँिो हुन्छ (कागज, ्िालस्टक, लससा र धातन), र के हीिे फोहोरका िालग हररयो भााँिो उपिब्ध
गराउाँ छन् (बगैंचाको फोहोरका िालग) वा ठू िा सामग्री (जस्तै फर्जनचर) का िालग बाटोको छेउलतर (कबुसाइि)
संग्रह गछुन्।
फोहोरको उठाउने समय तथा फोहोरिाई नष्ट गनु लजम्मेवार लनकायका बारे मा थाहा पाउन पररषद वा तपाईको
लछमेकीिाई भेट्ननस्। यदद तपाईको फोहोर भााँिोमा नअट्ने छ भने तपाईिे त्यसिाई फोहोर रटप वा फोहोर पननप्रुयोग
के न्रमा िैजाननपने र शनल्क लतननुपने हुन्छ। सावुजलनक वा लनजी जलमनमा फोहोर फाल्नन गैरकानननी छ।

सावुजलनक शौचािय
अष्ट्रेलियामा सावुजलनक शौचाियमा सामान्यतया कमुचारी रालखदैन, र शौचाियहरु प्रयोगका िालग प्रायिः लनिःशनल्क
हुन्छन्। लतनमा लशशनका िालग कपिा फने सनलवधाहरु तथा अपांगता भएका व्यलक्तिे पहुाँच पाउन सक्ने शौचािय, र
प्रायिः भइाँमा बसेजस्तो नभई मेचमा बस्ने जस्तो ट्वाइिेट वा यनररनि हुन्छन्। धेरैजसो शौचाियहरुमा पनरुष तथा
मलहिाका िालग छन िाछन िै ठाउाँ तोदकएको हुन्छ तर के ही अटोमेरटक तथा दनवैका िालग उपयनक्त शौचाियहरु हुन्छन्।
शौचाियहरुको प्रयोगपिात कृ पया यसिाई सफा र व्यवलस्थत राख्ननस्। अष्ट्रेलियामा के ही शौचाियहरुिे फोहोरिाई
बगाउननको सिा जम्मा पाछुन्, त्यसैिे शौचाियहरुमा के फाल्ने भन्नेमा सचेत हुननस्।
सावुजलनक शौचाियको खोजी गनु, https://toiletmap.gov.au मा जाननहोस्।

पानी प्रयोग
अष्ट्रेलियामा पानी सामान्यतया राम्रो गनणस्तरको हुन्छ। तर के ही स्थानमा, जलमनमनलनबाट खनेर (बोर) गरे र लनकािेको
पानी वा लपउन नलमल्ने पानी प्रयोगमा हुन्छन् जसिाई तपाईिे लपउनन हुाँदन
ै । ती स्थानहरुिाई यस्ता संकेतद्वारा
पलहचान गररएको हुन्छिः

स्थानीय क्षेत्रहरुमा पानीको रोक िगाइएको स्थि हुन्छ। यसको अथु तपाईको पानीको प्रयोग कन नै लनलित समय वा
दक्याकिापमा प्रलतबलन्धत हुन्छ। उदाहरणका िालग, तपाईको बगैंचामा पानी हाल्न सक्ननहुन्न, वा कार तथा झ्याि धनन
सक्ननहुन्न। तपाईको स्थानीय पररषदकहााँ बनझ्ननस् वा www.bom.gov.au/water/restrictions मा जाननहोस्।

लभसा
अध्यागमन र सीमा सनरक्षा लवभाग अथाुत Department of Immigration and Border Protection (DIBP) िे
अस्थायी वा स्थायी बसाइका िालग लभसा प्रदान गछु, र नागररकताको आवेदनिाई लनणुय गछु
(www.border.gov.au)।
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तपाईको िालग सही लभसा पत्ता िगाउन www.border.gov.au/Trav/Visa-1 मा Visa Finder लभसा टनिको
प्रयोग गननुहोस्।
प्राय: लभसाहरुका िालग तपाईिे www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl मा अनिाइन आवेदन गनु सक्ननहुन्छ।

Resident Return (लनवासी दफती) लभसा
यदद तपाई हािको वा पूवु अष्ट्रेलियन स्थायी बालसन्दा हो र लवदेश भ्रमण गनु चाहननहुन्छ र भ्रमण पिात अष्ट्रेलियाको
स्थायी बालसन्दाका रुपमा फकु न चाहननहुन्छ भने, तपाईिे लनवासी दफती (Resident Return) लभसा (RRV) का
िालग आवेदन ददनन पछु।
यदद तपाईको हािको स्थायी लभसामा यात्रा अवलधको समालि भएको छ वा समाि हुाँदछ
ै भने तपाईिाई यो लभसाको
जरुरत पछु।
RRV स्थायी लभसा हो जसिे तपाईिाई लवदेश भ्रमणका िालग र अष्ट्रेलिया दफतीका िालग यात्रा सनलवधा मान्य हुने
अवलधसम्म स्थायी बालसन्दाका रुपमा अननमलत ददन्छ। यसिे अष्ट्रेलियामा अनन्तकािसम्म रहने अननमलत प्रदान गछु।
यदद तपाई लवदेश यात्रा गनु चाहनन हुन्न भने RRV का िालग आवेदन ददननपने जरुरत छैन। RRV का बारे मा थप
जानकारी DIBP को वेबसाइटमा www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155- मा प्राि गनु सदकन्छ।

