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سریزه
په آسترالیا کې د ژوند پیل کول کتابګوټې ) (BaLIAد )Department of Social Services (DSS
لخوا جوړ شوی او انالین نشر شوی په
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
تاسي دا کتابګوټې په کمپیوتر او یا کوم بله اله کې وګورئ ،ځکه نورو ویبپانو ته ډیری لیکې لری .که تاسي په هغه لیکنه چې شنه
او خط یې تر الندی کش شوی وی کلیک وکړی ،دا به تاسي هماغه ویبپاڼی او یا لیکه ته بوځی .که تاسي د  BaLIAچاپ شوی
ګڼې نه ګټه اخلې د ویبپاڼی بشپړه پته هم مهیا شوی.
که تاسي ژباړونکې ته اړه لری ،د ژباړنې د خدمتونو دفتر ) (TIS Nationalپه  131 450زنګ ووهی .او همدا رنګه د زیاتو
مالوماتو لپاره  3فصل ،د انګلیسی ژبه وګوری .د  BaLIAژباړنه زمونږ په ویبپاڼه
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
کې شته دی.
دا رساله الندنیو مسئلو ته مالومات وړاندی کوی:
 .1پس له رسیدلو نه ژر څه وکړم
 .2مرسته اخستل
 .3د انګلیسی ژبه
 .4ښوونه او روزنه
 .5کار ګمارل
 .6د آسترالیا قانون
 .7کور
 .8ترانسپورت
 .9روغتیا او هوساینه
 .10ستاسي کورنی
 .11پیسې
 .12مدنی ونډه اخیستل
تبصری یا پیشنهادونه په آسترالیا کې د ژوند پیل کول د کتابګوټې په اړه د انالین (پیشنهادونه) فیدبک فورمو په بشپړولو په دی
ویبپاڼه کې وکړی www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries
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سریځه
آسترالیا ته ښه راغالست
دا کتابګوټې د ټولو هغو راتلونکو او نوی راغلی کسان چې دایمې او مؤقتی کډوالې یې آسترالیا ته کړی ،د دوی لپاره دی .سپانسر
کوونکې هم دا کتابګوټې ګتور موندلی شي .پناه غوښتونکي او په بشرې ویزو راغلي کسان باید هغه مالوماتو ته مخه کړی چې
مخصوص د دې لپاره د ) Department of Immigration and Border Protection (DIBPاو
) Department of Social Services (DSSلخوا چمتو شوی دی.
حکومت او ټولنی ز سازمانونه د آسترالیا هستوګنو ته ډیر خدمتونه برابروی .دا کتابګوټې به تاسي ته د دغو خدمتونو او شتو مرستو
معرفی کړی او همدا راز چې تاسي چیرته کولې شي د مشوره اخستلو لپاره والړ شی.
یو شمیر دایمی کډوال او اکثرآ د لنډ مهاله ویزې درلودونکې کیدای شي د هغو خدمتونو لپاره چې په دې کتابګوټې کې ذکر
شویدی برخمن نه وی ،او یا کیدای شي د هغو خدمتونو لپاره پیسې ورکړی.
لطفآ دا کتابګوټې په غور سره ولولې تاسي به په آسترالیا کې د ژوند پیل کول ګتور وموندی.
تاسي باید دا ګڼه د ’ ‘Settle in Australiaویبپاڼه کی په
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
کې وګورئ.
 2 -1فصلونه د مهمو موضوعاتو سره ستاسي د اولو اوونیو په تړاو په آسترالیا کې دی 5 - 3 .فصلونه چې څرنګه د یوه کامیابه
میشته کیدو په تړاو مرستې الس ته راوړالی شي– د انګلیسی ژبه ،زده کړه او کار.
هغه مسئلي چې تاسي به د خپل نوی ژوند د پیل کیدو لپاره په آسترالیا کې ورسره مخامخ کیږې ستاسي د هیواد نه به توپیر ولری.
خو ،دلته ډیر خدمتونه شته چې ستاسي سره د کامیابه میشته کیدلو کې مرسته وکړی چې تاسي د آسترالیا د ټولڼی یو کامیاب غړی
واوسیږې ،همدارنګه چې په میلیونو نور خلک ستاسي نه مخکې آسترالیا ته راغلې او دا کار یې کړی دی.
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 1پس له رسیدلو نه ژر څه وکړم
په دې برخه کې
دا فصل ځینې هغه مهم ټکې څرګندوی چې تاسي یې باید آسترالیا ته پس له رسیدلو نه ژر تر ژره وکړی .ټول یې به په تاسي اړه
ونلری ،خو کیدای شي تاسي یې په پام کې ونیسی.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

څه شی ته تاسي د پوهیدلو اړتیا لری
د مالیی دوسیی شمیره ته غوښتنلیک
د  Medicareلپاره شاملیدل
سره اړیکه Centrelink
د  Health Undertaking Serviceسره اړیکه نیول
د انګلیسی ژبی په صنفونو کې شاملیدل
په ښوونځی کې د خپل اوالد/اوالدونو شاملول
د ډریوری الیسنس لپاره غوښتنلیک
د بانکی حساب خالصول
د معالجوی داکتر پیدا کول
کلیدی لینکونه
د کارونو د کولو چک لست

که تاسي د سندونو ژباړنې او یا هم ژباړونکې ته اړه لری 3 ،فصل ،انگلیسی ژبه وگورئ.

تاسي د څه شی پوهیدلو ته اړتیا لری
د آسترالیا حکومت
د آسترالیا حکومت په دریو برخو ویشل شوی دی – کمونویلت (یا فدرال) ،ایالتی او سیمه ،او محلی – چې اوسیدونکو او کدوالو
ته خدمتونه وړاندی کوی.
ایالتونه :نیو سوت ویلز ( ،)New South Wales (NSWکوینزلند ) ،)Queensland (Qldسویلی آسترالیا
) ،(South Australia (SAتازمانیا ) ،(Tasmania (Tas.ویکتوریا ) ،(Victoria (Vic.او لویدیځ آسترالیا
) ،(WesternAustralia (WAاو د شمال سیمه ) (Northern Territory (NTچې په ډیرو محلی حکومتونو ویشل شوی
چې سیمه ییز ښاروالې یې اداره کوی .په کانبیرا کې ،د آسترالیا مرکزی سیمه )(Australian Capital Territory (ACT
حکومت ډیر د سیمه ییز ښاروالې خدمتونه او همدا راز داسی نور خدمتونه چې معموال یې ایالتی حکومتونه کوی وړاندی کوی.
د زیاتو مالوماتو لپاره چه د آسترالیا حکومت څرنګه کار کوی www.australia.gov.au/about-government ،وګورئ.

تیلفونونه – د تیلفون زنګ وهل
په آسترالیا کې ،د تیلفون زنګ وهل د فیکس الین (د لینی تیلفون) ،د پیسو تیلفونونه او موبایل (ګرځنده) تیلفونونو له الری کیدلی
شي .د تیلفون شمیره شروع کیږې په
•
•
•
•

( 13/1300محلی نرخ بیه)
( 1800مفت یا بې پیسو)
( 04موبایل) او
( 08 ،07 ،03 ،02سیمه ییز یا جغرافیایي کودونه).

د سیمې کود ته اړتیا نشته که تاسي د یوی شمیری نه زنګ وهی چې کود یې یو سان وی .د موبایل تیلفون نه بل موبایل ته د
منطقی د کود اړتیا نشته ده.
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د تیلفون کولو بیه توپیر لری او په دې اړه لری چې کوم تیلفون ،د تیلفون کومی کمپنی او د تیلفون کولو کوم پالن مو خوښ کړی
او ګته ترینه اخلې .که تاسي د بیه په اړه متیقن نه یاست تاسی کوالی شی د تیلفون د کمپنی څخه مالومات واخلی.
د  13/1300او  1800د شمیرو د تیلفون کولو د بیه په اړه په آسترالیا کې ،وګوری
www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-forcalls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
هغو شمیرو ته زنګ وهل چې په  1300 ،13او  1800نه پیل کیږې:
•
•

که د آسترالیا د داخل نه زنګ وهی ،د منطقی کود او بیا شمیره ووهی .د مثال په ټوګه ،د ملبورن نه سدنې ته زنګ
وهل ،تاسي به د منطقی کود ( 02د سدنې لپاره) او بیا به شمیره وهی.
که تاسي آسترالیا ته د بهر نه زنګ وهی:
 oکه تاسي د ځمکنې لین نه ګټه اخلې ،په هغه هیواد کې چې تاسي یې نړیوال کود نمبر ووهی ،او بیا د آسترالیا
کود  ،61د ساحوی کود د  0نه بغیر ،او بیا د تیلفون شمیره.
 oاو که د موبایل نه مو ګټه اخسته 61 ،ووهی ،بیا د منطقی کود بې له  0نه ،او بیا د تیلفون شمیره ووهی.
 oاو که یو آسترالیایی موبایل تیلفون ته زنګ وهی ،نو تاسي د محلی تیلفون برابرونکې نه مالومات واخلې چې د
نړیوال کود وهل ته اړه شته او بیا  +61ووهی ،او بیا د تیلفون شمیره د  0نه بغیر ووهی.

او که تاسي غواړی چه د آسترالیا نه یو نړیوال نمبر ته تیلفون کړی ،د آسترالیا نړیوال کود  0011دی.

د تیلفون ډایرکترۍ
په آسترالیا کې دوی اصلی د تیلفون دایرکتری شته دی .د  Yellow Pagesدایرکتری د سوداګری شمیره لکه د دوکانونو او
مسلکې کارکوونکو د دوې د کار او محصوالتو په اړه لست دی .د  White Pagesدایرکتری د سوداګری او د اوسیدونکو
شمیری د الفبا لست په اساس خپروی .د  White Pagesدایرکتری یوه برخه د محلی ،ایالتی او سیمه او د آسترالیا د حکومت د
دفترونو اړیکی خپروی .چه په دی کتابګوټې ورته مکررا رجوع شوی ده.
د تیلفون دایرکتری وړیا او هر کال کورونو ته رسول کیږی .همدا راز په کتابتونو او د پُست په دفترو کی هم شته دی .تاسي
انالین هم السرسی ورته لری د  Yellow Pagesپه  www.yellowpages.com.auاو  White Pagesپه
 www.whitepages.com.auکې وګوری .او کوالی شي د دایرکتری مرسته ته په ( 1223مفت) زنګ ورته وکړی.

د وخت زونونه
په آسترالیا کې د وخت دری زونونه دی – ختیځ آسترالیا معیاری وخت
) ESTاو (Australian Eastern Standard Time AESTمرکزی آسترالیا معیاری وخت
) (Australian Central Standard Time ACSTاو د لویدیځ آسترالیا معیاری وخت
).(Australian Western Standard Time AWST
د رڼا د سپما وخت په ځینو ایالتونو کې د اکتوبر نه تر اپریل پورې د تطبیق وړ دی – د مالوماتو لپاره والړ شي:
www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving

ځانی مرستی
ډیر س ازمانونه دا انتخاب لری چې تاسي ته اړین نده چه د دوې دفتر ته د خپلې النجې د حل لپاره او یا د دوې د خدمتونو د نوم
ثبتولو لپاره ورشي .د ځاني مرستې ټاکل شامل د تیلفون او انالین حسابونه دی.
تاسي کوالی شي خپل ډیر د  Medicare ،Centrelinkاو  Child Supportکارونه د ځاني مرستې په وسیله وکړی:
•
•
•

 myGovپه www.my.gov.au
د  Express Plusد ګرځنده برنامه (اپلیکشن) په www.humanservices.gov.au/expressplus
د ځاني مرستې د تیلفون شمیره  136 240او
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•

وګوری www.humanservices.gov.au/selfservice

د مالیاتو د دوسیی شمیره (تکس فایل نمبر) لپاره غوښتنلیک
د آسترالیا کارکوونکې د خپلو عوایدو نه حکومت ته مالیه ورکوی .په آسترالیا کې د عوایدو تر السه کولو لپاره تاسي د مالیاتو د
دوسیی شمیره ) (TFNته اړتیا لری.
 TFNیوه بیساری شمیره چې اشخاصو او سوداګرۍ ته صادر کیږې چې د مالیاتو په مدیریت او نورو حکومتی پروګرامونو کې
مرسته وکړی .د مالیاتو نه راټولی شوی پیسې د حکومت په پروګرامونو او په خدمتونو لکه سرک ،ښوونځۍ او روغتونو کې
مصرف کیږی.
عواید په ګډون د معاش له یوه کار څخه ،د حکومت نه تادیات ،او ګټلې پیسې د پانګې اچونې او بانکی حسابونو سود په ګډون.

څرنګه د مالیاتو دوسیی د شمیره لپاره غوښتنلیک وکړم
که تاسي آسترالیا ته کډه کوئ او د مؤقتی استوګنې ویزه چې آسترالیا ته د کار کولو اجازه درکوی ولري ،تاسي کولې شي د TFN
لپاره د ) Australian Taxation Office (ATOویبپاڼې ،د  ATOدفتر ته په زنګ وهلو او یا هم د  ATOد خدمتونو دفترو
ته مراجعه اوغوښتنلیک ورکړی .د TFNچتک ترالس کولو لپاره انالین د  www.ato.gov.au/tfnویبپاڼه ته ورشي  -تاسي
اړ یاست چې خپل پاسپورت او د آسترالیا پته ولری.
که تاسي په انګریزی ښې خبرې نشي کولې ،دژباړنې د خدمتونو د دفتر ) (TIS Nationalسره په  131 450شمیره
اړیکه ونیسی.
Australian Taxation Office

د اړیکه تفصیالت

تیلفون

132 861

د یوه دفتر نه لیدنه

www.ato.gov.au/visitus

غیر د انګلیسی نه په نورو ژبو کې مالوت

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

 ATOویبپاڼه

www.ato.gov.au

 11فصل ،پیسې د زیاتو مالوماتو لپاره وګورئ

په  Medicareکې شاملیدل
 Medicareدآسترالیا د ملي روغتیا د پاملرنې سیستم دی ،چې وړیا او یا سبسیدی (مالی مرسته) د روغتیا خدمتونه آسترالیایانو
او د دایمي استوګنې خلکو ته وړاندی کوی .یو شمیر د مؤقتی آستوګنې کډوال کیدای شي د  Medicareد خدمتونو برخمن وی.
که تاسي د  Medicareبرخمن یاست نو سمدستی به روغتیایی خدمتونو او پروګرامونو ته السرسې ولری .دا په ګډون د وړیا
عامه روغتونو پاملرنۍ ،د روغتون نه بهر د پاملرنۍ د بیه سره مرسته ،او د درملونو سبسیدی.
د  Medicareد خدمتونو د مالوماتو لپاره www.humanservices.gov.au/medicare ،ته والړ شي او یا خپل سیمه ییز
د  Medicareد خدمتونو مرکز ته ورشی.

څرنګه په  Medicareکې شامل شم
چې په  Medicareکې شامل شی ،د  Medicareد خدمتونو مرکز ته د خپل پاسپورت او نور د سفر د اسنادو سره ورشي .که
تاسي د ټولو مقرراتو سره سم وی ،تاسي ته به یوه مؤقتی د  Medicareشمیره درکړل شی .تاسي به د  Medicareکارت په
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پوسته کې تقریبآ دري اوونۍ وروسته الس ته راوړی .تاسي ته الزمی ده که خپل د استوګنې ځای او یا پُستی پته تبدیله کړه
 Medicareته احوال ورکړی.
عاجلي طبې درملنې  24ساعته هره ورځ د عامه روغتونو په عاجل څانګي کې شته دی.
Medicare

د اړیکه تفصیالت

د  Medicareویبپاڼه

www.humanservices.gov.au/medicare

مالومات کدوالو ،پناه غوښتونکو او لیدونکو ته

www.humanservices.gov.au/multicultural

غیر د انګلیسی نه په نورو ژبو کښی مالوت

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

تیلفون

132 011

د خدمتونو مرکز نه لیدنه

http://humanservices.gov.au/findus

دروغتیا د بیمی ډیرشخصي دفترونه شته چې هغه مرستي چې د  Medicareپوښښ الندی ندی ،لکه د غاښو پاملرنۍ ،د سترګو
پاملرنۍ او د امبوالنس ترانسپورت په اکثر ایالتونو او سیمو کې فند کوی.
 9فصل ،روغتیا او هوساینه د زیاتو مالوماتو لپاره وګورئ

د  Centrelinkسره اړیکه
د  Department of Human Servicesد ټولنیز امنیت (سوشیل سیکوریتی) تادیات او خدمتونه برابروی Centrelink .د
دایمې استوګڼې نویو راغلیو کسانو سره په کار موندلو ،د کورسونو یا زده کړو او د بهرنې مسلک د پیژندلو په مرحله کې مرسته
کوی .د دی مالومات چې آیا تاسي د  Centrelinkد تادیاتو برخمن یاست د  Centrelinkسره اړیکه ونیسې .ستاسي په ویزه
اړه لری ،کیدای شي د انتظار یوه موده وی مخکې لدینه چه تاسي تادیات تر السه کړی.
که تاسي برخمن وی ،دا معاش به د همغه ورځې نه پیل شی چې تاسي د  Centrelinkسره اړیکه نیولې وی .چې د هغې ورځې
نه چې آسترالیا ته راغلی یاست ،تاسي او یا کوم بل شخص ته ستاسي په وکالت درکول کیږې د مثال په ټوګه ستاسي
) Humanitarian Settlement Services (HSSبرابرونکې او یا وړاندیزونکې باید د  Centrelinkسره په هماغه ورځ
چې آسترالیا ته رارسیږی اړیکه ونیسي او د  14ورځو په موده کې خپل سندونه تسلیم کړی.
د بشری ویزو راتلونکې کیدای شی د  Crisis Paymentلپاره برخمن وی سر بیره د سوشیل سیکوریتی نورې پیسې چې
ورکول کیږی .که تاسي د بشری پروګرام الندی راشی تاسي باید:

•
•

آسترالیا ته د رارسیدلو نه وروسته د اووه ورځو په موده کې د سندونو ورکول ،او
په رارسیدلو د  Centrelinkسره د ادعا په نیت د اووه ورځو په موده کې اړیکه ،او بیا د ادعا کولو د تسلیمول لپاره د
هماغه اړیکې نه د  14ورځو په موده کې تماس ونیسی.

که تاسي اوالدونه لری ،تاسي کیداې شی د حکومت تمویل شوی تادیات د اوالدنو د روزلو لپاره برخمن اوسی
 www.humanservices.gov.au/ftbوګورئ .او یا د ماشوم پاملرنۍ لپاره
 www.humanservices.gov.au/childcareوګورئ.
Centrelink

د اړیکه تفصیالت

د  Centrelinkویبپاڼه

www.humanservices.gov.au/centrelink

مالومات کدوالو ،پناه غوښتونکو او لیدونکو ته

www.humanservices.gov.au/multicultural

نه په نورو ژبو کې مالوت

www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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Centrelink

د اړیکه تفصیالت

تیلفونی ځانی خدمات

136 240

کار پلټونکي

132 850

پالونکې او د معیوبیت سره خلک

132 717

نور آسترالیایان

132 300

زده کوونکې او روزونکې

132 490

انالین مالتړی حساب

132 307

شکایات او فیدبک

1800 132 468

د آسترالیا شاګردی (اپرنتس شیپس)

133 633

کورني

136 150

په نورو ژبو کې مالوت

131 202

د خدمتونو مرکز نه لیدنه

http://humanservices.gov.au/findus

د  Centrelinkنوری تیلفونی شمیری

www.humanservices.gov.au

 5فصل ،کارپیداکول او  10فصل ،ستاسي کورنۍ وګورئ

د  Health Undertaking Serviceسره اړیکه
که تاسي ) Health Undertaking (Form 815د  Department of Immigration and Border Protectionپه
غوښتنه السلیک کړی وی ،تاسي موافقه کړی چې د  Health Undertaking Serviceته به د رارسیدلو نه وروسته د 28
ورځو په موده کې د خپلو اړیکو (تیلفون او پته) احوال ورکوی .د زیاتو مالوماتو لپاره ،والړ شی
www.bupamvs.com.au/faqs
تاسي باید د  Health Undertakingد خدمت برابرونکې ) Bupa Medical Visa Services (BUPAسره اړیکه او د
 28ورځو په موده کې د نوم ثبتولو او د وخت ټاکنې لپاره انتظام وکړی .تاسي کوالی شي  1300 794 919ته زنګ ووهی
(دوشنبه څخه تر جمعه د سهار د  8.00نه د ماشام تر  )EST 6.00او یا ایمیل  hus@bupamvs.com.auواستوی .دوې
به تاسي یو نږدې  Health Authority Clinicته راجع کړی ،او دا کلینیک به ستاسي سره اړیکه ونیسی او د وخت ټاکنی
انتظام به وکړی.
که تاسي په بشری ویزه باندې راشی ،خپل  Humanitarian Settlement Servicesبرابرونکې ته ووایې چه تاسي
 Health Undertakingالسلیک کړی .دوی به مرسته وکړی چې ستاسي د  BUPAسره اړیکه ونیسي.

د انګلیسی ژبې د ټولګیو لپاره د نوم ثبتول
په انګلیسی ژبې خبری کړل د یو کامیابه میشته کیدلو لپاره اړین دي .که تاسي په انګلیسی ژبه خبرې نشی کوالی ،تاسی په ټینګه
هڅول کیږې چه ژر تر ژره یې زده کړی.
) Adult Migrant English Program (AMEPد نویو راغلیو کسانو لپاره د انګلیسی ژبې کورسونه برابروی .کیدای شی
تاسي به د  510ساعتو مفت د انګلیسی ژبې درسونو برخمن اوسې AMEP .د کورسونو وخت او د ماشوم د پاملرنۍ لپاره
نرمښت لری تر څو تاسي انګلیسی زده کړی حتی که تاسي د کار ،کورنۍ او نوری ژمنې ولری.
 3فصل ،د انګلیسی ژبه وګورئ
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خپل ماشوم  /ماشومان په یوه ښوونځۍ کې شامل کړی
تاسي باید خپل ماشوم او ماشومان په یوه ښوونځي کې ژر تر ژره شامل کړی .د هغه ښوونځۍ سره اړیکې ونیسي کوم چې تاسي
غواړی ستاسي ماشومان هلته زده کړه وکړی او د داخله فورمی واخلې.
تاسي ته الزمه ده چې خپل د سفر او د ماشوم واکسین سندونه وروښیې .ماشومان باید اړین واکسینونه کړی وی تر څو وکوالی
شي ښوونځۍ ته والړ شی .د سابقه درسونو سندونه ،سرتیفکت او د ښوونځۍ راپورونه راوړی.
په آسترالیا کې ،ماشومان باید ښوونځي ته د پنځه کلنې نه د  10ټولګی تر ختمیدلو پوری والړ شی .هغو ځوانان چه  10ټولګې
بشپړ کړی وی باید د پوره وخت زده کړه ،روزنه او یا کار کولو کې ګدون وکړی (حد اقل  25ساعته په یوه اوونۍ کې) او یا د
دو فعالیتونو یو ترکیب تر څو چې  17کلن شی.
هغه ماشومان چې د انګلیسی ژبې زده کړی ته اړتیا لری د انګلیسی ژبې ډ پیاوړي کونکې مرستې شته دی.
 4فصل ،ښوونه او روزنه وګورئ

د دریوری د الیسنس (جواز) لپاره غوښتنلیک
په آسترالیا کې ،تاسي باید د دریوری الیسنس ولری چې موټر وچلوی او دا موټر هم باید ثبت شوی وی .که تاسي دریوری کوی
او د دریوری الیسنس ونلری او یا یو موټر چې ثبت شوی نه وی چلوی ،تاسي به جریمه شی او ستاسي د دریوری الیسنس به
لغوه شی .د دریوری الیسنس او د موټر ثبت کول د ایالتی او سیمو حکومتونه کوی.
اکثر ایالتونه او سیمه تاسی ته اجازه درکوی چه په رارسیدلو سره  3میاشتي دریوری وکړی ،که تاسي دایمي استوګن او د بل
هیواد نه د دریوری الیسنس ولری او په انګلیسی ژبه وی او یا هم رسمی ژباړه شوی وی.
 3فصل ،د انګلیسی ژبه د سندونو د ژباړنې د مالوماتو لپاره وګوری.
د دې ابتدایي دوری وروسته ،که تاسي غواړی چې موټر وچلوی نو تاسي اړ یاستی چې آسترالیایی د دریوری الیسنس الس ته
راوړی .تاسي اړ یاستې چې د پوهنی ازموینه ،یو عملی د دریوری ازموینه ،او د سترګو ازموینه پاس کړی .په آسترالیا کې د
ترافیک او د الکهلی مشروباتو د څښلو سره د دریوری ډیر سخت قوانین لری ،چې تاسي به یې حتما اطاعت کړی.
تاسي باید تل د خپل ایالتې او سیمې د مقاماتو سره دا معلومه کړی.
ایالت او
سیمه

د الیسنس او د موترو د ثبتولو
نمایندګی

تیلفون

ویبپاڼه

ACT

Road Transport Authority
Roads and Maritime
Services

02 6207 7000

www.rego.act.gov.au

NSW
NT

13 2213
1300 654 628

www.rms.nsw.gov.au
https://nt.gov.au/driving

Qld

Department of Transport
Department of Transport
and Main Roads

13 2380

SA

Transport

13 1084

www.transport.sa.gov.au

Tas.

Transport Tasmania

1300 851 225

www.transport.tas.gov.au

Vic.

VicRoads

13 1171

www.vicroads.vic.gov.au

WA

Department of Transport

13 1156

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

http://www.tmr.qld.gov.au/
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دا غیر قانونی دی که څوک یو رسمی کارکوونکې ته رشوت او یا تحفه د دریوری الیسنس الس راوړلو ته پیشنهاد وکړی.
 8فصل ،ترانسپورت وګوری

د بانکی حساب خالصول
په آسترالیا کې ،خلک خپلې پیسې په بانک ،بیلدنګ سوسایتی او کریدت یونین کې ساتې .اکثر عواید ،شامل د معاش او د حکومت
تادیات ،مستقیم بانکی حساب ته لیږدول کیږې .آسترالیایان د خپلو سودا اخستلو لپاره د ډیبیت کارد نه د خپلو پیسو په ایستلو کې د
خپل بانکی حساب نه ګټه اخلې.
که ممکن وی ،په بانک ،بیلدنګ سویایتی او یا کریدت یونین کې ،آسترالیا ته د خپل راتګ سره د شپږو میاشتو په موده کې حساب
خالص کړی .معموال تاسي یوازی خپل پاسپورت ته د هویت سند په حیث اړ یاست .کیدای شي دا مشکل وی که تاسي ډیر سندونه
ونلری چې ستاسي هویت وښیې .بانک ته خپله د مالیاتی دوسیه شمیره ) (TFNورکړی چې د لوړی کچی مالیه د سود د عاید نه
ډډه وشی.
 11فصل ،پیسې وګوری

د کورنۍ ډاکتر پیداکول
یو کورنۍ ډاکتر به ستاسي کورنۍ او د دوې روغتیایې اړتیاوي وپیژنی  ،او ستاسي لومړي د اړیکې ځای د روغتیایې مسایلو په
اړه دی .داسی ډاکترانو ته  General Practitionersاو یا  GPsویل کیږې .دوی عمومی روغتیاویې مرستې د عامو بیماریو
او هغو کسانو ته چې مزمن مریضی او په کور کې اوسیږې برابروی.
د ځینو هیوادونو په خالف چیرته چې د ډاکتر لیدل په روغتون کې اړین (ضروری) دی ،د آسترالیا  GPsمعموال په دفترونو او د
سیمه په کلینیکونو کې کار کوی .خلک اکثر د ډاکتر لیدلو ته د خپل استوګنې سره نژدی ځای ته ورځې .تاسي کوالی شي چې
خپل ډاکتر ته تغییر ورکړی که تاسي د دوې د خدمتونو نه خوښاله نه اوسی.
 9فصل ،روغتیا او هوساینه وګوری

مهم لینکونه
مندرجات

ویبپاڼه

 TIS Nationalویبپاڼه

www.tisnational.gov.au

د ایمرجنسی مالومات

www.triplezero.gov.au

د حکومت مالومات او خدمات

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

د آسترالیا تاریخ ،کلتور ،ټولڼه او ارزښتونه
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د کارونو د کولو چک لست











ما په آسترالیا کې د ژوند پیل کول لوستې دی
ما د مالیاتی دوسیی شمیره ) (TFNته غوښتنلیک ورکړی /دا په ما نه تطبیق کیږې
ما د  Medicareلپاره غوښتنلیک ورکړی  /دا په ما نه تطبیق کیږې
ما د  Centrelinkسره اړیکه نیولې ده  /دا په ما نه تطبیق کیږې
ما د  Health Undertaking Serviceسره اړیکه نیولې ده  /دا په ما نه تطبیق کیږې
ما د انګلیسی ژبې ټولګې کې نوم ثبت کړیدی  /دا په ما نه تطبیق کیږې
ما خپل ماشوم  /ماشومان په ښوونځۍ کې شامل کړیدی  /دا په ما نه تطبیق کیږې
ما د دریوری الیسنس لپاره غوښتنلیک ورکړی دی  /دا په ما نه تطبیق کیږې
ما د بانک حساب خالص کړیدی
ما یو کورنۍ ډاکتر پیدا کړیدی
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 2مرسته اخستل
په دی برخه کې
•
•
•

عاجل خدمتونه
د ځای په ځای کیدلو کی مرسته
په یوه بیړنی حالت کی مرسته

عاجل خدمتونه
په یو بیړنې حالت کې 000 ،ته زنګ ووهی د:
•
•
•

پولیس
امبوالنس
اطفائیه

عاجل حالتونه ،طبیعې پیښي (لکه د ځنګله اور ،سیل ،طوفان او زلزله) او یا غیر طبیعې (لکه کیمیاوی پیښي ،ترافیکی پیښي او یا
لوی جنایې تاوتریخوالې عمل) ،کیدای شي په هره ټولنه کې پرته له خبرداری پیښ شي .تاسي باید  000ته زنګ ووهی که څوک
عاجلی مرستې ته اړه لری.
د  ( 000دری صفره) ته زنګ وهل مفت دی او د هر تیلفون نه یې په آسترالیا کې کوالی شی .او چمتو اوسې ویلو ته د خپل
نوم ،تاسي چیرته یې ،او کوم ډول خدمت ته اړتیا لری.
که تاسي په انګلیسي ژبه خبرې نشی کوالی ،اول اپریتر ته ووایې چې کوم ډول مرسته ته اړتیا لری – ووایې ”،“Police
” “Ambulanceاو یا ” – “Fireاو بیا خپله ژبه (لسان) ووایې .تاسي به یو ژباړونکې سره وصل شي ،نو تیلفون مه قطع
کوی .ژباړونکې به ستاسي سره د پولیس ،امبولینس او یا د اور وژلو خدمتونو سره په خبرو کولو کې مرسته وکړی.
که تاسي د کور د تیلفون نه ګټه اخلې ،د عاجلو خدمتونو دفتر کله چې تیلفون فعال دی ستاسي موقعیت پیدا کړی ،نو تیلفون مه
قطع کوی.
که تاسي د سمارټ فون نه ګټه اخلې ،د  Emergency+ appاپلیکشن په وړیا توګه د ګوګل ستور داونلود کې شته دی په
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
او د اپل اپلیکشن ستور په
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
دا مرسته کوی چې ستاسي موقعیت د عاجل خدمتونو دفتر ته وښیې.
د ( 000دری صفره) د خدمتونو په هکله د مالوماتو لپاره (د نورو ژبو په شمول پرته له انګلیسی نه) والړ شی
www.triplezero.gov.au

پولیس
په عاجلو شرایطو کې چې د پولیسو مرستې ته اړتیا وی 000 ،ته زنګ ووهی او د ” “Policeپوښتنه وکړی .په یاد وساتې،
تیلفون مه قطع کوی که تاسي په انګلیسی ژبه خبرې نشی کوالی – د خپلی ژبې نوم واخلې او د ژباړونکې سره به وصل شی.
که عاجل کار نه وی 13 1444 ،او یا خپل سیمه ییز پولیس ستیشن ته ،چې په  White Pagesد پولیس شتیشن په لست کې
درج شویدی زنګ ووهی .د پولیس خدمتونه وړیا دی.
د پولیسو دا موخه ده چې د خلکو ځان او مال په ټولڼه کې وساتې ،جنایت کشف او ترینه مخنیوې وکړی ،او سوله وساتې .کیدای
شی پولیس په کورنیو مسئلو کې مداخله وکړی چیرته چې کورني شخړه او د فزیکی ،جنسی او روحی تیری اندیښنه وی .پولیس د
اردو د قوتونو سره تړاو نلری .پولیس په سیاست کې ونډه نه اخلې.
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:د زیاتو مالوماتو لپاره
ویبپاڼه

د پولیس خدمات

سیمه

www.police.act.gov.au

ACT Policing

ACT

www.police.nsw.gov.au

New South W ales Police Force

NSW

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

Northern Territory Police

NT

www.police.qld.gov.au

Queensland Police

Qld

www.sapolice.sa.gov.au

South Australia Police

SA

www.police.tas.gov.au

Tasmania Police

Tas.

www.police.vic.gov.au

Victoria Police

Vic.

www.police.wa.gov.au

W estern Australia Police

WA

www.afp.gov.au

Australian Federal Police

ملی

امبوالنس
 ته زنګ000 ، لکه یوه جدی ناروغې او یا کوم داسی زخم چې سمدستې روغتیایې پاملرنې ته اړتیا لری،په عاجل حالت کې
 امبوالنسونه ایمرجنسی ترانسپورت روغتون ته برابروی او سمدستی طبې پاملرنه.“ غوښتنه وکړیAmbulance” ووهی او د
 تیلفون مه قطع کوی که تاسي په انګلیسی ژبه خبرې نشي کوالی – د خپلی ژبې نوم واخلی او د ژباړونکې، په یاد وساتې.کیږې
.سره به وصل شی
 څومره په،کیدای شی تاسي د امبوالنس نه د ګټې اخستلو لپاره پیسې ورکړی او ارتباط نیسې چې تاسي چیرې ژوند کوی
 په پوښښMedicare  د امبوالنس بیه د. ستاسي د ناروغی ماهیت او دا چې تاسي د تخفیف برخمن یي،امبوالنس کې مزل کوی
) روغتیا او هوساینه وګوری، فصل9(  خو ځینې شخصی روغتیایې بیمې او د امبوالنس غړیتوب دا کار کوی،کې نده
 روغتیا او هوساینه وګوری، فصل9 ،طبې مسایل چې عاجل ندی
:د زیاتو مالوماتو لپاره
ویبپاڼه

د امبوالنس خدمات

ایالت او سیمه

www.ambulance.act.gov.au

ACT Ambulance Service

ACT

www.ambulance.nsw.gov.au

Ambulance Service of NSW

NSW

www.stjohn.org.au

St John Ambulance Australia

NT

www.ambulance.qld.gov.au

Queensland Ambulance Service

Qld

www.saambulance.com.au

SA Ambulance Services

SA

www.dhhs.tas.gov.au

Tasmanian Ambulance Service

Tas.

www.ambulance.vic.gov.au

Ambulance Victoria

Vic.

www.stjohn.org.au

St John Ambulance Australia

WA
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اطفائیه (د اور ګلولو ګاډی)
په یو عاجل حالت کې چې د اور خطر وی ،لکه د کور اور لګیدل او یا د ګاز لیک (سوروی وی) 000 ،ته زنګ ووهی او د
” “Fire brigadeپوښتنه وکړی .په یاد وساتې ،تیلفون مه قطع کوی که تاسي په انګلیسی ژبه خبرې نشی کوالی – د خپلې
ژبې نوم واخلې او د ژباړونکې سره به وصل شی.
اطفائیه اور ګولوی ،خلک د اور لګیدلی عمارتونو نه ژغوری او په داسې شرایطو کې چې ګاز او کیمیاوی مواد یوه خطره شی
مرسته کوی.
د اطفائیه خدمتونه وړیا دي
د زیاتو مالوماتو لپاره د اور د مخنیوې او د اور د لګیدلو په وخت کې څه وکړی 12 ،فصل ،مدني ونده اخستل وګوری او د خپل
ایالت او سیمو د اور ګولو خدمات ویبپاڼه وګوری:
ایالت او سیمه

اطفائیه (د اور خدمات)

ویبپاڼه

ACT

ACT Fire & Rescue

www.esa.act.gov.au/actfr

NSW

Fire and Rescue NSW

www.fire.nsw.gov.au

NSW Rural Fire Service
NT Police, Fire and Emergency
Service
Queensland Fire and Emergency
Services
SA Metropolitan Fire Service

www.rfs.nsw.gov.au
http://www.pfes.nt.gov.au/fire-andrescue.aspx

http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.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
Department of Fire and Emergency
Services

www.cfa.vic.gov.au

NT
Qld
SA

WA

www.fire.qld.gov.au

www.fesa.wa.gov.au

طبیعې ناورینونه (پیښې)
که یوه طبیعی ناورینه وی ،لکه د ځنګله اور ،سیل او طوفان ،د ایالتې او د سیمو حکومتی چارواکې ،بیړنې خدمتونه همغږی
کوی .داوطلب خدمتونه لکه ایالتې او د سیمو خدمتونه ) (SESاو د کلیو د اور ګولو خدمتونه کوالی شی ،د مسلکې اور ګلولو،
پولیس او د ژغورلو د خدمتونه سره مرسته وکړی.
د طبیعې ناورینو او نورو بیړنیو حالټونو کې د آسترالیا د حکومت ایجنسې ،د آسترالیا دفاعی قوتونو په ګډون ،کیدای شی مرسته
برابره کړی .نظامی قوتونه په آسترالیا کې په سیاست کې ونډه نه اخلې.
تاسي کیدای شی مرسته الس ته راوړی چې د یوی طبیعې ناورینې نه وژغورل شی .د زیاتو مالوماتو لپاره والړ شی
www.disasterassist.gov.au
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د آسترالیا ټول حکومتونه د طبیعې ناورینو او بیړنې حالتو ته چمتو دی .د زیاتو مالوماتو لپاره ،د خپل ایالت او یا قلمرو
ویبپاڼه وګوری:
عاجل مرکز

ویبپاڼه

ACT

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

NSW

www.emergency.nsw.gov.au

NT

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

Qld

www.disaster.qld.gov.au

SA

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

Tas.

www.ses.tas.gov.au

Vic.

www.igem.vic.gov.au

WA

www.fesa.wa.gov.au

National Crisis
Co-ordination

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

د طبیعې ناورینو لپاره
مالومات

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

د ځنګل اور
د ځنګل اور دا دی چې واښه ،بوټې ،د ځنګل سیمه سوځوی او کوالی شی ژوند ،ملکیت او چاپیلایر ته خطره وی .د ځنګل اور د
کال په هر وخت کې پیښیدلی شي خو خطر یې د ګرمی په میاشتو کې ډیر دی ،هغه وخت چې ځنګل او واښه وچ وی .اور ډیر
سور ،ډیر پیاوړی او ډیر چتک وی .د اور لوګې د نفس ایستلو او لیدلو لپاره مشکالت جوړوی .آسترالیا د خپل ځنګله په پیاوړی
اور باندی پیژندنه لری.
که تاسي د اور د لګیدلو په مساعده سیمه کې اوسیږې ،په ځنګل کې د اور د ژغورلو پالن ولری .دا به ستاسي سره د اور لګیدلو
په وخت کې مرسته وکړی چې څه وکړی ،څه درسره واخلې او د څارویو سره څه وکړی.
د زیاتو مالوماتو لپاره د ځنګله د اور په اړه ،په ګډون چې څرنګه چمتو شی ،د خپل ایالت او یا سیمه د اور ګلولو خدمتونو سره په
پورتنی لست کې اړیکه ونیسی.