अष्ट्रेलिया भ्रमण गने लभसा
अस्थायी आगन्तनकहरुिे अष्ट्रेलियामा आफू िे चाहेको जलत समय समेटने गरी लभसा आवेदन गननुपछु। थनप्रै अस्थायी
लभसा छन् तपाईको भ्रमणको उद्देश्यअननसार प्राि हुने। हरेक लभसामा लवशेष शतुहरु हुन्छन्। थप जानकारीका िालग
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry मा जाननहोस्।

स्थायीरुपमा बसाइ सने लभसा
अष्ट्रेलियाका िालग आप्रवासमा तीन दकलसमका स्थायी लभसाहरु छनिः
•

पाररवाररक आप्रवास – आवेदनकताुको अष्ट्रेलियामा उनीहरुिाई स्पोन्सर गने योग्य आफन्त हुननपछु

•

सीपसम्पन्न तथा व्यावसालयक आप्रवास - यस्तो लभसाको िालग आबेदन ददने आवेदकसाँग अस्ट्रेलियाको
अथुतन्त्र वा अन्य क्षेत्रमा योगदान गनुसक्ने लशप र लबशेष क्षमता हुननपछु

•

मानवीयतासम्बन्धी आप्रवास- आवेदनकताुको गृहमनिनकमा मानव अलधकारको चरम उल्िंघनका कारण
अत्याचार वा अत्यलधक लवभेदको लशकार भएकोिे उनीहरुिाई पननस्थाुपनाको आवश्यकता भए नभएको भलन
मूल्यांकन गररन्छ।

हरे क प्रकारका लभसाहरुका िालग किा आवश्यकताहरु छन्। DIBP वेबसाइटमा लभसाबारे अद्यावलधक जानकारी छन्
र यसिे तपाईिाई उपयनक्त हुने लभसा लवकल्प पत्ता िगाउन सहायता गनुका िालग “Visa Finder” टनि उपिब्ध
गराउाँ छ www.border.gov.au मा।

दताुवाि आप्रवास एजेन्ट
आप्रवास एजेन्ट त्यो व्यलक्त हो जसिे अध्यागमनका लवषयमा सल्िाह ददन्छ, लभसा आवेदन तयार गनु तथा दालखिा
गनु सहयोग गछु, र ग्राहको तफु बाट DIBP साँग संवाद गछु। उनीहरुिे सामान्यतया शनल्क लिन्छन्।
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सामान्यतया तपाईिे आप्रवास एजेन्ट प्रयोग गननुपदैन। यदद तपाईिाई एक्िै आवेदन गनु आत्मलवश्वास छैन वा
तपाईको मामिा जरटि छ भने, तपाईिे दताुवाि आप्रवास एजेन्टको प्रयोग गनु सक्ननहुन्छ।
अष्ट्रेलियामा सञ्चािनमा रहेका आप्रवास एजेन्टहरु Office of the Migration Agents Registration Authority
(OMARA) मा दताु हुनन पछु। दताुवाि आप्रवास एजेन्ट पत्ता िगाउनका िालग, OMARA वेबसाइटमा
www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/ मा जाननहोस्।

तपाईको लभसा लववरण अनिाइन हेने
Visa Entitlement Verification Online (VEVO) लभसा भएकाहरु तथा संगठनहरुका िालग हािको
लभसाहोल्िरको लववरण जााँच्ने लनिःशनल्क अनिाइन सनलवधा हो र www.border.gov.au/vevo मा पाउन सदकन्छ।
ए्पिका िालग myVEVO एप उपिब्ध छ र एपि स्टोरबाट लनिःशनल्क िाउनिोि गनु सदकन्छ।