د بیړڼې حالت نوری د تیلفون شمیری
 White Pagesد بیړنې حالت د تیلفون شمیری لست په ګډون د:
عاجل خدمات
Poisons Information
Centre
Child Abuse
Prevention Service

 24ساعته تیلفون

ویبپاڼه

13 1126

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

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au/reportingabuse.html
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د ترهګرۍ ګواښ
آسترالیا دی ته ژمن دی چې د افراطی تاوتریخوالې مخه ونیسې .افراطې تاوتریخوالې عبارت د تاوتریخوالې نه مالتړ چې د
مفکوروی ،مذهبی او سیاسی هدفونو الس ته راوړل وی .هر څوک کوالی شی د آسترالیا امنیت په ساتلو کې ونډه واخلې او دا
کار د ځان با خبر ساتل او د افراطی تاوتریخوالی تهدید پوهیدل دی.
د نورو مالوماتو او خپلو اندیښنو د راپور ورکولو د پاره:
ملی

تیلفون

ویبپاڼه

National Security Hotline

1800 1234 00

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

Living Safe Together

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

Report Online Extremism

www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au

د میشته کیدلو سره مرسته
د آسترالیا حکومت د آسترالیا د متنوع ټولنې نه مالتړ کوې .د مالوماتو لپاره
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs policy/a-multicultural-australiaوګوری.
د آسترالیا حکومت داسې خدمتونه تمویل کوی چې د بشرې راتلونکو او مستحقو مهاجرو سره چې په دی نژدی وخت کې آسترالیا
ته راغلی وی د دوې په میشته کیدلو او چې د آسترالیا د ټولڼې یو ګدونکونکې غړی شی مرسته کوی .او تمرکز په لومړیو پنځو
کلونو د میشته کیدلو دی .خدمتونه شامل دی:
•
•
•

Settlement Service Grants
)Adult Migrant English Program (AMEP
د ژباړنې خدمتونه ).(TIS National

د میشته کیدلو خدمتونه مشخص د بشرې راتلونکو سره شامل دی:
•
•
•

Humanitarian Settlement Services
Complex Case Support Program
د بې سرپرسته بشرې ماشومانو څخه مالتړ

د  Humanitarian Settlement Servicesپیدا کول او  Complex Case Supportبرابرونکی ،والړ شی
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/settlement-services/settlement-services-locator
نور د میشته کیدلو منابع په الندې توګه موندالي شي
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/taking-the-initiative/resources
د  TIS Nationalاو  AMEPد زیاتو مالوتو لپاره  3فصل ،د انګلیسی ژبه وګوری.
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Humanitarian Settlement Services
) Humanitarian Settlement Services (HSSنویو پناه غوښتنکیو او بشرې راغلیو ته د دوې د رارسیدلو نه تر ابتدایې
میشته کیدلو مودی پوری ډیره زیاته مرسته او مالتړ د دوې په میشته کیدلو کې برابروی.
د  HSSپروګرام د فرد (شخص) اړتیاووی  ،د ځوانانو مشخصی اړتیاووی په ګډون جوړ شوي HSS .د مراجعینو سره د دوې
د ونډه اخستلو په اقتصادی او ټولنیز ژوند په آسترالیا کې مرسته کوی .دوی ته دا مهارتونه او پوهه ورکوی چې په مستقبل کې
مستقلو خدمتونو ته السرسې ولری.
د  HSSپروګرام الندی برابر شوی خدمتونه کیدای شی شامل وی:
•
•
•
•

په هوایې ډګر کې استقبالیه او د لنډی مودی لپاره د کور بند و بست د رارسیدلو سره
د اوږدې مودې لپاره د کور پیداکولو سره مرسته
مالومات او سفارش د مهمو ایجنسیو ،ټولنیزو پروګرامونو ،روغتیایی او نور میشته کیدلو خدمتونو په هکله
د ملک په داخل کې د مالوماتو ورکولو پروګرام

مراجعین عمومآ د  HSSپه پروګرام کې د شپږو –  12میاشتو پوری پاتې کیږې.
د زیاتو مالوماتو لپاره وګوری:
ویبپاڼه

مالومات
Humanitarian Settlement Services
د اوسنی  HSSخدماتو برابرونکی لست

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

( Complex Case Support Programد پیچیدلې قضیو مالتړې پروګرام)
د ) Complex Case Support (CCSپروګرام تخصصي او ډیر جدې د دوسیه مدیریت د برخمنو بشرې راتلونکو
کوم چې د نورو میشته کیدلو خدمتونو سر بیره نورو مرستو ته اړتیا لری وړاندې کوی .مراجعین د  CCSپروګرام ته د
رارسیدلو نه وروسته تر پنځو کالو پوری برخمن دی .د زیاتو مالوماتو لپاره د  CCSپه هکله
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs policy/settlement-services/complex-case-support-programmeوګوری.
که تاسي څوک پیژنې چې داسې مرسته ته اړتیا لری ،او یا تاسي داسې یو څوک یې ،د  Complex Case Supportتیم ته په
 1300 855 669زنګ ووهی.

Settlement Service Grants
په آسترالیا کې دا پروګرام هغه سازمانونو ته بودیجه (فندس) ورکوی چې د نویو راغلیو کسانو سره په میشته کیدلو کې
مرسته کوی.
تاسې کوالی شی دې خدمتونه ته د  Settlement Grantsالندی السرسې ولری ،که تاسي دایمې استوګن یاست او آسترالیا ته
په دی وروستیو پنځو کلونو کې راغلی یاست:
•
•

بشرې راتلونکې
د کورنۍ په ارتباط کډوالۍ او د انګلیسی ژبې پوهنه په ټیټه کچه
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•

د یو مسلکې مهاجر متعلق (چې تړاو ورسره لری) د انګلیسی ژبې پوهنه یې په ټیټه کچه او په کلې او بانډی کې
میشته شویدی.

ځینې مؤقتی استوګنې (د واده کولو او ملګریتوب د ویزه درلودونکې او د دوې متعلقین) په کلیو او بانډو کې وی او په دی ورستیو
پنځو کلونو کې راغلې وی د انګلیسی ژبې پوهه کچه یې ټیټه ،کیدای شی برخمن وی .نور مؤقتی ویزه لرونکې د دې خدمتونو
مستحق ندی.
 Settlement Grantsهم د هغو ټولنو مالتړ کوی چې ډیر نوی راغلې کسان هلته میشته کیږې او دوی مرسته ته اړ دي چې
پالن ،تنظیم او د خدمتونو مدافع واوسی.
د خدمتونو برابرونکې تاسي سره مرسته کوی چې تاسي د خدمتونو مرستو ته لکه کور ،وړکتون ،کار او ښوونځۍ ته السرسې
ولری .دوی کوالی شی چې تاسي مالتړیو شبکو ته راجع کړی چې ستاسي سره په ټولنه کې د میشته کیدلو ،د انګلیسی ژبې د
روزنې ،تحصیل او کار کولو کې د السرسې مرسته وکړی.
د زیاتو مالوماتو لپاره:
ویبپاڼه

د میشته کیدلو خدمات مالومات
د  Settlement Services grants programپه هکله
DSS Grants Service Directory

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

د بې سرپرسته بشرې ماشومانو سره مرسته
دا پروګرام د هغو مستحقو ماشومانو سره مرسته کوی (چې د دایمې استوګنې ،مؤقتی بشرې او یا کومه بله مؤقتی ویزه ولری)
د دوې پاملرنه ،څارنه او مالتړ کوی.
د زیاتو مالوماتو لپاره د بې سرپرسته بشرې ماشومان ،والړشی
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme

د میشته کیدلو دی وی دیګاني ()DVDs
د  Department of Immigration and border Protectionیوه دی وی دی جوړه کړی ده او نوم یی دی آسترالیا – یو
نوې کور د نویو راغلیو پناه غوښتنکو لپاره له افریقا او اسیا څخه .په دی دی وی دی کې د کور ،روغتیا ،ښوونۍ ،پیسې ،کار،
کورني ،د آسترالیا قانون او په آسترالیا کې اوسیدلو په هکله مالومات شته دی.
دا دی وی دی د افریقایی پناه غوښتنکو لپاره په امهاریک ،دینکا ،کیروندی ،سودانی عربی ،سواهیلی او تیګرینیا ژبو
موجودې دی.
دا دی وی دی د اسیایی پناه غوښتنکو لپاره په برمیز ،چن (هکا) ،کارین ،نیپالی او روهینګیا ژبو موجودې دی.
دواړې دی وی دی ګانې د انګلیسی ژبې او د انګلیسی د لیکنې ) (English subtitlesانتخاب لری .دا خپرونې په انګلیسی
ژبه په  Border TVکې شته دی – والړ شی  www.youtube.com/user/ImmiTVاو د مالومات ورکولو
) (orientation informationریسرچ وکړی.
د دی وی دی کاپی  ،د خپل میشته کیدلو د خدمتونو د برابرونکې نه وغواړی ،ایمیل ولیږی
 DVD.Requests@border.gov.auاو یا د Department of Immigration and Border Protection
سره اړیکه ونیسی په
www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
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د میشته کیدلو ایالتې او سیمیز مرستې
 سیمه ییز حکومتونه هم کیدای شی د نوی.ټول ایالتی او سیمیز حکومتونه د څو کلتوری او کډوالۍ په چارورو کې دفترونه لری
. مدنی ونده اخستل وګوری، فصل12 .استوګنیو سره مرسته وکړی
:د زیاتو مالوماتو لپاره وګورئ
نمایندګی

ایالت او
سیمه

Office of Multicultural Affairs

ACT

ویبپاڼه
http://www.communityservices.act.gov.au/multi
cultural
www.communityservices.act.gov.au/multicultur
al/services
www.crc.nsw.gov.au/services
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/ne
w_arrivals_to_nsw/

Multicultural Services
Multicultural NSW language
services
Multicultural NSW Settlement
Portal

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/co
mmunities

NSW Community Organisations

https://dcm.nt.gov.au/strongcommunity/multicultural-affairs
https://nt.gov.au/community/multiculturalcommunities/Contact-a-multicultural-service-orcommunity-group
www.multicultural.qld.gov.au

Office of Multicultural Affairs

NSW

NT

NT Multicultural Information
Directory
Multicultural Affairs Queensland

Qld

www.communities.qld.gov.au/multicultural/multi
cultural-communities/multicultural-resourcedirectory
www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants

Queensland Multicultural
Resource Directory
Multicultural SA

SA

www.mccsa.org.au
www.multicultural.tas.gov.au

Multicultural Communities Council
of SA Directory
Multicultural Tasmania

Tas.

www.multicultural.vic.gov.au

Victorian Multicultural Commission

Vic.

www.multicultural.vic.gov.au/resources/commu
nity-directory

د ټولنی دایرکتری

www.omi.wa.gov.au

Office of Multicultural Interests

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

WA Culturally and Linguistically
Diverse (CaLD) community
services directory

WA

د سیمه ییز حکومت خدمتونه
ستاسي سیمه ییز ښاروالې د هغه سیمه نه چې تاسي پکې اوسیږې مواظبت کوی او ډیر مهم خدمتونه د سیمه د ټولنه خلکو ته
 تاسي ته الزمه نده چې د کور څښتن وی چې. ښاروالې د محلی کورنو د څښتنو لخوا د بیه په ورکولو تمویل کیږې.وړاندی کوی
.د سیمه ییز حکومت خدمتونو ته السرسې ولری
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ډیري ښاروالې د مالوماتو کتابګوټې نشروی او یا د نویو استوګنو لپاره مالوماتې پاڼې چې د سیمه ییز خدمتونو او اسانتیاوی
(کثافاتو ټولول وخت ،ملی روغتیا او د تفریح اسانتیاوی په شمول) مالومات نشروی .تاسي کوالی شی د ښاروالې څخه یی الس ته
راوړی او یا یې هم دوی درته پُست کړی.
خپل سیمه ییز ښاروالې او یا کتابتون ته د زیاتو مالوماتو لپاره ورشی .د ښاروالې د تیلفون شمیری او پته ستاسي د سیمې تر نامه
الندی په  White Pagesکې درج شوی.
د زیاتو مالوماتو لپاره:
سیمه
ACT
NSW
NT
Qld
SA

ویبپاڼه

د محلی حکومت مالومات
– ACT Government
Canberra Connect
Office of Local Government
Department of Local Government
and Community Services
Department of Infrastructure,
Local Government and Planning
Department of Planning and
Local Government

www.act.gov.au
www.olg.nsw.gov.au
_www.localgovernment.nt.gov.au/council
information
http://dilgp.qld.gov.au
www.dpti.sa.gov.au/local_govt
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_gov
ernment
www.delwp.vic.gov.au/localgovernment/find-your-counci

Tas.

Local Government Division

Vic

Local Government Victoria

WA

Department of Local Government
and Communities

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

ملی

Australian Local Government
 –Associationاړیکی

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

قومی او د ټولنې سازمانونه
په آسترالیا کې ،ډیر قومی او ټولنیز سازمانونه شته چې د بیال بیلو کلتوری ،ژبنیز ،مذهبی او شالید نه خلکو ته خدمت او د دوې د
ګټو استازیتوب کوی .دا سازمانونه کیدای شی له ستاسو سره مرسته او یا بل چا ته چې ستاسي سره مرسته وکړای شی الرښوونه
وکړی .ټولنیز او قومی کلپونه ،سازمانونه ،او مذهبی ټولنې د کلبونو ) (Clubsاو سازمانونو ) (Organisationsالندی په
 Yellow Pagesکې لست شویدی.
ډیری منطقی د میشته کیدلو د خدمتونو برابرونکې ،په ګډون د کډوالو د منابعو اداری لری .دا سازمانونه د حکومت لخوا مخ ته نه
بیول کیږې ،اما ځینې یې د میشته کیدلو د خدمتونو برابرولو ته پیسې (فند) الس ته راوړی .دوی کیدای شي ستاسي سره مرسته
وکړی او یا دا مرسته وکړی چې داسې یو سازمان وموندی چې ستاسي د اړتیاوو او ګتو سره مطابقت ولری.
د زیاتو مالوماتو لپاره:
سیمه

نمایندګی

ویبپاڼه

ملی

Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia
)(FECCA

www.fecca.org.au

ملی

Settlement Council of Australia

www.scoa.org.au

ملی

Multicultural Youth Advocacy Network

www.myan.org.au/
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په یوه بیړنی حالت کی مرسته
که تاسو په عاجله توګه د خواړو ،کالیو ،کور او فرنیچر ته اړتیا لری ،کیدای شي د غیر حکومتی موسسو نه یې تر السه کړی .د
مرستې د غوښتلو نه ویره ملری.
تاسي کیدای شی د دی برخمن وی او یا د ځینې مقرراتو سره سمون ولری چې دا ځانګړی خدمتونه تر السه کړی.
د زیاتو مالوماتو لپاره وګوری:
ملی نمایندګی

ویبپاڼه

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

د تیلفون له الری په بحرانی حالت کې مشوری
د تیلفونې سال خدمتونه په بحرانې حالت کې وړیا سال ورکوی  24ساعته د ورځۍ او اووه ورځۍ د اونۍ.
که تاسي د ډیری مجبوری احساس کوی ،او یا غواړی چې فقط د چا سره خبرې وکړی او یا د دوې د تخصص د سال کارې
خدمتونو نه ګټه واخلې ،زنګ ورته ووهی .دا سم کار دی چې مرسته وغواړی.
ملی نمایندګی

تیلفون  24ساعته

ویبپاڼه

Lifeline Helpline

13 1114

www.lifeline.org.au

Kids Helpline

1800 551 800

www.kidshelp.com.au

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au

1300 364 277

www.relationships.org.au

1800 737 732

www.1800respect.org.au

Child Abuse Prevention
Service
Relationships Australia Crisis
Line
1800 RESPECT
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 3د انګلیسې ژبه
په دی برخه کې
•
•

د ژباړنې خدمت )(TIS National
د انګلیسې ژبې زده کړه

د ژباړنې خدمت )(TIS National
ژباړنې
د ژباړنې خدمت ) (TIS Nationalسمالسې د تیلفون ژباړنې خدمت چمتو کوی .په  160ژبو او لهجو ژباړونکي شتون
لری .که تاسي د چا سره خبرې کوی او هغه ستاسي په ژبه خبرې نکوی TIS National ،کیدای شی ستاسي سره مرسته
وکړی.
د تیلفون ژباړنې  24ساعته د ورځۍ ،اووه ورځۍ د اوونۍ شتون لری او کیدای شي په ایمرجنسی حالت کې مرسته وکړی.
تاسي د  TIS Nationalنه د حکومت ایجنسییو ،ټولنیز ګروپونه او سوداګری سره د مکالمې لپاره ګټه اخستې شي.
په عمومې ټوګه TIS National ،غیر انګلیسې ژبیو ته وړیا دی .که چیری تاسي د حکومت دفترو سره خبرې کوی ،دا دفتر د
ژباړونکې لګښت په غاړه لری .ځینې سودا ګری او ټولنیز سازمانونه کیدای شي د ژباړنې وړیا خدمتونه وړاندی کړی.
د  TIS Nationalنه د ژباړن د ګټې اخستلو لپاره  131 450ته زنګ ووهی او اپریتر ته ووایي په کومه ژبه تاسي خبرې
کوی .اپریتر به د یو ژباړونکې سره اړیکه ونیسی .کله چې تاسي د ژباړونکې سره وصل شوی ،د هغه سازمان چې تاسي
غواړی ورسره اړیکه ونیسې ،نوم ،د تیلفون شمیره یې ورکړی.
تاسي باید د هغه سازمان په رسمی وخت زنګ ووهی که غواړی ورسره اړیکه ونیسئ.
که تاسي یو ژباړونکې ته اړتیا لری چې ستاسي سره د ډاکتر په لیدلو کې وی ،د ډاکتر نه وغواړی چې د  TIS Nationalسره د
ډاکترو لومړیتوب کرښې ) (Doctor’s Priority Lineسره اړیکه ونیسی چې تیلفونی ژباړنې وشی .یو ډاکتر همدارنګه کوالی
شي چې د ژباړونکې موجودیت تنظیم کړی .درملتونونه کوالی شي د تیلفون ژباړونکې نه ګټه واخلې د درمل په هکله درسره
خبرې وکړی .دا وړیا خدمتونه دي چې د حکومت لخوا وړاندی کیږې.
د تیلفون وړیا ژباړنې خدمتونه کیدای شي د الندی ګروپونو سره د خبرو کولو لپاره شتون ولری:
•
•
•
•
•

غیر انتفاعی ،غیر دولتی ،ټولڼیز سازمانونه
د پارلمان غړي
سیمه ییزحکومتی چارواکې (په تړاو د موضوعاتو لکه د تنظیفاتو فیس ،د کثافاتو ټولول او ښاری خدمتونه)
د سوداګرو اتحادیه
د معامالتو رهنما (د کور (ملکیت) اخستل ،پلورل او کرایه نیول)

 TIS Nationalته کار کول
 TIS Nationalپه آسترالیا کې د دایمې اوسیدونکو او وګړیو پوښتنو هرکلې کوی ،کوم چې د قرار دادې ژباړونکې په حیث
غواړی کار وکړی .د زیاتو مالوماتو لپاره لطفآ د  TIS Nationalویبپاڼه وګورئ په
www.tisnational.gov.au/en/Interpreters

ستاسي د مهمو سندونو ژباړنه
مستحق کډوال کوالی شي خپل د میشته کیدلو سندونه انګلیسې ژبه ته ژباړنه کړی ( مثال په ټوګه ،د زیږیدنې او د واده
سرتیفیکتونه ،د دریوری الیسنس ،او د ښوونې او کار سندونه) .دا به ستاسي د رارسیدلو نه آسترالیا او یا د دایمې استوګنې په
ورکولو ،د لومړیو دوو کلونو مودې لپاره وړیا وی.
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د زیاتو مالوماتو لپاره وګوری:
 TIS Nationalخدمات

د اړیکې تفصیالت

دژباړنې خدمت ) 24 (TIS Nationalساعته
خدمت

131 450

د  TIS Nationalویبپاڼه
د سندونو د ژباړنې په هکله مالومات

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

زه ژباړونکې ته اړتیا لرم؛ کارت
د غیر انګلیسې ژبې کوالی شي د ،زه ژباړونکې ته اړتیا لرم ،کارت وکاروی ،او د ژباړونکې غوښتنه وکړی کله چې دوی د
حکومت د ایجنسیو ،ټولنیز ګروپونه او سوداګریو سره خبرې کول غواړی .په کارت کې د  TIS Nationalد اړیکو تفصیل او
په یو ځای کې یې ستاسي د خوښې ژبې نوم لیکلی شي .دا کارت وښیي کله چې ژباړونکې ته اړه لری.
 TIS Nationalدا کارتونه د حکومت ایجنسیو ،ټولنیز ګروپونه او غیر انتفاعی ایجنسیو ته برابر کړی چې خپلو مراجعینو ته
یې ورکړی.
که تاسي غواړی دا کارت تاسي ته پوست شي TIS National ،ته ایمیل په  tispromo@border.gov.auاو یا
 1300 655 820ته زنک ووهی.

د ژباړونکې سمبول

د ژباړونکې سمبول (پورته او د دې کتابګوټې په هره پاڼه کې) خلکو ته رسوی هغه کسان چې د انګلیسی په ژبه لږ پوهیږی،
ترڅو دوې پوه وي چې د ژبې مرسته کله چې د حکومت خدمتونه نه ګټه اخلې غوښتلې شي.
تاسي کیدای شي دا سمبول په عامو روغتونو ،د پولیس مرکزونه ،دولتی ښوونځي ،ټولنیز مرکزونه ،د کور او کار موندلو
دفترونه ،سیمه ییز ښاروالې او د میشته کیدلو خدمتونو برابرونکې لکه د کډوالی د منابعو مرکز کې ووینئ.

د انګلیسې زده کړه
د )Adult Migrant English Program (AMEP
انګلیسی د آسترالیا رسمي ژبه ده .خلک په آسترالیا کې په ډیرو ژبو خبرې کوي ،خو چې په بشپړه ټوګه د آسترالیا په ژوند کې
ونډه واخلې تاسي ته الزمه ده چې په انګلیسی خبرې وکړی او هم پری پوه شي .پرته له انګلیسی نه ،تاسي ته به ډیر سخت وی
چې مهمو خدمتونو ته السرسې ولری او مستقل وی .او همداسې که تاسي غواړی په آسترالیا کې کار وکړی د انګلیسی ژبې
مهارتونه ډیر مهم دي.
که دا نیت لری چې د آسترالیا تابعیت ولرئ تاسي اړ یاست چې په انګلیسی خبرې وکړی.
د ) Adult Migrant English Program (AMEPپروګرام د آسترالیا د حکومت لخوا تمویل شوی او تر  510ساعتو وړیا
د انګلیسی ژبې درسونه د برخمنو کډوالو او بشرې راتلونکو ته وړاندی کوی.
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که تاسي یو بالغ کډوال او بشرې راتلونکي او په آسترالیا کې میشته کیږې ،او یا دایمی ویزه درکړل شوی وی او یا د
مؤقتی ویزی برخمن یي او په انګلیسی ژبه لږ او یا هیڅ خبرې نشی کوالی ،کیدای شي تاسي د  AMEPبرخمن اوسی.
ځینې کډوال ځوانان د  15تر  17کلونو په سن هم کیدای شي برخمن وی .یوه د حقیفت پانه ) (fact sheetشته په
 https://docs.education.gov.au/node/37165چې تاسي ته به نور توضیحات درکړی.
د  AMEPپه ټولګې کې ،تاسي به د انګلیسې ژبه زده کړی او هم به د آسترالیا د ټولنې په هکله مالومات تر السه کړی .تاسي به
نورو نویو راغلیو سره ووینی ،یو شان سابقه ) ،(backgroundتجربې او موخۍ ،کیدای شي تاسي نوی ملګری پیدا کړی.
 AMEPد آسترالیا د حکومت د تصویب شوی خدمتونو برابرونکې لخوا وړاندی کیږې .د ټولګیو ښوونکي روزل شویدی چې د
انګلیسی ژبه د نورو ژبو وینا والو ته تدریس کړی.
ستاسو د خدمت برابرونکې به ستاسي سره مرسته وکړی چې کوم ټولګې ستاسي د اړتیاوو سره مناسب دی چې پایله یې غوره
وی .د بشپړ وخت ) (full timeاو نیمه بشپړ ) (part-timeټولګې په مختلفو وختونو (د ورځۍ ،شپۍ او د رخصتې ورځي /شنبه
او یکشنبه ) (weekendاو په مختلفو ځایونو کې څه وخت او چیرته چې تاسي ته مناسب وی تر څو تاسي زده کړه وکړی.
او همدا شان د لیری واټن نه زده کړه ) ،(distance learningانالین او په کور کې د ښوونی ترتیب شتون هم شته دی.
او همدا راز که تاسي ماشومان لری  AMEP child careوګورئ.

مهم وخت او زمان د  AMEPلپاره
د انګلیسی ژبې درسونو ته السرسې د  AMEPله الری ،تاسي باید د یوه تصویب شوی  AMEPخدمتونو برابرونکې سره د
خپل راتګ د نیټې نه آسترالیا ته په شپږو میاشتو کې نوم ثبت کړی او یا د ویزی د پیل کیدو نه که په آسترالیا کې یاستې .تاسي
باید د انګلیسی درسونه د یوه کال د ننه کې پس له راتګ نه آسترالیا ته او یا د ویزی د پیل کیدو نه شروع کړی.
تاسي پنځه کاله لری د خپل راتک د نیټې نه آسترالیا او یا د ویزی د پیل نه چې انګلیسی د  AMEPله الری زده کړی .کیدای شي
تاس ي د اضافی درسونو برخمن هم وی که تاسي ځانګړی اړتیاوې لری ،د محدودی دوری لپاره ښوونځۍ ته تللې وی او یا د
کډوالې نه د مخکینې سختو تجربو په اساس.
د زیاتو مالوماتو لپاره:
AMEP

د اړیکې تفصیالت

تیلفون

13 38 73

 AMEPویبپاڼه

www.education.gov.au/amep

ایمیل

skilling@education.gov.au

مالومات په نورو ژبو پرته د انګلیسی

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

زه چیرته انګلیسی زده کولې شم؟
د  AMEPبرابرونکې او د زده کړی مرکزونه

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

 AMEPانالین

http://amepdl.net.au

ستاسي د خدمتونو برابرونکې تاسي سره د نورو زده کړی په پالنول کې پس له  AMEPد بشپړولو نه مرسته کولې شي.
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)Skills for Education and Employment (SEE
که تاسي د کار په لټه کې وی ،د) Skills for Education and Employment (SEEپروګرام به ستاسي سره مرسته
وکړی SEE .تر  800ساعتو پوری وړیا د ژبې ،لیک لوست او حساب زده کړی او حرفوی زده کړی د کار په سن برابر
کار پلتونکیو ته ځکه دوی د کم سواد او د انګلیسی ژبې مهارتو نه برخمن دی .دا پروګرام تاسي سره تر دوو کالو پوری
مرسته کوی.
یواځې هغه کسان چې په فعاله توګه د کار په لټه کې دی او د مالتړی معاش او یا عوایدو برخمن دی  SEEته مستحق دی .ځینې
کسان  SEEته السرسې پس لدینه چې ) Adult Migrant English Program (AMEPیې بشپړ کړی وی او یا دا چې
دوې د  AMEPبرخمن ندی.
د زیاتو مالوماتو لپاره ،زنګ او یا  Centrelinkته ورشی ،د خپل کار موندلو خدمتونو برابرونکې سره خبرې وکړی ،او یا د
 SEEویبپاڼه ته په  www.education.gov.au/skills-education-and-employmentورشی.
همدا راز  5فصل ،کار ګمارل وګوری
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 4ښوونه او روزنه
په دی برخه کې
د ماشوم پاملرنه
ګروپی لوبې
ښوونځۍ او وړکتون
مسلکی ښوونه او روزنه
National Training Complaints Hotline
پوهنتونونه
د زده کړی او مهارتونو د اسنادو پیژندنه د ښوونۍ او روزنۍ په موخه
د زده کونکې د مالتړ تادیات
د زده کونکې د تخفیف کارت
د ټولنې لنډی دوری کورسونه

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

که تاسي د انګلیسی ژبې د زده کړی لپاره مالومات ته اړ یاست 3 ،فصل ،د انګلیسی ژبه وګوری

د ماشوم پاملرنه )(Childcare
کیدای شي چه تاسي اړ اوسې چه خپل ماشوم د بل چا رسمی پاملرنې ته ورکړی – دی ته وایي ،د ماشوم پاملرنه  -که تاسي کار
لری ،زده کړه او یا کوم نور مصروفیت لری .د غوره ماشوم پاملرنې او د لمړي زده کړی خدمتونو انتخاب به یوه سخته پریکړه
وی .دا به ستاسي د کورنۍ په اړتیاوو ،چاپیلایر کوم کې چې تاسي او ستاسي ماشوم د هوساینې احساس وکړی ،تړاو لری .د
ماشومانو ټول د پاملرنې برابرونکې باید مسلکې ،او یا به هم د یوه تصویب شوی د ښوونۍ او پاملرنې په لور کار کوی.
د ماشوم پاملرنه د نوی راغلی ماشوم او والدینو ته ډیري ګټې لری .ډیر آسترالیائی کورنۍ د دغو خدمتو څخه ګټه اخلې.
د ماشوم پاملرنی او د لومړیو زده کړو خدمتونه د ماشومانو د ټولنیز ،عاطفی او د زده کولو مهارتونو په وده کې مرسته کوی.
ماشومان د مختلفو سابقو نه به انګلیسی زده کړی او د خپل چاپیلایر سره به بلد شي .د لوړ کیفیت د ماشومتوب زده کړی او د
ماشوم د پاملرنې پروګرام د ماشوم په پرمختګ ،ښوونه او د کار کولو نه وروسته په ژوند کې وده ورکوی.
د ماشوم پاملرنی درلودل دا مانا لری چه تاسي به روزنه ،زده کړه او کار ته والړ شی ،او دا به ستاسي د کورنۍ سره مرسته
وکړی او ستاسي د میشته کیدلو د بریالیتوب چانس به لوړ وی.
د ماشومانو د پاملرني د خدماتو بیال بیل ډولونه شته دي .په دې کې د اوږدې ورځي مراقبت ،د ځینې وخت پاملرنه او په کور کې
پاملرنه ،او همدا رنګه د رخصتې پاملرنه او د ښوونځۍ د وخت نه وروسته پاملرنه د ابتدایي ښوونځیو د عمر ماشومان لپاره
شامل دی.
•
•
•
•
•

د اوږدې ورځې پاملرنه ) (Long Day Careچې کله ورته ځای مرکز پاملرنه هم ویل کیږې ،عمومآ په یوه ودانۍ
او یا د ودانۍ په یوه برخه کی مخ ته بیول کیږې چې د ماشوم د پاملرنې لپاره خاص جوړ شوی دی.
کورني ورځنې پاملرنه ) (Family Day Careهغه ده چې یو راجستر شوی برابرونکې پاملرنه د نورو خلکو د
اوالدونو پاملرنه په خپل کور کې کوی.
د ځینې وخت پاملرنه ) (Occasional Careد هغو کورنیو لپاره غوره ده چې د ماشوم پاملرنه ته په دوامداره توګه
اړتیا نلری.
کورنۍ پاملرنه ) (in-home careد ماشوم پاملرنې یوانعطافی ) (flexibleډول دی چیرته چې یو منظور شوی
ښوونکې د ماشوم پاملرنه په کور کې کوی .دا یواځې په ځینې شرایطو کې ماشومانو ته چمتو کیدلې شي.
ماشومان کوالی شي چې په وړکتون او د ښوونځۍ نه مخکینه پروګرامو ته چې د ماشوم د پاملرنې په مرکز کې هلته
ماشومان ښوونځۍ ته چمتو کوی ګدون وکړی .دا د  White Pagesد تیلفون په دایرکتری کې لست شویدی.
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د  National Child Care Access Hotlineته زنګ ووهی په  1800 670 305او یا والړ شی د زما ماشوم
 My Childویبپاڼه ته په  www.mychild.gov.auچه مالومات پدې باره کې وموندی:
•
•
•
•
•

د ماشوم منظور شوی خدمات ستاسي په سیمه کې
د ماشوم د پاملرنی موجود ډولونه او د شاملیدلو لپاره ځای )(vacancy
د ماشوم پاملرنې د بیه سره د حکومت منظور شوی مرسته
خدمات د ځانګړیو اړتیاوو ماشومانو ته
خدمات ماشومانو ته د بیال بیلو کلتوري سابقې نه.

ملی مالومات د ماشومانو پاملرنی ته

ویبپاڼه

د ماشومانو د پاملرنې مرکز موندل تاسي ته نږدې

www.mychild.gov.au

د حکومت مرسته د ماشوم د پاملرنې فیس سره

www.humanservices.gov.au/childcare

د حکومت په مرستو کې بدلونونه

www.education.gov.au/jobsforfamilies

،Department of Education and Training
ماشومتوب او د ماشوم پاملرنه

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

د سمی پاملرنې انتخاب ستاسي کورنۍ ته

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

د  AMEPد ماشوم پاملرنې
) Adult Migrant English Program (AMEPد هغو ماشومانو لپاره چې سن یې د ښوونځۍ د تګ نوی د ماشوم پاملرنه
وړیا برابروی ،کله چې د دوې والدین د  AMEPپه ټولګې کې ګډون لری .د  AMEPد بشپړولو نه وروسته تاسي ته الزمی ده
چې د ماشوم د پاملرنې ترتیباتو ته یوه کتنه وکړی ځکه نور پروګرامونه دا لګښت نه ورکوی.

د ماشوم پاملرنه کې کار کول
د ماشوم پاملرنې په آسترالیا کې منظم قانون لری چې په ډاډ سره ماشومان ډیره ښه ممکنه پاملرنه تر السه کړی .د آسترالیا
فدرال ،ایالتې او سییمه ییز حکومتونه په ګډه د ماشوم پاملرنې مسؤلیت لری.
د ماشوم پاملرنې خدمات او ښوونکو ته چې دا کار کوی الزمی ده چې د مختلفو قوانینو او مقرراتو تابع اوسی ،لکه د ماشوم
ښوونی ،هوساینه او خوندیتوب ،او د ماشوم پاملرنې تادیات وی.
که ستاسي نه وغوښتل شول چې د ماشوم مسلک پاملرنې فعالیتونو کې ونډه واخلې ،نو د دغو او نورو مسئولیتونو څخه با خبر
اوسی .تاسو ته اړتیا ده چې د ماشومانو د پاملرنې د زده کړی منظور شوی سند ،په خاصه توګه یو Certificate III in
 ،Children’s Servicesد یوی  Registered Training Organisationلخوا ،لکه د Technical and Further
) Education (TAFEانستیتونه او په لور یې کار وکړی.
تاسي باید خپل عواید  Centrelinkاو  Australian Taxation Officeته اظهار کړی .دا مقررات په هر دول رسمی ماشوم
پاملرنه باندی تطبیق کیږې.
د ماشوم پاملرنه خدمات او ښوونکیو لپاره چې خپل مسؤلیت په ځای نکړی سختی جریمی شته ،د نقدی جریمی نه نیولی تر جنایی
څیړنو او مجازاتو پوری شتون لری.
د ماشوم پاملرنی ښوونکې کیدلو لپاره ،د خپل ایالتې او یا سیمه ییز د حکومت د ښوونۍ وزارت ویبپاڼی ته ورشی.
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ګروپی لوبه )(Playgroups
ګروپې لوبه یوه غیر رسمی غونډه ده ،چیرته چې میندې ،پالرونه ،بابا – انیا ،پالونکی ،ماشومان او نوی زیږیدلې یو بل سره په
یوه هوسا چاپیلایر کې سره وینی.
ګروپې لوبه د ماشوم په زده کولو او وده کې د دوې د ګډون او د نورو ماشومانو سره د مشارکت له الری مرسته کوی .په ګروپې
لوبو کې ګډون د کورنیو انزوا (یواځیتوب) کموی ،ځکه ګروپې لوبه منظم ټولنیز فعالیتونه او د سیمه ییز ټولني سره د اړیکې
فرصتونه رامنځ ته کوی.
ګروپې لوبه په مختلفو ځایو کې د لیدلو لپاره د والدینو او پالونکو لخوا تنظیم کیږې .تاسي کوالی شي په وړیا ټوګه یې یو ځل
ووینی مخکې لدینه چې ورسره یو ځای شی .ښایې په هر راتلونکې لیدلو (جلسو) کې لږ فیس هم ولری چې د خوراکو او د هنری
سامانو لګښت پوره کړی ،او دا په هر ګروپ پوری تړاو لری.
د  Playgroup Australiaسره په  1800 171 882اړیکی ونیسی او یا ورشی
 www.playgroupaustralia.com.au/چې یو ګروپې لوبه وموندی.

ښوونځۍ او د ښوونځۍ مخکینه )(School and Preschool
د ښوونځۍ مخکینه یا وړکتون ټول ماشومان د ښوونځۍ د کال نه مخکې ورته السرسې لری .د ښوونځۍ مخکینه د ماشوم په
فزیکی ،عاطفی او ټولنیز وده کې ښوونځۍ ته د تګ نه مخکې مرسته کوی.
ماشومانو ته الزمی ده چې ښوونځۍ ته د پنځه کلنۍ نه تر  10ټولګې بشپړیدو پوری الړ شی .د  10ټولګې نه وروسته دوې باید
(لږ تر لږه  25ساعته د اوونۍ) تر  17کلنۍ پوری د بشپړ وخت زده کړه ،روزنه او کار او یا دا فعالیتونه په ګډه سره وکړی.
په عمومی توګه ماشومان ابتدایې ښوونځیو تر  12او  13کلنۍ پوری او بیا لیسه (او یا ثانوی ښوونځۍ) ته تر  17او  18کلنۍ
پوری ورځې .یو شمیر کالجونه (لوړ ثانوی ښوونځۍ) یواځې د  11او  12کال زده کونکې لپاره چې د لیسه وروستې ازموینه
) (high school final examinationته ځان پیاوړی کوی.
تاسي کوالی شي خپل ماشومان حکومتې او یا غیر حکومتې ښوونځیو ته واستوی .په  White Pagesکې د ښوونځیو لست
شته دی.
حکومتې ښوونځي وړیا تعلیم ورکوی .اما ،اکثر ښوونځي لږ فیس د ښوونځي تعلیم او د سپورت پروګرامو لپاره غواړی .والدین
کیدای شی پنسل ،قلم ،د ښوونځۍ کتابونه او د ښوونځی یونیفورم برابر کړی.
هغه زده کونکې چې د مؤقتی ویزه لرونکې دی کیدای شي دوې د ښوونځۍ مکمل فیس ورکولو ته اړ وی – د ښوونځۍ سره دا
معلومه کړی.
غیر حکومتې ښوونځي فیس اخلې ،او کیدای شي یو مذهبی تړون او یا ځانګرې تعلیمي فلسفه ولری .د شخصی زده کړو په اړه د
مالومات کولو لپاره ،د ټاکل شوی ښوونځۍ سره مستقیم اړیکه ونیسې او یا د مربوط غیر حکومتې تعلیمې اداره سره وخت وټاکې.
که تاسي د ښوونځۍ د وخت نه مخکې او یا وروسته او یا د رخصتیو په موده کې د ښوونځۍ پاملرنی ته اړ یاست ،د ښوونځۍ
سره خبرې وکړی.