अष्ट्रेलियन नागररकता
नागररक हुनन भनेको तपाईिे अष्ट्रेलिया र यसिे अबिम्बन गने सबै चीजप्रलत िगातारको प्रलतबद्धता व्यक्त गननु हो।
अष्ट्रेलियन नागररकता सनअवसर हो जसिे हाम्रो प्रजातालन्त्रक मनिनकमा पूणुरुपमा सहभागी हुनका िालग अलत ठू िो
सम्मान प्रदान गदुछ र अवसर उपिब्ध गराउाँ छ।
धेरै नागररक हुन खोज्ने स्थायी बालसन्दाहरुिे नागररकका िालग आवेदन ददननपूवु लनलित आवश्यकताहरु पनरा गरेको
हुननपछु। लतनमा समयको लनर्ददष्ट अवलधमा र राम्रो पात्र भएर अष्ट्रेलियामा बसोबास गनेसमेत पछुन्।
नागररकताका िालग जानकारी, योग्यता तथा लनवेदन फारामहरु www.border.gov.au/Trav/Citi मा छन्।
अष्ट्रेलियन नागररकताका िालग आवेदन ददने प्राय मालनसहरु नागररकता परीक्षण पास गनैपछु। यो
नागररकता परीक्षण प्रलतबद्धताको कसम अथाुत Pledge of Commitment लभत्रको मान्यतामा यसरी
आधाररत हुन्छ जो नागररक हुाँदा नव अष्ट्रेलियनहरुिे व्यक्त गछुन्। यसिे अष्ट्रेलियाको प्रजातालन्त्रक आस्था,
नागररकताको लजम्मेवारी तथा लवशेषालधकार, र सरकार तथा अष्ट्रेलियन कानननजस्ता शीषुक समेट्छ।
परीक्षणको तयारी गनु, नागररकता परीक्षण स्रोत पनस्तक (citizenship test resource book) िाई
www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
मा पढ्ननस्।
यदद तपाई सफि हुननभयो भने तपाईिाई नागररकता समारोहमा भाग लिन आमन्त्रण गररनेछ। समारोहमा
प्रायवयस्क आवेदनकताुिे प्रलतबद्धताको कसम अथाुत Pledge of Commitment गननुपने हुन्छ।
अष्ट्रेलियन नागररक भइसके पलछ, तपाईिे अष्ट्रेलियन पासपोटुका िालग आवेदन ददन सक्ननहुन्छ। यदद तपाईिे
अष्ट्रेलियाका साथसाथै अको देशको समेत नागररकता बोदकरहननभयो भने तपाईिे आफ्लनो अष्ट्रेलियन पासपोटु प्रयोग
गरे र अष्ट्रेलियाबाट लभत्र र बालहर यात्रा गननुपछु।
अष्ट्रेलियन पासपोटुका िालग आवेदन ददन वा थप जानकारीका िालग
www.passports.gov.au/Pages/home.aspx मा जाननहोस्।
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भलवष्यका बािबालिका तथा अष्ट्रेलियन नागररकता
प्रायगरी यदद तपाई अष्ट्रेलियाको स्थायी बालसन्दा हुननहुन्छ र तपाईको बच्चा अष्ट्रेलियामा जन्मेका छन भने लत
बािबालिकािे स्वतिः रुपमा जन्मजात अष्ट्रेलियन नागररकता प्राि गछुन्। यदद ती बच्चािाई अष्ट्रेलियन पासपोटुको
आवश्यकता भयो भने Form 119 फाराम दालखिा गरेर- अष्ट्रेलियन नागररकताको प्रमाणका िालग आवेदन ददनन पने
हुन्छ दकनदक तपाईिाई उनीहरुको अष्ट्रेलियन नागररकताको प्रमाण प्राि गननुपने आवश्यकता हुन्छ। यात्रा तय
गननुभन्दा पलहिा तपाईिे यस कन रािाई लवचार गननुपछु।
Form 119 बारे थप जानकारी तथा पहुाँच DIBP वेबसाइट www.border.gov.au मा उपिब्ध छ।

मतदान
18 वा सोभन्दा मालथका अष्ट्रेलियन नागररकहरुिे मतदानका िालग दताु अलनबायु हुननपछु। तपाईिे आफ्लनो नागररकता
समारोहमा दताु हुन सक्ननहुन्छ। 18 वषु पनगेपलछ भोट हाल्नका िालग तयार रहन तपाईिे 17 वषु हुाँदा पलन दताु
हुन सक्ननहुन्छ।
लनवाुचन फाराम हुिाक कायाुिय, अष्ट्रेलियािी चननाव आयोग (Australian Electoral Commission) कायाुिय र
Australian Electoral Commission को वेबसाइटमा उपिब्ध छन्। सबै संघीय, राज्य तथा प्रादेलशक चननाव र धेरै
स्थानीय सरकारी चननावहरुका िालग तपाईिे एउटा मात्र फाराम पूरा गननुपने हुन्छ।
ठे गाना पररवतुन गननुभयो भने हरेक पटक तपाईिे नयााँ भनाु फाराम भननुपने हुन्छ।
थप जानकारीका िालग, अष्ट्रेलियािी चननाव आयोग अथाुत Australian Electoral Commission िाई 13 2326
मा फोन गननुहोस् वा www.aec.gov.au जाननहोस्।
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