شاملیدل ()Enrolment
د خپل ماشوم شاملول په یوه ښوونځۍ کې ،ښوونځې ته زنګ ووهی یا ورشی .تاسو باید د ځان سره خپله ویزه او یا آسترالیا ته د
راتګ سندونه  ،د ماشوم د زیږیدنې سند ،او کوم بل سند د ښوونځۍ د سندونو په ګډون ،چې د دوې د پخوانې تعلیم سره تړاو
ولری یوسی .تاسي به اړ وی چې د واکسین سندونه هم ورښیاست 9 .فصل ،روغتیا او هوساینه وګوری.
د یوه ښوونځۍ انتخابول به یو سخت تصمیم وی .تاسي کوالی شي د سیمه ییزوښوونځیو په اړه په  MySchoolویبپاڼه کې
 www.myschool.edu.au/ولولئ.
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ماشومانو ته د غیر انګلیسی ژبې ښوونځۍ
 د خپل ایالتې او سیمه ییز چارواکو سره او یا د ماشوم د.د انګلیسی ژبې زده کړې مالتړې خدمات په آسترالیا کې څو ډوله دی
.ښوونځۍ سره د زیاتو مالوماتو لپاره اړیکه ونیسئ
ویبپاڼه

مالومات

ایالت او
سیمه

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

Education and Training Directorate

ACT

Department of Education

NSW

Department of Education

NT

Department of Education and
Training

Qld

Department for Education and Child
Development

SA

Multicultural Access Point

Tas.

Department of Education and
Training

Vic.

Department of Education

WA

www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/az/esl.php
https://nt.gov.au/learning/internationalstudents-and-migrants/english-as-a-secondlanguage-students
http://education.qld.gov.au/schools/about/su
pport.html
www.sa.gov.au/topics/education-skills-andlearning/schools/curriculum-andlearning/student-support-programs/englishas-a-second-language
www.multicultural.tas.gov.au/education_and
_english
www.education.vic.gov.au/school/teachers/t
eachingresources/diversity/eal/Pages/ealne
wstudent.aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/
detcms/navigation/program-information/eald-school-programs/

په ښوونځۍ کې ژباړونکي
 کله چې دوې د خپلو ماشومانو په هکله د ښوونځۍ سره،والدین او پالونکې چې په انګلیسی ژبه لږ او یا هیڅ خبرې نشی کوالی
 سره پهTIS National  د، مخکې لدینه چې تاسي د ښوونځۍ سره وویني.خبرې کوی یو حاضر ژباړونکې درلودلې شي
 والړ شيwww.tisnational.gov.au  اووه ورځۍ په اوونۍ کې) اړیکې ونیسي او یا، ساعته24( 131 450

(Vocational Education and Training) مسلکې (حرفوی) ښوونه او روزنه
 کورسونه د هغو خلکو لپاره دی چې تخنیکې او کاری مهارتونهVocational Education and Training (VET) د
 د مسلکې ښوونۍ ډیر کورسونه په ډیرو ساحو لکه معلوماتې. او یا هم د یوه خاص کار لپاره مهارتونه زده کړی،غواړی
، کانونه، بنایې، ترانسپورت او لوژستیک، د ماشوم پاملرنه، توریزم او میلمه پالنه، هنر او رسنۍ، سوداګری خدمات،تکنالوژی
.تولیدی او کلیوالې کار وبار شته دی
 تاسي باید په هغه کورس چې غواړی ویی نیسی څیړنه وکړی او وګوری کوم، د زده کړی ترالسه کړیVET مخکې لدینه چې د
 مالومات وړاندې کوی چهwww.myskills.gov.au  ویبپاڼهMySkills  د.مهارتونه ته اوس په آسترالیا کې ضرورت شته
.ستاسي سره په څیړنه کې مرسته وکړی
 دا د. کورسونه په آسترالیا کې وړاندې کوی مالومات هم ورکویVET  ویبپاڼه د روزنی سازمانونو چې دMySkills د
Adult and Community Education (ACE) ، انستیتیوتTechnical and Further Education (TAFE)
. په ګډونPrivate Registered Training Organisations (RTOs)  او،سازمانونه
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د لیسې زده کونکي هم کوالی شي د  VETکورسونه د خپل د ښوونځۍ وروستیو کلونو کې ونیسی .د  VETکورسونه فیس اخلې
او زده کونکي کیدای شي د خپلو کتابونو ،مواد او سامان االتو اخستلو ته اړ وی .زده کونکي باید د لیسې درسونه ختم کړی چې
ځینې کورسونو ته برخمن وی.
د مستحقو زده کونکو چې د دیپلوم او یا د لوړی کچه  VETکورسونو کې داخله اخستې وی ،د آسترالیا حکومت د
 VET FEE-HELPد پور (قرضی) سکیم وړاندې کوی VET FEE-HELP .زده کونکو ته مالی مرسته کوی
چې خپلې د فیس پیسې مخکې ورنکړی .زده کونکې چې د  VET FEE-HELPپور واخلې باید دا پیسې د مالیه دالری
هغه وخت چې د دوې عاید د قسط ورکولو اندازی ته ورسیږې ورکړی .کله چې د پور غوښتنه او د قرضی غوښتنلیک
ورکوی ،مخکې لدینه یې چې السلیک کړی دا ستاسي مسؤلیت دی چې پر ټولو مسؤلیتونو او مقرراتو باندی ځان پوه کړی.
د زیاتو مالوماتو لپاره د  VET FEE-HELPپه هکله والړ شی
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees
تیلفون

سیمه

 VETمالومات

ملی

My Skills Training Directory

ACT

Skilled Capital

02 6205 8555

NSW

Smart and Skilled

1300 772 104

NT

Northern Territory Training
Entitlement

ویبپاڼه
www.myskills.gov.au
www.skills.act.gov.au/?q=s
kills-training-act
www.smartandskilled.nsw.
gov.au
https://nt.gov.au/learning/a
dult-education-andtraining/vocationaleducation-and-trainingVET

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

Tas.

Skills Tasmania

Vic.

Victorian Training Guarantee

13 1823

WA

Future Skills

08 6551 5000

www.skills.sa.gov.au/traini
ng-learning
http://www.skills.tas.gov.au
/learners
www.education.vic.gov.au/
training/learners/vet/pages/
funding.aspx
www.futureskillswa.wa.gov
.au/studentsparents/Pages
/default.aspx

د مهارتونو او سندونو) (qualificationsد رسمیت پیژندلو مالومات 5 ،فصل ،کار ګمارل وګوری

National Training Complaints Hotline
د  National Training Complaints Hotlineیو ملی خدمات د مراجعینو لپاره چې خپل شکایتونه د حرفوی تعلیم او
روزنۍ په اړه ثبت کړی .دا خدمت مراجعین مناسبې ادارې/چارواکې/او قضا ته معرفی کوی چه د دوې د شکایت سره
مرسته وکړی.
د حرفوی ښوونۍ او روزنۍ سیکتور پیچیدلې دی ،ډیر سازمانونه پکې ګډون لری ،د آسترالیا ایالتې او سیمه ییز حکومتونو په
شمول .مراجعین د یوه منسجمه او جاری/روانه طریقی وړ دی تر څو خپل شکایتونه ثبت کړی.

زنګ ووهی 131 450
39

 Hotlineد شکایتونو تحقیق نه کوی اما ستاسي شکایت تر ټولو مناسبې اداري ،چارواکې او قضایي ادارو ته سپاری .د
 Hotlineپه هکله نور مالومات شته دی په https://www.education.gov.au/NTCH
 Hotlineد دوشنبه تر جمعه د سهار  8نه د ماښام  6بجو په ملی کچه فعالیت کوی .د تیلفون شمیره یې  13 38 73ده .لیکل
شوی شکایتونه  skilling@education.gov.auته ایمیل کوالی شي .تر څو چې کوالی شي تفصیالت ورکړی ،ستاسي د
اړیکو تفصیالتو په ګډون ،تر څو ستاسو شکایت په بشپړه ټوګه وڅیړل شي.
د ژباړنې خدمات د  TIS Nationalله الری په زنګ وهلو دی  131 450شتون لری .او بیا د
 National Training Complaints Hotlineپوښتنه وکړی.

پوهنتونونه
د آسترالیا پوهنتونونه په نړې کې د غوره پوهنتونو په ډله کې دی .د لیسانس ) (degreeد درجی کورس معموال دري کاله د
بشپړیدو لپاره وخت نیسې ،اما د دوه لیسانسه ) (double-degreesاو لیسانس نه پس ) (post-graduateزده کړی هم شته
دی چې نور وخت هم نیسې .ځینې کورسونه انالین او نیمه وخت د زده کړی انتخاب هم لری .پوهنتونونه د لنډې مودې مسلکې
پرمختګ کور سونه هم وړاندی کوی.
د آسترالیا د ښوونۍ دسیستم په برخه کې نور مالومات الس ته راوړل:
•
•

که تاسي آسترالیا ته د کډوالې فکر کوی اویا په آسترالیا کې زده کړه کوی ،الړ شی
www.studyinaustralia.gov.au
که تاسي یو داخلې محصل ا و یا د بشرې ویزی درلودونکې وی ،والړ شی www.studyassist.gov.au

که تاسي غواړی د آسترالیا د لوړو زده کړو انستیتیوتونه او د زده کړی ساحی مقایسه کړئ  ،دا په
 www.qilt.edu.auکوالی شی.
د داخلې شرایط ،قبلیدل او د کورسونو مالومات (information about entry requirements, admissions and
) coursesلپاره د خپلې خوښې پوهنتون او یا د لوړو زده کړو د مرکز سره په خپل ایالت او سیمه کې په
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolli
ng-in-a-course
اړیکه ونیسي.
زده کونکي د محدودی انګلیسی ژبې سره د خپل پوهنتون سره اړیکه ونیسې او د انګلیسی ژبې کچه د کورس په اړتیا معلومه
کړی.کیدای شي چې د انګلیسی ژبې پروګرام کې داخلې ته اړتیا ولری ،مخکې لدینه چې پوهنتون پیل کړی ،چې مطمئن شي چې
ستاسي انګلیسی په کافې اندازه ښه ده چې هلته زده کړه وکړی.
د پوهنتون د کورس لګښت په کورس پوری اړه لری .د داخلې نه مخکې ،تاسي باید د کورس په لګښت غور وکړی ،څرنګه به
یې پیسې ورکوی ،او څرنګه به کتابونه ،او د اوسیدلو او عمومی ژوند خرڅه پوره کوی.
د داخلې زده کونکو سره د پوهنتون په زده کړه کې د مرسته لپاره ،حکومت د پوهنتون ځایونه تخفیف کوی او د Higher
) Education Loan Program (HELPته د برخمنو زده کونکو السرسې برابروی .که مستحق وی ،تاسي ته الزمه نده د
درس فیس پیشکې ورکړی ،خو د  HELPپور د مالې د مالیه سیستم د الری هغه وخت چې ستاسي عاید د قسط ورکولو اندازی
ته ورسیږې ورکړی .د عاید اندازه هر کال نشریږې او د  StudyAssistپه ویبپاڼه  www.studyassist.gov.auکې یې
موندلی شي.

د نړیوالو زده کونکو مالتړ
د ښوونۍ او روزنۍ اداره ستاسو د مالتړ لپاره کله چې په آسترالیا کې زده کړه کوی د اړیکې لومړي ټکې دی .تاسي کوالی شي
د میشته کیدلو مالومات نړیوالو زده کونکو ته ) (settlement information for international studentsپه
 www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australiaاو دغی ویبپاڼو کې وګوري:
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نړیوال زده کونکو ته مالومات

ویبپاڼه

Department of Education and Training

www.internationaleducation.gov.au/

Future Unlimited

www.studyinaustralia.gov.au/

Immigration information

www.border.gov.au/Trav/Stud

دسندونو او مهارتونو په رسمیت پیژندنه د ښوونۍ او روزنۍ په موخه
(Recognition of qualifications and skills for education or
)training purposes
که تاسي غواړي په آسترالیا کې زده کړه او یا روزنه وکړی ،دا به ګټور وی چې لومړي خپل سندونه او یا د بهر د کار تجربی
رس مآ د روزونکې اداری ،پوهنتون او د مهارتونو د ارزونې د اداری لخوا وپیژندل شي .دا ښایې ستاسي سره د کورس د داخلې په
مقرراتو او حتی د روزنۍ د وخت د مودې په کمولو کې مرسته وکړی.
مالومات د سندونو او مهارتونو د پیژندنې لپاره  5فصل ،کار ګمارل وګوری

د زده کونکو د مالتړ تادیات
( Youth Allowanceد  24 -16کلنو پوری خلکو ته) او ( Austudyد  25کلن او لویانو) د آسترالیا اوسیدونکیو ته مالی
مرسته کوی ،چې دوې د بشپړ وخت تعلیم په یوه منظور شوی رشته کې ،او د دوې عاید او شتمنې په وضع شوی حدودو کې ده.
د انتظار موده ) (waiting periodپه ډیرو نویو راغلیو اوسیدونکیو صدق کوی .پناه غوښتونکې او بشرې
راتلونکې د انتظار د مودې نه معاف دی .د زیاتو مالوماتو لپاره د  Centrelinkسره په
www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees
اړیکه ونیسي.
 10فصل ،ستاسي کورني وګوري

د زده کونکو د تخفیف کارت
په ځینو ایالتونو او سیمو کې ،د ښوونځۍ او د لوړو زده کړو زده کونکي کیدای شي چې د زده کونکې د کارت برخمن وی چې
دوی په ځینې خدمتونو کې تخفیف ورکول کیږې لکه عامه ترانسپورت .د خپل ښوونځۍ یا انستیتیوت نه د کارت اخستلو په
هکله وپوښتی.

د ټولڼې لند کورسونه
) Adult and Community Education (ACEد زده کړی کورسونه د  15کلن سن نه لویانو ته په سیمه ییز ټولنه کې
وړاندی کوی ACE .کورسونه عموما ډیر انعطاف لری او د بیالبیلو قابلیتونو او سابقی سره مطابقت کوی .په خاصه توګه د
کورس موده دوو تر دریو ساعتو په اوونۍ کې ،د ش پږو تر اته اوونیو پور ده ،او یا د پوره وخت ورکشاپ وی .اکثر دا
کورسونه د شپې له طرفه او یا د شنبه او یکشنبه په ورځو وی.
 ACEکورسونه عمومآ شهادتنامی نلری ،اما کیدای شي د نورو رسمی زده کړو او د کار په ارتباط روزنۍ ته الر هواره کړی.
 ACEهمدا شان د کار په اړوند مهارت او باورلیک او شخصی قناعت ،د ژوند سلوک او تولنیزې اړتیاوي برابروی.
ځینې لنډ مهاله کورسونه پیژندل شویدی ) (accreditedاو د پوهی او مهارت ورکولو لپاره طرحه شوی دی ،د مثال په توګه په
هنر ،معلوماتی تکنالوژی ،کوچنۍ سوداګری ،نوری ژبې او سپورت.
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 کیدای شی لڼدVocational Education Training (VET)  اوTechnical and Further Education (TAFE)
(کورسونه چې رسمی ارزونه نلریnon-accredited) ( او همدا شان نه پیژندل شویaccredited) مهاله پیژندل شوی
.وړاندی کوی
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 5کار ګمارل
په دې برخه کې
•
•
•
•
•
•

د کار لټول
Centrelink
د اسنادو او مهارتونو پیژندنه
د کار په ځای کې حقوق او ساتنه
روغتیا او خوندیتوب د کار په ځای کې
تقاعدی

د کار لټول
د آسترالیا د کار بازار کیدای شي ډیر رقابتی وی .اقتصادي عوامل ،ستاسي سندونو ) ،(qualificationsمهارت او په انګلیسی
ژبه د خبرو کولو توان او په کوم ډول کار پسې ګرځې ،به ستاسي د کار په لټولو اغیزه وکړی .د کار شتون د آسترالیا په بیالبیلو
برخو کې توپیر لری.
ورځپاڼي معموال  Job Vacanciesاو یا ) (Positions Vacantاعالنوی .د خالی کار اعالن انالین هم کیږې .شخصی د
کار موندلو د اداری تیلفون په دایرکتری لست او د ډیرو انالین د استخدام ویبپانو کې شویدی.
تاسي کوالی شی د خالی کار ) (job vacanciesلپاره په ټوله آسترالیا کې په  jobactiveکې چې د آسترالیا یوه لویه وړیا د
انالین کار موندلو اداره ده په  http://www.jobactive.gov.au/ویبپاڼه کې څیړنه وکړی.
رضا کارانه کار کوالی شي د کار موندلو په بهیر کې مرسته وکړی 12 :فصل ،مدنی ونډه اخستل وګوری.

Centrelink
 Centrelinkد کار لټونکو لپاره تادیات او نور خدمتونه وړاندی کوی .کیدای شي چې تاسي د مالی مرستی معاش برخمن اوسی
که تاسي کار لټوی ،منظور شوی زده کړی کوی او یا منظور شوی فعالیت لری.
Centrelink

د تماس تفصیالت

د  Centrelinkویبپاڼه

www.humanservices.gov.au

د کډوالو ،پناه غوښتونکیو او لیدونکیو لپاره مالومات

www.humanservices.gov.au/multicultural

په نورو ژبو مالومات

http://humanservices.gov.au/yourlanguage

په نورو ژبو کې مالومات

131 202

د کار پلتونکي تیلفون

132 850

چې ستاسي سره په کار موندلو کې مرسته وشی Centrelink ،کیدای شي تاسي د کاریابې د خدمتونو اداره
) (Employment Services Providerته معرفې کړی لکه  jobactiveاو .Disability Employment Services
که تاسي په لری ځای کې ژوند کوی تاسي به د ټولڼې پراختیا پروګرام برابرونکې
) (Community Development Programته معرفې شي.

jobactive
 Jobactiveکار لټونکي د کارفرما سره وصلوی او د برابرونکو لخوا د آسترالیا په  1,700ځایونو کې وړاندی کیږې .د
 jobactiveبرابرونکي د خپلو مشتریانو اړتیاو په اساس خپل خدمتونه تنظیموی .دوې د سیمه ییز کار فرما ،راجستر شوی د
روزنۍ مرکزونه ،حکومت ،ټولنیز او روغتیایي سازمانونه سره کار کوی تر څو خپلو مشتریانو ته کار ومومې.
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تاسي کوالی شي چې د روزنۍ او د کار تجربی ،کډه کول ،د معاش سبسیدی ،روزنه ،شاګردی او New Enterprise
 Incentive Schemeد یوه سوداګرې د پیل کولو السرسې لپاره مرسته الس ته راوړی Help for jobseekers .په
 http://www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekersشته دی.
ستاسي  jobactiveبرابرونکې به ستاسي سره د کار په پالن جوړولو کې مرسته وکړی ،هغه به ټاکی چې تاسي څې ته اړ یي تر
څو کار پیدا او وئی ساتی .د سوانح لیکل ،د کار تجربه الس ته راوړل او نوی مهارتونه او سندونه (وړتوبونه) تر السه کول په
کې شامل دی.
که تاسي یو پناه غوښتونکې او بشرې راتلونکې یاست ،تاسي د هماغه ورځې نه چې دلته راشی د کار موندلو د ټولو خدمات
برخمن یاست .نور کډوال کیدای شي د محدودو کار موندلو خدمات برخمن وي .د  Centrelinkسره د نورو مالوماتو لپاره اړیکه
ونیسي.
د خپل سیمه ییز  jobactiveبرابرونکې لپاره  www.jobactive.gov.auته والړ شی.
هر څوک چې په قانونی توګه په آسترالیا کې د کارکولوبرخمن دی (آسترالیا ته د لیدونکې د کار مناسبی ویزي په ګدون) کوالی
شي د حاصالتو کار وکړی ،په اطراف کې د میوې ټولول او نور محصوالت په شمولHarvest Labour Services .
برابرونکې خپل خدمتونه د  jobactiveله الری وړاندی کوی.
Jobactive

د تماس تفصیالت

Job Seeker Hotline

136 268

 jobactiveویبپاڼه

www.jobactive.gov.au

 jobactiveغیر د انګلیسی نه په نورو ژبو کې مالومات

www.employment.gov.au/translated-jobactivefactsheets

د آسترالیا  Labour Market Updateخپرونه

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

 Harvest Labour Servicesمالومات

www.harvesttrail.gov.au

الندینې خدمتونه هم کیدای شي مرسته وکړی:
نمایندګی او خدمات

تیلفون

ویبپاڼه

Australian Apprenticeships

13 3873

www.australianapprenticeships.gov.au
www.education.gov.au/job-guide

13 1764

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

 – Jobguideد ځوانانو د کار ګمارولو لپاره
 - Experience+د بالغ سن د کار ګمارلو
لپاره
 – MyFutureیوه ویبپاڼه د کارموندلو سال
برابرونکې
د سوداګری د پیل سره مرسته
 – JobAccessکارکوونکې د معیوبیت سره

http://myfuture.edu.au
www.employment.gov.au/selfemployment-new-enterprise-incentive13 62 68
scheme-neis
https://www.jobaccess.gov.au/people1800 464 800
with-disability
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د سندونو ) (qualificationsاو مهارتونو پیژندنه
که تاسي په یوه ځانګړی شغل کې سندونه ،مهارتونه او اړونده د کار تجربه لری ،تاسي ته به ښه وی چې دا په رسمی توګه
وپیژندل شي چې ستاسي سره په کار کولو کې مرسته وکړی .د خپلې پوهې او مهارتونو پیژندل ،کیدای شي په راتلونکې کې د
کار فرصتونو او د مسلکې پراختیا سره مرسته وکړی.
که تاسي دا پالن لرئ چې زده کړه او یا روزنه په آسترالیا کې وکړی ،تاسي ته به ښه وي چې خپل سندونو او د کار تجربې مو
وارزول او وپیژندل شي ،چې د کورسونو د داخلې مقررات پوره کړی ،او یا هم د زده کړی موده کمه کړی.
د سندونو د پیژندلو مالومات ) (qualifications recognition informationته ورشی
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualificationsrecognition.aspx
دلته څو الري شته چې خپل مهارتونه او سندونو و ارزوی او په رسمیت یې وپیژنئ.

د مخکینې زده کړی پیژندنه ()Recognition of prior learning
) Recognition of Prior Learning (RPLیوه پروسه د ارزونۍ او پیژندنۍ د پوهی او مهارتونو چې یو کس د زده کړی،
روزنۍ ،کار او د ژوند د تجربې له الری الس ته راوړی دی .دا تاسو ته یو مکمل او یا نیم آسترالیای سندونو برابر کوالی شی.
 RPLارزونۍ د آسترالیا د ) Registered Training Organisations (RTOsلخوا تر سره کیږې RTOs .د لوړو زده
کړو برابرونکې (پوهنتونونه) او مسلکې ښوونۍ او روزنۍ انستیتیتونه شامل دی ،او کیدای شي حکومتې او یا شخصې
برابرونکې وی.
تاسي کیدای شي د  RPLبرخمن وی که تاسي:
•
•
•

بهرنې سندونه
اړوند د زده کړی خبرپاڼه )(statement
ستاسي د کار د مهارتونو شواهد او الس ته راغلې پوهه د معاش او بې معاش کاری تجربو څخه ،د ژوند تجربه او
ټولنیز کارونه

د آسترالیا مسلکې ارزونکي چې  RTOته او یا یې په وکالت کار کوی ،کوالی شي د  RPLارزونې تر سره کړی .ارزونکي
کیدای شي تاسي د یوه ځانګړې کار په تر سره کولو کې نظارت او ستاسي د مهارت په هکله ستاسي سره خبرې وکړی .دوې به
ستاسي ثبوت ،تجربې او مهارتونه (د رسمی زده کړی او د کار تجربه په شمول) د اړوند آسترالیای سندونو سره وڅیړی.
ارزونکې به تاسي ته ووایي چې کوم ثبوت/سند ته اړ یاست چې وریې کړی – د مثال په توګه ،ستاسي د سندونو کاپې او د
روزنۍ سرتیفیکتونه ،د کار فرما لیکونه ،د کار څرنګوالې بیان او د کار نموني.
یو ځل مو چې یو مناسب د روزنۍ سازمان خوښ کړ ،تاسي باید د سازمان سره اړیکه ونیسې او د خپل  RPLپه هکله چې د
ارزونۍ او پیژندنې لپاره کوم فیس غواړی ورسره خبرې وکړی .عمومآ یو فیس د  RPLارزونۍ لپاره چارچیږې.
تاسي کوالی شي د  RTOsد اړیکې تفصیالت او ځایونه په الندینۍ ویبپاڼو کې پیدا کړی:
•
•

 – www.myskills.gov.au – MySkillsد حرفوې زده کړی او روزنۍ ) (VETکورسونو موندل چې ستاسي په
سیمه کې السرسې ورته ولری.
 – www.myfuture.edu.au – MyFutureد آسترالیا د  RTOsد اړیکه تفصیالت ،د پوهنتون په ګډون ،او نور
مالومات د  RPLد غوښتنلیک په پروسه کې.
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د مهارتونو د ارزونۍ چارواکې
د مهارتونو د ارزونۍ چارواکې ،ارزونۍ او ازمویني تر سره کوی تر څو دا معلومه کړی چې یو کډوال تجربه او مهارتونه د
آسترالیا په معیارونو لری چې په یوه ځانګړی مسلک او یا شغل کې کار وکړی .په داسې حال کې چې په عمومی توګه دا خدمتونه
د کډوالې په موخه برابر شوي ،ډیر چارواکې دا ارزونه او ازمایښت د نورو موخو لپاره کوی ،چې ستاسي سره مرسته وشي:
•
•
•

د  Australian Qualification Frameworkالس ته راوړل
د الیسنس او نوم ثبتولو السرسې په ځانګړو شغلونو کې
د یوی مسلکی ټولنې باور لیک )(accreditationالس ته راوړل

اوس مهال په آسترالیا کې  37چارواکې شته چې د بهرنې الس ته راوړل شویو سندونو ،مهارتونه په ځانګړی مسلک کې د
ارزونۍ مسؤلیت لری .چې دا مالومه کړی چې ایا ستاسي مسلک او شغل د چارواکو تر پوښښ الندې دی ،د چارواکو لست په
 www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authoritiesوګورئ.

د شغلونو (پیشو) پیژندنه آسترالیا – مهارتونه او پیژندنه
) Trades Recognition Australia (TRAد سوداګری یو مدیریت دی چې د آسترالیا حکومت
 Department of Education and Trainingکې ځای لری .دا د مهارتونو ارزونۍ چارواکې اداره
ده چې تقریبآ  130تخنیکې او مسلکې شغلونه ) (tradesperson occupationsارزوی چې د
) Australian Department of Immigration and Border Protection (DIBPلخوا مشخص شوی دی.
 TRAیو لړ د مهارتونو ارزونۍ خدمتونه مخ ته بیایې ،چې توپیر لری او د غوښتونکې په شرایطو او د دوې د
کډوالې په پایلو اړه لری.
د  TRA Trades Recognition Serviceاو د  TRA Optional Skills Assessment Serviceد مهارتونو پیژندل
د کار ګمارلو او الیسنس ورکولو په موخو وړاندی کوی Registered Training Organisations (RTOs) .د TRA
لخوا منظور شوی دی او په ټوله آسترالیا کې دا خدمتونه وړاندی کوی .پس له ارزونۍ ،ستاسي مهارتونه کیدای شي په رسمی
توګه مسلکې وپیژندل شي ،او  Offshore Technical Skills Recordبیان تر السه کول تاسو به اړتیا ولری چې اضافی
روزنه تر السه کړی چې د آسترالیا د کار معیارونو الیسنس الس راوړلو لپاره پوره کړی.
چې دا مالومه کړی چې د  TRAد مهارتونو ارزونۍ تاسي سره سمون لری  TRA Pathfinderته په
 www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspxالړ شئ.
کیداې شي تاسي  TradeSETهم ولټوی ،یو وړیا خدمت چې د مهارتونو د رسمی ارزونۍ په پریکړه کې ستاسي سره مرسته
کوی په www.tradeset.com.au
کسب (شغل) پیژندنه
تیلفون (د آسترالیا نه بهر  /د باندی)
تیلفون ( د آسترالیا په داخل کې)
ایمیل
 TRAویبپاڼه

د تماس تفصیالت
+61 2 6240 8778
دوشنبه تر جمعه ،سهار  10.00تر ماسپشین  12.00او د ماسپشین 1.00
تر ماشام  5.00بجو پوری ،د عامه رخصتیو نه بغیر (د ګرینویچ مین تایم
 10 + GMTساعته)
1300 360 992
په رسمی وخت لکه په پورته کی
traenquiries@education.gov.au
www.tradesrecognitionaustralia.gov.au

د لوړو زده کړو د سندونو پیژندل ()Tertiary qualifications recognition
 – Overseas Qualifications Unitsد آسترالیا په ایالتونو او سیمو کې شتون لری – د بهر نه سندونو په رسمیت پیژندل د
عمومی موخو لپاره وړاندی کوی (د دې لپاره نه وی لکه اړین زده کړه ،کډوالې ،یا د کارګمارلو مقررات) OQUs .یو وړیا
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خدمت دی چې ستاسي سندونو دآسترالیا د معادل سره مقایسه کوی ،د  Australian Qualification Frameworkپه ګتو
اسختلو سره.
د ) Department of Education and Training (DETد بهرنیو سندونو د مقایسه او په هکله یې سال او عمومی
مالومات وړاندی کوی .په خپل ایالت او سیمه کې د  OQUسره لومړي دا مالومه کړی مخکې لدینه چې د  DETسره اړیکه
ونیسې .که ضرورت وی  OQUبه تاسي  DETته معرفې کړی.
نمایندګی

ویبپاڼه

Department of Education and Training

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

State and territory Overseas
Qualification Units

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

مسلکې کسان د بهرنې روزنۍ په درلودلو او که پُلې زده کړی ته اړتیا لری ،چې د دوې سندونو په رسمیت وپیژندل شي کیداې
شي د درس ویلو په فیس کې د مرسته برخمن وی .د  FEE-HELPسره اړیکه ونیسي په  1800 020 108او یا
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP
الړ شئ.

د کار په ځای کې خوندیتوب او حقوق
هر څوک چې په آسترالیا کې کار کوی د اساسي حقونو او خوندیتوب برخمن دی.
د حد اقل معاش ،د تفریح وخت ،د ناروغې رخصتې او السرسې په ګډون د حد اقل امتیازاتو چې په قرار داد یا تړون کې راغلې
او کار یې تر پوښښ الندی دی.
د  Fair Work Ombudsmanوړیا سال او مالومات د آسترالیا د کار ګمارلو قانون د کار کوونکې او کارفرما په اړه د
 www.fairwork.gov.auد انګلیسی ژبې نه پرته په نورو ژبو وړاندی کوی.

حد اقل معاش
ټول کار کوونکي په آسترالیا کې د حد اقل معاش برخمن دی .اندازه یې ستاسي په ایالت او سیمه چې تاسي پکې کار کوی ،ستاسي
سن ،کوم ټرون ( )awardعبارت د معاش ،رخصتې ،تفریحی ،ناروغې او داسې نور د کار د شرایط) د تطبیق وړ او ستاسي د
کار د قرار داد په تفصیل اړه لری.
ستاسي کار فرما باید تاسو ته منظم معاش درکړی او ستاسي د اجازه نه پرته د معاش نه پیسې کمی نکړی (په استثنا د تقاعد او
مالیه په موخو) .کله مو چه کار پیل کړ د خپل کار فرما نه د معاش نه د پیسو ګرځول /کمول پوښتنه وکړی چې واضح یې تاسي
ته تشریح کړی .تاسي کوالی شي د خپل معاش نه د پیسو د ګرځولو اندازه ترتیب کړی (لکه د تقاعد لپاره اضافی پیسو لیږد ول).
تاسي ته باید د معاش د پیسو سند یوه ورځ وروسته د معاش ورکولو نه درکړل شي.

د کار ګومارلو شرایط
ټول کارکوونکی په آسترالیا کې د کار حد اقل شرایطو برخمن دی .څو ساعته کار کول ،معاش او اضافه کاری ،د ارامی وقفه
(تفریح) ،د مریضې رخصتې او رخصتې معیارونه پکې شامل دی.

زنګ ووهی 131 450
47

د استازیتوب حقونه
ټول کارکوونکي په آسترالیا کې د کارګری اتحادیه د غړیتوب او د ده لخوا د استازیتوب حق لری .اتحادیې خپلو غړیو ته د
معاش ،د کار شرایط او د کار د ځای خوندیتوب په هکله سال ورکوی .دوې د کار د ځای پر مشکالتو او د کار فرما سره د خپلو
غړیو د معاش او د کار په شرایطو خبرې کوی.
تاسي مجبور نه یاست چې خپل کا ر فرما ته خپل د اتحادیه د غړیتوب نه ووایاست .ستاسي کار فرما باید تاسي سره غیر عادالنه
کړنه ونکړی او د کار نه مو ونه باسی ځکه چې تاسي د اتحادیه غړی یاست.
که تاسي غواړی چې د یوی اتحادیه غړی شی اما نه پوهیږي چې د کوم یوه غړی شي ،تاسي کوالی شي د
 Australian Unionsسره په  www.australianunions.com.auاړیکه ونیسئ Australian Union .د غړیتوب او
سال د  Australian Council of Trade Unionsلخوا وړاندی کیږی .دا به ستاسي سره ستاسي د پوښتنو د کار د حقوق او
استحقاقونه په هکله مرسته کوی.

د تبعیض په ضد ساتنه
ستاسي نه په کار کې د مذهب ،جنسیت ،حاملګی ،جنسی ترجیحیت ،معلولیت او یا د کارګری اتحادیه غړیتوب په دالیلو ،د تبعیض
او ناوړه اقدام ) (adverse actionنه ساتنه کیږئ.
،ناوړه اقدام ،هغه دی چې د یو کس:
•
•
•
•
•

د کار ورکولو نه ډډه وشی
له کار نه ایستل شوی وی
د روزنۍ د فرصتونونه نه محروم شی
د ترفیع نه محروم شی یا
د نامناسب کاری شرایطو او د کارګومارلو د مسودي نه په ټیتو شرایطو سره مخامخ وی

د زیاتو مالوماتو لپاره د تبعیض قانون وګوری
www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guideaustralian-discrimination-laws
د شکایت کړلو لپاره
www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complainabout/complaints-about-discrimination-employment
ته والړ شی.

د کار د ځای نور حقونه
ستاسي کار فرما نشي کوالی تاسي سره بد وضعیت او یا له کار څخه وباسي ځکه تاسي د کار د ځای په هکله پوښتنی او یا
شکایت (خپل کار فرما او یا مربوطه چارواکو ته) کړی دی ،او یا هم چې تاسي د خپلو حقوقو پلې کول غواړی.

زیات مالومات
که تاسو ډاډمن نه وی چې تاسي ته سم معاش ،د کار شرایط او کار د ځای حقوق ،او یا د خپل کار فرما نه شکایت کول ،نشي تر
السه کوالی ،تاسي زیات مالومات الندې موندلی شئ:
ملی نمایندګی

تیلفون

ویبپاڼه

Fair Work Ombudsman
(غیر د انګلیسی نه په نورو ژبو)

13 1394

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

تیلفون

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

ملی نمایندګی
Fair Work Ombudsman
د کډوالو او ویزه لرونکو لپاره

www.australianunions.com.au/ 1300 486 466

Australian Unions

www.fwa.gov.au/ 1300 799 675

Fair Work Commission

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

د آسترالیا حکومت

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

Department of Immigration and
Border Protection

روغتیا او د کار د ځای خوندیتوب
 ټول کارکوونکي باید د خپل کار فرما د روغتیا او خوندیتوب کرنالړی.تاسي د یوه روغ او خوندې د کار د ځای حق لری
.تعقیب کړی
 کیداې شي چې تاسي د کارکوونکو نقصان ته د جبران ورکولو،که تاسي په کار کې زخمی شوی وی
.( برخمن شئworkers’ compensation)
 قوانین مسؤلیت لری (او هم ورتهWork Health and Safety (WHS) ایالتونه او سیمی اصلی (لومړني) د
 د حکومت د ایجنسیو او نورو مسؤلینو چې د، دا قوانین د کار فرما.) ویل کیږېOccupational Health and Safety
.روغتیایې او خوندیتوب په اړه کار کوی وظایف څرګندوي
 د مربوطه چارو تنظیم کوونکي او یا د روغتیا او خوندیتوب استازي سره،که تاسي فکر کوی چې ستاسي د کار ځای خوندې ندې
. همدا راز تاسي کوالې شي د خپلې اتحادیه سره اړیکه ونیسئ.)اړیکه ونیسئ (که څوک یې مسئول وی
:د ایالت او سیمه د خوندیتوب تنظیم کوونکی دا دي
ویبپاڼه

تیلفون

د روغتیا او خوندیتوب چارواکی

سیمه

www.worksafety.act.gov.au

02 6207 3000

WorkSafe ACT

ACT

www.workcover.nsw.gov.au

13 1050

WorkCover NSW

NSW

www.worksafe.nt.gov.au

1800 019 115

NT WorkSafe

NT

www.worksafe.qld.gov.au

1300 362 128

WorkCover Queensland

Qld

www.safework.sa.gov.au

1300 365 255

SafeWork SA

SA

www.worksafe.tas.gov.au

1300 366 322

WorkSafe Tasmania

Tas.

www.worksafe.vic.gov.au

1800 136 089

WorkSafe Victoria

Vic.

www.worksafe.wa.gov.au

1300 307 877

WorkSafe Western Australia

WA

www.comcare.gov.au

1300 366 979

Comcare

ملی
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سیمه

د روغتیا او خوندیتوب چارواکی

تیلفون

ویبپاڼه

ملی

Safe Work Australia

1300 551 832

http://www.safeworkaustralia.go
v.au/sites/SWA/whsinformation/working-safely-inaustralia

یو شمیر صنایع ،لکه د کانو ،تیلو او ګاز ،د خوندیتوب تنظیم کوونکي لری .د تنظیم کوونکي د مکمل لست لپاره،
د کارګرو نقصان ته د جبران تنظیم کوونکي په ګډون )(workers’ compensation regulators
www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs regulatorsوګورئ.

تقاعدی )(Superannuation
تقاعدی یوه الره د پیسو سپما د تقاعد د دوری لپاره ده .تاسي او یا ستاسي کارفرما کوالی شي پیسې د تقاعدی فند
) (superannuation fundته واچوي ،چې تاسي کوالی شي په شپیتو کلنۍ کې ورته السرسې ولرئ.
په ډیرو مواردو کې ،ستاسي کار فرما اړ دی چې ستاسي د معاش د اندازی ،نه ) (9%فیصده د تقاعدی فند ته واچوی .تاسي هم
کوالی شي اضافی پیسې د تقاعدی فند ته واچوی .تر څو ومومی چې ستاسي کار فرما سمی پیسې فند ته لیږدوی ،د خپل تقاعدی د
فند برابرونکي سره یې مالومه کړی.
که تاسي خپل ځان ته کار کړی ،تاسي کیداې شي د تقاعد فند ته پر پیسو ورکولو د تقاعدی وخت لپاره غور وکړی.
د ال زیاتو مالوماتو لپاره:
د تقاعدی مالومات
Australian Taxation Office

تیلفون
13 1020

ویبپاڼه
www.ato.gov.au/super

Australian Securities and
Investments Commission

1300 300 630

www.moneysmart.gov.au/superannuationand-retirement
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 6د آسترالیا قانون
په دې برخه کې
د هر چا نه په آسترالیا کې دا تمه کیږې چې د آسترالیا د ټولو قوانیونو نه اطاعت وکړی .ځینې شیان چې په نورو هیوادنو کې
قبول شوی وی په آسترالیا کې به غیر قانونی او پایله به یې ډیره سخته سزا وی.
د آسترالیا د قانون سره اشنایې به ستاسي سره د آسترالیا په ټولڼه کې ژوند کولو ته اعیار او له ستونزو نه مخنیوی وکړی
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

جنایې جرمونه
تاوتریخوالې
کورنۍ تاوتریخوالې او جنسی تیری
د قانونی سن رضایت
د ماشومانو حقونه
د ماشومانو ساتنه
اجباری واده
د ښځو د بارداری روغتیا او حقوق
سالح او چاقوان
حیوانات او وحشی ژوند (د نباتاتو او حیواناتو طبیعت)
څکول ،څښل او نشهیی توکې
د نباتانو او څارویو په وارداتو محدودیت
نور قوانین
قانوني مرسته

جنایې جرمونه
جنایت هر هغه کار او عمل دی چې د قانون په خالف وی او پایله به یې مجازات دی
جدی جرم قتل ،برید ،جنسی تیری ،ملکیت ته خساره او غال ،مسلحانه غال ،د ماشومانو سره جنسې رابط چې هغوی د قانوني
رضایت سن ته نه وی رسیدلې ،خطر ناکه دریوری ،درلودل ،ګټه اخستل او د غیر قانونی نشهیی توکو خرڅول او درغلی په
شمول .که تاسي رشوت (چاته د پیسې وړاندیز) او یا د رشوت ورکولو هڅه یو کارکوونکې ،لکه پولیس افسر ،د فدرال ،ایالتې او
سیمه ییز حکومت رسمی مامور ته وکړی ،دا یو جدی جرم دی .د تحفو او رشوت وړاندیز چې د رسمی مامور په تصمیم اغیزه
وکړی ،غیر قانونی دی او د دې راپور به ورکړل شي.
د سالح درلودل او ګرځول ،لکه توپک ،د الیسنس نه بغیر غیر قانوني دی .اکثر ایالتونه او سیمې په عام محضر کې د نورو بالقوه
وسلو په ګرځولو محدودیتونه وضع کړی لکه چاقوان.

په بیړنۍ حالت او که څوک په فوری خطر کې وی 000 ،ته زنګ ووهی او  Policeوغواړی 2 .فصل ،مرسته اخستل
وګوری.
که تاسي کوم جنایت لیدلی وی او یا مالومات لری چې د پولیسو سره د جرم په حلولو او مخنیوي کې مرسته کوالی شي ،تاسي
باید د  Crime Stoppersسره اړیکه ونیسي په  www.crimestoppers.com.auاو یا  1800 333 000ته زنګ
ووهی .تاسي مجبور نه یاست چې خپل نوم ورکړی.
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تاوتریخوالې
تاوتریخوالې د بل چا په مقابل کې په آسترالیا کې غیر قانوني دی ،او دی ته د جدی جرم په سترګه کتل کیږې .هغه کس چې د
تاوتریخوالې مرتکب شي که هغه نارینه او یا ښځینه وی زنداني کیږې.
بیالبیل خدمتونه شته چې د تاوتریخوالې د قربانیانو مالتړ وکړی ،د کورني تاوتریخوالې (د خپلمنځې او کورنۍ تاوتریخوالی)
په ګډون.

کورنۍ تاوتریخوالې او جنسي تیرې
خپلمنځې او کورنۍ تاوتریخوالې عبارت دی له هغه رویي یا ګواښونو نه چې هدف یی د نارینه یا ښځینه ملګری او د کورنۍ نور
غړی تر خپل کنترول الندی راوستل چې دا کار هغوی هڅوي یا یې خوندیتوب ته زیان ورسوی .په آسترالیا کې کورني
تاوتریخوالې د قانون په ضد جرم دی .کیداې په ګډون د:
•
•
•
•
•

وهل ،مری نه نیول (خفک کول) او یا د کورنۍ غړی یا ملګری ته زیان رسول
د کورنۍ غړی او ملګری/ملګري ته د اړینو پیسو نه ورکول
د ملګری/ملګري جال کول له دوستانو یا کورنی څخه
د ملګری/ملګري سپکول او تر انتقاد الندی نیول
د ماشومانو او د کورنیو څارویو ډارول.

جنسي تیری یو جنسي عمل دی چې د بل لوری د خوښې پرته تر سره شي .جنسي تیری عبارت دی له:
•
•
•

یو کس په زوره اړ ایستل جنسي نږدیوالې کړنۍ ته
د یو کس اړ ایستل چې بربنډ جنسي فلمونه وګوری
د ماشوم سره جنسي عمل او یا د جنسي نږدیوالې کړنۍ تر سره کول.

په آسترالیا کې پر یو جا جنسي تیری کول یو غیر قانوني عمل دی .هر هغه څوک چې جنسي تیری کوی که ښځه وي اویا نر
زندانې کیدلی شي .،جنسي تیری د دوو کسانو ترمنځ چې واده شوي سره هم وي اوکورنۍ رابطه هم ولري د قانون پر خالف دی.
ښځي د نارینه وو په شان مساوی حقونه لری .د آسترالیا قانون ښځي او نارینه ته په مساوی توګه ګوری .هر څوک دا حق لری
چې په ازاده توګه پرته له تاوتریخوالې ،د خپلې خوښې د اړیکې په درلودلو سره په ټولڼه کې ژوند وکړی .ښځو ته باید دا د منلو
وړ نه وی چې له دوې سره بد سلوک وشی او یا دوې ته زیان ورسیږې.
که چیرته تاسي او یا یو کس چې تاسي یې پیژنې په خطر کې وی نو پولیس  Policeته په  000زنګ ووهی .د آسترالیا پولیس
د ډاډ او اعتبار وړ دی.
د  Family Safety Packستاسي سره د خپل حقونو په پوهولو او چې له کوم ځای نه مرسته الس ته راوړی که ورته اړ وی
مرسته کوی .په آسترالیا کې د کلتوری حساسیتونو خدمتونه شته دي چې له دوې نه مرسته غوښتل د منلو وړ دی .دا رساله په
نورو ژبو په  www.dss.gov.au/family-safety-packکې شته ده.
 1800 RESPECTوړیا ،محرمانه د تیلفون او د انترنت له الری سال او مالومات وړاندی کوی .سالکاران ستاسي خبرې
اوری ،د پوښتنو ځوابونه درکوی او تاسي نوروسیمه ییز ادارو ته چې ستاسي سره مرسته وکړی معرفې کوی.
 1800 737 732ته زنګ ووهی او یا دغی ویبپاڼی  www.1800respect.org.auته الړ شئ.
 MensLineد سالکاری خدمت دی چې د نارینو سره د کورنۍ او اړیکو (کورنۍ رابطی) او د ارتباطاتو مشکالت په شمول د
کورنۍ تاوتریخوالې سره مرسته کوی 1300 789 978 .ته زنګ ووهی او یا دغی www.mensline.org.au
ویبپاڼی ته الړ شی.
که تاسي ژباړونکې ته اړتیا لری ،د ژباړنې خدمتونه ) (TIS Nationalته په دغه شمیره  131 450زنګ ووهی.
 TIS Nationalپخپله سال نه ورکوی خو تاسي نورو ادارو ته معرفې کوی چې ستاسي سره مرسته وکړی.
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تیلفون
او یا1800 200 526
1800 737 732
1800 688 009

1300 789 978

1300 766 491
02 6280 0900
02 8745 6999

1800 810 784
1800 656 463

1800 019 116
08 8945 6200
1800 811 811
1800 600 636
1300 782 200

1800 800 098

1800 633 937
1800 608 122

03 9322 3555

1800 755 988

خپلمنځی او د کورنی تاوتریخوالی خدمات
Domestic Violence and Sexual Assault
 ساعته د مرسته لین او24
www.1800respect.org.au
Child Abuse Prevention Service
 ساعته د مرسته لین او24
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
Mensline Australia
 ساعته د مرسته لین او24
www.mensline.org.au
Men’s Referral Service
http://mrs.org.au
Domestic Violence Crisis Line
http://dvcs.org.au
Domestic Violence Advocacy Service
د سیدنی د مشوره لین
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legalservice
Domestic Violence Advocacy Service
د سیدنی نه بهر وړیا زنګ وهل
Community Services Domestic Violence Line
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-andfamilies/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
Crisis Line
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
Domestic Violence Counselling Service
www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
Women’s Help Line
www.dvconnect.org/womensline
Men’s Help Line
www.dvconnect.org/mensline/
Domestic Violence Crisis Services
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-homeand-in-the-community/domestic-violence
Domestic Violence Help Line
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-toabout-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australiacounselling-services/
Family Violence
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
Response and Referral
سالکاری او مالتړي خدمتونه
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/
family_violence_counselling_and_support_service
Eastern Domestic Violence Service
 بجو پوری5  تر ماښام9  د سهار،دوشنبه تر جمعه
http://edvos.org.au/what-we-do
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
www.iwss.org.au
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سیمه
ملی
ملی
ملی
ملی
ACT
NSW

NT

Qld

SA

Tas.

Vic.

سیمه

WA

خپلمنځی او د کورنی تاوتریخوالی خدمات
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
دوشنبه تر جمعه ،د سهار  9تر ماښام  5بجو پوری
سالکاری او مالتړ
www.safesteps.org.au
,Men’s Referral Service
ریچ موند ،او ویکتوریا ته وړیا زنګ وهل
http://mrs.org.au/about
Men’s Referral Service,
ریچ موند ،دوشنبه تر جمعه ،د سهار  9تر ماښام  5بجو پوری
Women’s Domestic Violence Crisis Service
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx
Women’s Domestic Violence Crisis Service
د پرت د بهر څخه زنګ وهل
Men’s Domestic Violence Helpline
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx

تیلفون
03 9898 3145
1800 015 188

1800 065 973
03 9428 2899
1800 007 339

08 9223 1188
1800 000 599

کیداې شي چې تاسي د خپلمنځې او کورنۍ تاوتریخوالې مسئلو په اړه قانوني مرستې ته اړتیا ولری .د ال زیاتو مالوماتو لپاره
د دی فصل پای وګوری.

د قانوني سن رضایت
قانوني سن هغه سن دی چې قانون وایې تاسي کوالی شي چې د بل چا سره د جنسي نږدیوالې موافقه وکړی.
په اکثر ایالتونو او سیمو کې د رضایت قانوني سن  16کاله دواړو نارینه او ښځینه ته دی .په جنوبی آسترالیا (South
) Australiaاو تازمانیا ) (Tasmaniaکې  17کاله دی.
دا غیر قانوني دی که یو بالغ کس د یوه ماشوم سره چه د رضایت قانونی سن ته نه وی رسیدلی ،ورسره جنسي اړیکه ونیسي .هر
هغه څوک چې دا قوانین مات کړی پرته لدینه چې ماشوم موافقت کړی وی او که یې نه وی کړی ،ډیر سخت مجازات لری .دا
قوانین د ماشومانو د جنسي سؤ استفاده نه ساتنه کوی.
تاسي کوالی شي د یوه ډاکتر سره د خبرو ،او یا د جنسي روغتیایې کلینک او د کورنۍ د پالنولو کلینک سره چې په
 White Pagesکې لست شویدی اړیکه ونیسي او ال زیات مالومات الس ته راوړی.

د ماشومانو حقونه
آسترالیا د ماشومانو حقونو ساتنۍ ته سخت ژمن دی.
ماشومان د قانون لخوا د فزیکې ،جنسي او عاطفې تیری ،غفلت (بې غوری) او تاوتریخوالې نه په کور او ښوونځۍ کې ساتل
کیږې .مناسب ترتیب باید د ماشوم پاملرنې او څارنۍ لپاره ونیول شي .فزیکې دسپلین لکه وهل نه تشویقیږی ،او که د پام وړ زیان
ورسوی ،غیر قانوني دی .فزیکې دسپلین کول په ښوونځیو کې اجازه نلری.
په آسترالیا کې یو شمیر خلک ،لکه ډاکتران او ښوونکې ،دی ته اړ دی که دوې د ماشوم د ساتنې په اړه اندیښمن وی چې ورته
زیان رسیدلې وی راپور یې د ایالت او سیمه چارواکو ته وکړی.
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د ماشومانو ساتنه
 د ماشوم د ساتنې خدمتونه ښایې د ماشوم د هوساینۍ،که چیری یو عمل ماشوم او ځوان ته زیان او احتمال د زیان رسولو ولری
 چې د تاوتریخوالې او تشدد نه ساتنې ته اړتیا، که تاسي او یا بل څوک چې تاسي یې پیژنې.او خوندیتوب لپاره مداخله وکړی
. تاسي باید د پولیس او د ماشومانو د خدمتونو د ساتنې سره اړیکه ونیسئ،لری
:د ال زیاتو مالوماتو لپاره
24 تیلفون
ساعته خدمات

د ماشوم د خوندیتوب نمایندګی او ویبپاڼی

سیمه

1800 688 009

Child Abuse Prevention Services
www.childabuseprevention.com.au

ملی

1300 556 729

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

ACT

132 111

Community Services Helpline
http://www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-andneglect

NSW

1800 700 250

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

NT

1800 811 810

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

Qld

131 478

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

SA

1300 737 639

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

Tas.

131 278

Department of Human Services - Child Protection
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-andyoung-people/child-protection

Vic.

1800 199 008

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

WA

په زور (جبری) واده
 په زوره. په آسترالیا کې په زوره یو کس واده ته مجبورول جرم دی.په آسترالیا کې خلک آزادی لری چې که غواړی واده وکړی
 مجبور او، ځکه دوی تهدید،واده هغه دی چې یو کس پرته لدینه چې په بشپړه او آزاده توګه یې رضایت واده کولو ته ورکړی وی
.یا هم تیرایستل شویدی
 دا مهمه نده چې د کس مذهبی او قومی. او یا روانی فشار په چا واچوی چې واده وکړی،هیڅوک د دې اجازت نلری چې فزیکې
. او یا څو کلن دی، د دوې جنسیت او جنسي تمایل څه دی،سابقه
.یو څوک په زوره د ودولو لپاره کوم بل هیواد ته لیږدول او یا د بل چا له لوری ورته واده تنظیمول هم غیر قانونی عمل دی

131 450 زنګ ووهی
55

ماشومان د  16کلنۍ عمر نه ټیټ د واده اجازه نلری .خلک د  16نه تر  18پوری یواځې د والدینو په رضایت او یا د آسترالیا د
محکمی د قاضی په حکم واده کوالی شي.
تنظیم یا ترتیب شوی واده په آسترالیا کې قانونی دی .دواړه لورې باید د واده کولو رضایت ورکړی.
په زوره د واده کولو په هکله د نورو مالوماتو لپاره او څرنګه ځان او نور خوندی ساتلې شي،
 www.ag.gov.au/forcedmarriageته والړ شی.
د  (www.dss.gov.au/family-safety-pack) Family Safety Packحقیقت پاڼه ) (factsheetپه زوره واده او کم
عمر واده کولو په کې شامل دی.
که چیری تاسي فکر کوی یو کس د زور واده کولو په درشل او یا خطر کې دی ،د  Australian Federal Policeسره په
 131 237اړیکه ونیسی.
دغه الندینې سازمانونه هم کوالی شي مرسته وکړی:
سیمه

سازمانونه او ویبپاڼی

تیلفون

ملی

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

1800 737 732

ملی

Family Law Information
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/fa
mily-law-matters/getting-help/migrants-refugees-languagesupport

1300 352 000

ملی NSW /

Anti-Slavery Australia
www.antislavery.org.au

02 9514 9662

ملیNSW /

My Blue Sky
www.mybluesky.org.au

Vic.

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

 02 9515 8815او یا
 0481 070 844تکس /
اس ام اس
03 9481 3000

ښځینه بیا زیږیدلو روغتیا او حقونه
د ښځو سنت کول او د الت غوڅول ) (FGM/Cپه آسترالیا کې غیر قانوني دی.
 FGM/Cد هغه عملیات اقدام دی چې د ښځې تناسلی عضو غوڅول او یا د ښځینه بهرنې تناسلی ارګانونه ایستل ،او یا کوم نور
ټپی کول د ښځې د تناسلی اله په شمول دی ،او د غیر طبی الملونو په وجه تر سره کیږې.
او دا هم غیر قانونی دی چې یو کس بل هیواد ته ولیږل شي چې د  FGM/Cعملیات په دی کس تر سره شي او یا هم کوم بل
څوک ولری چې ددې کاربندوبست وکړی.
 FGM/Cکیدای شي جدی او تلپاتی پایلې (انجام) ولری .ښځې او نجونې چې آسترالیا ته راځی کیدای شي لدی عمله روغتیایی
ستونځی ولری.
الندینې متخصص خدمتونه مرسته کوالی شي:
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تیلفون

02 6247 3077

ښځینه بیا زیږیدلو روغتیا او حقونو خدمات

سیمه

National Education Toolkit for FGM/C in Australia
www.netfa.com.au
Sexual Health and Family Planning
www.shfpact.org.au

ملی

02 6205 1078

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

1800 817 227

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

02 9840 3877

Education Program on FGM
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-EducationProgram-on-Female-Genital-Mutilation/NSW-EducationProgram-on-Female-Genital-Mutilation/default.aspx

08 8922 6472
08 8955 4500

Family Planning Welfare Association
www.fpwnt.com.au

07 3250 0240

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

07 3250 0240

Multicultural Women’s Health – FGM
www.true.org.au/resources/resourcesoverview/multicultural-womens-health-female-genitalmutilation-fgm
Women’s Information
Service
www.wis.sa.gov.au

08 8444 0700

NSW

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

08 8948 0144

1800 188 158

ACT

NT

Qld

SA

Women’s Health Service
www.whs.sa.gov.au
Red Cross - Bicultural Community Health Program
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx

1300 737 639

Child protection service
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services

131 444

Tasmania police
www.police.tas.gov.au

1800 333 000

Crime stoppers
http://crimestopperstas.com.au
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Tas.
-

سیمه

ښځینه بیا زیږیدلو روغتیا او حقونو خدمات

تیلفون

Vic.

Royal Women's Hospital
https://www.thewomens.org.au/health-information/
په اطراف کی وړیا تیلفون

03 8345 3058
1800 442 007

South Eastern Centre Against Sexual Assault
www.secasa.com.au
 24ساعته –
وړیا زنګ وهل

1800 806 292
03 9594 2289

WA

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
دوشنبه تر جمعه ،د سهار  9تر مازدیګر  4بجو پوری ،وړیا زنګ وهل

1800 199 174

WA Health, FGM Program
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/
gbv.php

08 9340 1557

وسلې او چاقوګان
په آسترالیا کې د وسلې ګرځول لکه چاکو او ټوپک د قانون په ضد دی .تاسي باید د ټوپک د ګرځولو او درلودلو لپاره
الیسنس ولری.
په ماشومانو باندی د ټوپک او چاکو خرڅول او د ټوپک په استعمالو کې په عمومی توګه د سن محدودیتونه شته دی .هر ایالت او
سیمه بیالبیل ترتیبات او قوانین د ټوپک د استفاده او درلودلو لپاره لری.

حیوانات او وحشی ژوند (طبیعت) )(wildlife
عموما د سیمه ییزحیواناتو ) (native animalsاو نورو حیواناتو ښکار په ملی پارکونو او د طبیعت زیرمو سیمو کې
اجازه نلری.
د ښکار او کب نیول (ماهیګیری) قوانین د هر ایالت او سیمه په اړوند فرق لری او تاسي باید مالوم کړی چې ستاسو په سیمه کې
څه په کار دی .تاسي کیدای شي په ځینې منطقو کې وحشی حیوانات ښکار کړی .تاسي به د جواز او یا اجازه نامه او یا هم د
ښکار لپاره فیس ورکولو ته اړ اوسی .او هره وسله چې تاسي یې کاروی باید الیسنس ولری.
معموال د الیسنس یا اجازه نامی سره ،په سمندر یا سیند کې تفریحی کب نیول ښایې اجازه ولری .عموما د کبانو د شمیر او اندازه
(لوي والې) چې تاسي یې نیسې یو حد لری
آسترالیا قوانین لری چې د حیواناتو ساتنه د ظلم او بې پروایې نه وکړی .هغه خلک چې د حیواناتو او مرغیو سره بد چلن کوی،
دوې به جریمه او یا زندانې او یا به دواړه شي .سیمه ییز قوانین اجازه ورکوی چې څاروی په کور کې وساتې خو عموما د
آسترالیا د محلی حیواناتو د ساتلو لپاره ځانګړی الیسنس ته اړتیا لری.
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د څارویو وژل په کور کې منع دی.
 12فصل ،مدنی ونده اخستل وګوری

څکول ،څښل (شراب) او نشه یي توکې
څکول یو روغتیایې خطر دی ،او په آسترالیا کې د ناروغیو او مړینې مخکښ المل دی.
د تنباکو په هکله مالومات او چې څنګه څکول پریږدی د روغتیایې مسلکې کسانو لکه ډاکتر او فارمسیست څخه الس
ته راتلونکې دی .همدا شان مالومات د  Quitlineخدمات 13 7848 (13 Quit) ،په www.quitnow.gov.au
کې الس ته راتلونکې دی.
څکول پ ه موټرو کې چې ماشومان حاضر وی او په اکثر عامه ځایونو لکه دفتر ،د کار ځایونه ،د سوداګری مرکزونه،
روغتونونه ،روغتیایې کلینیکونه ،د تفریح ځایونه او رستورانونو کې اجازه نلری.
د تنباکو تولیداتو خرڅول او یایې ورکول د  18کلونو نه کم عمر کس ته غیر قانونی دی.
په آسترالیا کې د الکهولو (شراب) څښل قانوني دی ،خو یواځې په ځینې ځایونو او په ځانګړی وخت کې .د الکهولی څښلو د پاره
الرښوونې دا توصیه کوی چې د ورځې د دوو معیاری ګیالسو نه ډیر و نه څښل شي.
دا غیر قانوني دی چې ماشوم ته شراب خرڅ او یا ورکړل شی .او دا د قانون په خالف دی که یو کس چه عمر یی د  18نه کم
وی او شراب وڅښې ،په استثنا د شخصی ملکیت ،لکه شخصی کور .د شراب څښل په اکثر عامه ځایونو کې هم منع دی.
آسترالیا قوانین لری چې د ځینې نشه یي ټوکو د درلودلو ،خرڅولو او کارولو نه خلک منع کړی .د نشه یي ټوکو قانون ماتول
کیدای شي سخت جریمې ،د نقدی جریمی په ګډون او زندان وی .دنشه یي ټوکو قوانین د هغه کس چه غیر قانونی نشه یي توکې
کاروی او هغه کس چه د دې نه د رسولو ،سوداګری ،تولید او یایې هم پلوری تر منځ توپیر کوی.
د نشه یي توکو او شرابو تر اغیزې الندی دریوری غیر قانوني دی .که تاسي پس لدینه چې نشه یي توکی او یا شراب مو څښلې
وی دریوری وکړی  ،تاسي کیدای شي خپل د دریوری الیسنس له السه ورکړی ،جریمه به شی ،زندان ته به والړ شی او یا دا
ټول مجازات به درباندی راشي .او هم  8فصل ،ترانسپورت وګوری
 .که تاسي او یا بل څوک چې تاسي پوهیږی د غیر قانوني نشه یي توکو او د شراب څښلو مشکل لری ،د خپل داکتر سره خبرې
وکړی ،خپل سیمه ییزروغتیایې خدمات او یا د شراب او نشه یي توکو د مرسته لین ) (helplineسره په خپل ایالت او سیمه کې
اړیکه ونیسئ.
ایالت او یا سیمه

د الکهل او نشه یي توکو د تیلفوني خدمتونو مالومات

ACT

02 6207 9977

NSW

)02 9361 8000 (Sydney
(1800 422 599نیو ساوت ویلز اطراف)

NT

)08 8922 8399 (Darwin
(08 8951 7580مرکزی آسترالیا)
(1800 131 350سیمه ییزوساحو کې)

Qld

1800 177 833

SA

1300 131 340

Vic.

1800 888 236

Tas.

1800 811 994

زنګ ووهی 131 450
59

ایالت او یا سیمه

د الکهل او نشه یي توکو د تیلفوني خدمتونو مالومات

WA

)08 9442 5000 (Perth
(1800 198 024لویدیځ آسترالیا اطراف)

د زیاتو مالوماتو لپاره:

National Tobacco Campaign

ویبپاڼه
www.quitnow.gov.au

نمایندګی او یا کمپاین

Department of Health

www.alcohol.gov.au/

National Drugs Campaign

www.drugs.health.gov.au/

Australian Drug Information Network

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

د نباتاتو او څارویو د وارداتو محدودیتونه
که تاسي انالین تولیدات واخلې ،او یا آسترالیا ته سفر او یا د آسترالیا نه بهر سفر کوی ،دلته قوانین
شته چې کوم نباتات او څاروی تاسي پیرودلې او یا د ځان سره راوړلې شي.
 www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppersته والړ شئ.
چې دا مالومه کړی چې ستاسي سفری بکس د وحشی ژوند (طبیعت) قوانین  wildlife lawsمات کړی او که یه،
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
ته والړ شی.
په آسترالیا کې قوانین شته چې کوم نباتات او څاروی له یوه ځای نه بل ځای ته )(transported within Australia
د استرالیا په داخل کی لیږدول کیدای شي .که تاسي پالن لری چې په آسترالیا کې سفر وکړی،
 www.quarantinedomestic.gov.au/ته والړ شی چې د خپل منزل په لور د لیږدولو مقررات مالوم کړی.

نور قوانین
په آسترالیا کې د مرګ سزا نشته ده.
د کثافاتو شیندل (کوم شی بی ځایه غورځول) ،نا پاکه کول او د فاضله موادو تخلیه کول پرته د اجازه نه او له حده وتلی
شورماشور جوړولو ته ،قوانین شته دی.

د ګاوندیانو سره النجه
د ګاوندیانو د النجی ډیر مسایل د قانون پوښښ الندی دی .د النجو د حل او منځګړیتوب خدمتونه شته دی چې د النجه په حل کې
مرسته وکړی او د محکمی نه د تللو لپاره یو بدیل شي.
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:د زیاتو مالوماتو لپاره
ویبپاڼه

خدمتونه

ایالت او یا
سیمه

www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods
_brochure.pdf

Conflict Resolution Service

ACT

www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neig
hbours/

Information about the law in NSW

NSW

www.cjc.nt.gov.au/

Community Justice Centre

NT

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

Queensland Government

Qld

www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php

Legal Services Commission of SA

SA

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

Hobart Community Legal Service

Tas.

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

Victoria Legal Aid

Vic.

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

Legal Aid WA

WA

 مدنی ونډه اخستل وګوری، فصل12

قانوني مرسته
 او د دوې،ټول ایالتونه او سیمي سازمانونه لری چې خلکو ته د دوې قانوني حقوق او مسئولیتونه په هکله مالومات ورکوی
.السرسې عدلې سیستم ته وده ورکوی
، کورنۍ تاوتریخوالې، کورنۍ بیل کیدل، ایجنسي قانوني سال او مرسته مستحقو مراجعینو ته په جنایې مسایلLegal Aid د
: پور او د ترافیک جریمو کې وړاندی کوی، سوشیل سیکیورتی، روانی روغتیا،کډوالې
ویبپاڼه

تیلفون

د حقوقی مرسته نمایندګی

ایالت او یا
سیمه

www.legalaidact.org.au/

1300 654 314

Legal Aid ACT

ACT

www.legalaid.nsw.gov.au/

1300 888 529

Legal Aid NSW

NSW

www.nt.gov.au/ntlac

1800 019 343

Northern Territory Legal Aid
Commission

NT

www.legalaid.qld.gov.au/

1300 651 188

Legal Aid Queensland

Qld
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ویبپاڼه

تیلفون

د حقوقی مرسته نمایندګی

ایالت او یا
سیمه

www.lsc.sa.gov.au/

1300 366 424

Legal Services Commission of
South Australia

SA

www.legalaid.tas.gov.au/

1300 366 611

Legal Aid Commission of Tasmania

Tas.

www.legalaid.vic.gov.au/

1300 792 387

Victoria Legal Aid

Vic.

www.legalaid.wa.gov.au/

1300 650 579

Legal Aid W estern Australia

WA

دتاسيهلتهچېبرابرویټولګېټولنیزځینې.د ټولڼې حقوقي مرکزونه قانوني سال او مرسته په یو لړ مسئلو کې وړاندی کوی
.کړیزدههمنورهکلهپهمسئوولیتونواوحقوقوخپلو
ویبپاڼه

ملی قانوني سازمانونه

www.naclc.org.au/

National Association of Community Legal Centres

www.lawstuff.org.au/

Children’s and Youth Law Centre

www.wlsa.org.au/

Women’s Legal Services
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 7کور
پدې برخه کې
په آسترالیا کې د کور موندل به ستونزمن او کرایه به قیمته وی .دا کیدای شي په ځانګړی توګه لویو کورنیو ته چې د اوږد مهاله
استوګنی ځای چې د دوې د اړتیاوو سره مناسب وی د کورموندل به مشکل وی .ښه به دا وی چې تاسي نرمښت ولری او که کوم
کور که اماده وی (پیدا شو) ونیسئ.
•
•
•
•
•
•
•
•

د لنډ مهاله استوګن
د شخصی کور او یا اپارتمان کرایه نیول
د استوګن سره مرسته
د کرایه دارو حقونه او مسولیتونه
د کور او اپارتمان اخستل
د کور اړین خدمتونه
د کور کثافاتو ټولول او ریسایکل
پوست

لند مهاله استوګن
د لند مهاله استوګن خوښه او انتخاب کول کله چې لومړي آسترالیا ته سفر وکړی او غور پری کوالی شي عبارت دی له:
•
•

•

میلمستون ) (Hostelsاو د هوټلو بیه په تخفیف سره
که تاسي په آسترالیا کې زده کړه کوی ،تاسي کیدای شي د زده کونکو لنډ مهاله کور ته السرسي
ولری تر څو میشته شئ .د خپل انستیتیوت د بهرنې مرستو کارکوونکو سره خبرې وکړی او یا د
دوې مالتړویبپاڼه د مالوماتو لپاره وګوری .د نړیوالو زده کونکو د استوګنې خوښی ویب پاڼه ته والړ شئ
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
په آسترالیا کې د زده کونکو د ژوند کولو لګښت لپاره والړ شی
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs

د شخصی کور یا اپارتمان کرایه
د کور یا اپارتمان کرایه کول د معامالتو رهنما له الری کیږې او هغه به د کور د څښتن وکالت کوی .تاسي د کور د څښتن څخه
په مستقیه توګه هم کور نیولې شي .کرایې کورونه انالین او په ورځپانو کې د  To letاو  Accommodation vacantپه
برخه کې اعالن کیږی .تاسي د معامالتو رهنما دفتر ته هم ورتالی او ترینه وغواړی چې د کرایی کورونو لست دروښیي.
د ؛کرایه؛ ) (leaseاو د ؛استوګنی د کرایه قرار داد؛ ) (residential tenancy agreementیو لیکل شوی قانوني سند دی
چې د کور څښتن او د کرایه نیونکې تر منځ دی .دا به معموال د یوی ثابتې مودې لکه د شپږو میاشتو او یا دوولسو میاشتو لپاره
وی ،تاسو د مودې په اړه د خبرې کولو حق لری مخکې لدینه چې قرار داد السلیک کړی .تاسي کیدای شي د موده په پای کې د
کرا یه قرار داد تجدید کړی .لیکل شوی قرار داد په دې مانا دی چې د کرایه د قرارداد په شرایطو مو له مخکې موافقت کړیدی،
لکه د کرایه بیه ،د تادیه وخت یې ،څوک د بریښنا ،اوبو ،ګاز ،کثافاتو ټولول او نور خدمات پیسې ورکوی ،د څارنې وخت (د
ملکیت نه د کور د څښتن څارنه) او څو ځله ،ایا د څارویو اجازه شته او د څومره مودې لپاره پدی ملکیت کې اوسیدلې شي.
د کرایه قرار داد مودې ته ځان مه ژمن کوی ،که تاسي تر قرارداد شوی مودې پوری پکښی نشی پاتې کیدلی ،ځکه که د قرار
مودې د موافقه څخه مخکې تاسي والړ شی دا به ډیر قیمت تمام شي (دی ته قرار داد ماتول ) (breaking a leaseوایي).
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د قرار داد په پیل که به تاسي عموما د یوی میاشتی کرایه او د کرایه ضمانت (باند) د مخکې نه ورکوی .،د ضمانت پیسې د کور
څښتن ته ورکول کیږی .او قیمت یې په هر ایالت او سیمه کې توپیر لری .د کور څښتن او د معامالتو رهنما ایجنت باید د ضمانت
پیسې د کرایه د باند مسئوولو چارواکو ته ستاسي په ایالت یا سیمه کې ورکړی .کله چې تاسي ملکیت نه ووځی ،د ضمانت پیسې
که د کرایه څخه باقیدار نه اوسی ،ملکیت پاک او سُتره او زیان ورته نه وی رسیدلی تاسي ته بیرته درکول کیږي.
مخکې لدینه چې تاسي (کرایی کور ته کډه) وکړی ،د ملکیت فزیکی څارنه او که کوم زیان ولری هغه به په یوه سند کې درج شي
دی سند ته د وضعیت راپور ) (condition reportوایې .دا به په ګډه تاسي او د کور څښتن او د یا د هغه په وکالت ایجنت دا
کار وکړی ،او کله چې تاسي لدی ځای نه وځی د النجو په حل کې به مرسته وکړی .تاسي باید هر زیان د کور څښتن ته راپور
ورکړی او مخکې لدینه چې کوم تغییر په ملکیت کی راولی د دوې نه اجازه واخلی .د کور ترمیم عمومآ د کور څښتن په
غاړه دی.

تر څو چې تاسي د ملکیت تفتیش نه وی کړی او د سند په شرایطو او حاالتو په بشپړه توګه پوه نه وی قرار داد السلیک نکړی،
ځکه بیا قانوني حیثیت پس له امضا کولو نه لری.
تاسي اجازه نلری چې دا ملکیت په کرایه ورکړی (پدی مانا چې تاسي یې بل کس ته چې په اصلی قرار داد کې یې نوم نه وی په
کرایه ورکړی) او نه هم د اوږدې مودې لپاره لیدونکې (میلمانه) درلودلی شي ،ځکه دا کیدای شي په دی ملکیت کې د خلکو
اوسیدل د قانونی حد نه تجاوز وکړی .لنډ مهال لیدونکې (میلمانه) عموما اجازه لری.
که تاسي د وتلو نیت لری تاسي باید د کور څښتن ته د کافی مودې اطالع ورکړی وی (عموما د څلورو اونیو او په قرار داد که به
دا موده واضح شوی وی).

د کور سره مرسته
بې وزله (کم عاید لرونکی) خلک کیدای شي د مؤقتی استوګنی ،او یا هم مالی مرستی ته د حکومت لخوا برخمن وی چې د کرایه
په ضمانت او د اولی میاشتې پیشکې کرایه سره مرسته وکړی.
 Rent Assistanceیو حکومتی عاید دی چې د کم عایدو خلکو سره د کرایه په ورکولو کی مرسته وکړی
www.humanservices.gov.au/rentassistance

عامه (حکومتی) کورونه ()Public Housing
که تاسي د  Centrelinkنه تادیات لری او یا لږ عاید لری تاسي کوالی شئ عامه کور ته غوښتنلیک ورکړی ،چې حکومت یې
ملکیت لری.
که تاسي په عامه کور کې ژوند وکړی تاسي به یوه تخفیفی ) (subsidizedکرایه ورکوی ،او دا به د شخصی کور د کرایه نه
کم وی.
د عامه کور د انتظار موده تړاو لری په دی چې چیرته غواړی ژوند وکړی ،ستاسي د کورني شمیر څو دی او ستاسي د کور د
اړتیا بیړنتوب .د انتظار موده کیدای شي ډیره اوږده وی.
د زیاتو مالوماتو لپاره:
ایالت او یا
سیمه

د عامه کورنو چارواکې

تیلفون

ویبپاڼه

ACT

Housing and
Community Services

133 427

www.communityservices.act.gov.au/hcs

NSW

Housing NSW

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

NT

Department of
Housing

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

تیلفون

د عامه کورنو چارواکې

ایالت او یا
سیمه

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

13 74 68

Department of
Housing and Public
Works

Qld

www.housing.sa.gov.au

131 299

Housing SA

SA

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

Housing Tasmania

Tas.

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

Office of Housing

Vic.

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

Department of
Housing

WA

د کور مرسته د بې کوره کسانو لپاره
 الندینی لست به ستاسي سره د ایمرجنسی (اړین) استوګنې او یا، او یا د بې کوریدو په خطر کې یاست،که تاسې بې کوره یاست
.معرفې کولو کې مرسته وکړی
تیلفون
02 6247 7744

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

1800 176 468

FirstPoint
www.firstpoint.org.au

1800 152 152

1800 474 753

1800 003 308

Link2Home
www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
ShelterMe
www.shelterme.org.au
Homeless Hotline
www.qld.gov.au/housing/emergency-temporaryaccommodation/homeless-persons-information-qld/
Help in Crisis Situations
www.sa.gov.au/topics/housing-property-andland/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessingservices

سیمه
ملی
ACT
NSW
NT
Qld

SA

1800 800 588

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

Tas.

1800 825 955

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

Vic.

1800 065 892

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

WA
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د کرایه نیونکې حقونه او مسئولیتونه
 اکثرآ په،ټول ایالتونه او سیمي حکومتی چارواکې لری چې کرایه نیونکیو ته د دوې د حقونو او مسئوولیتونو په باب سال ورکوی
:څو ژبو
تیلفون

13 22 81

د عامه کورونو او د منصفانه سوداګری چارواکې
Access Canberra
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favi
con.ico

ایالت او یا
سیمه
ACT

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

NSW

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

NT

1800 019 319

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

1300 366 311

Qld

131 882

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

SA

1300 654 499

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

Tas.

1300 558 181

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

Vic.

1300 304 054

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

WA

:او همدا رنګه غیر دولتی سازمانونه شته چې کرایه نیونکیو ته سال برابروی
ویبپاڼه

تیلفون

د کرایه نیونکو ویبپاڼې

ایالت او یا
سیمه

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

02 6247 2011

Tenants’ Union ACT

ACT

Tenants NSW

NSW

www.tenants.org.au
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ایالت او یا
سیمه

د کرایه نیونکو ویبپاڼې

تیلفون

ویبپاڼه

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

Tenancy WA
په اطراف کی وړیا تیلفون
Real Estate Institute of
Australia

08 9221 0088
1800 621 888

www.tenancywa.org.au

WA
ملی

https://reia.asn.au/consumers/ren
ting-or-leasing-a-property

د کور او یا اپارتمان اخستل
د کورونو او اپارتمانونو پلوریدل عموما په ورځپاڼه یا انالین نشر کیږی .د معامالتو رهنما ایجنسی هم د ملکیتونو پلوریدلو لست
لری .که تاسي د لومړي ځل لپاره په آسترالیا کې کور اخلې کیدای شي تاسي به د ایالت او سیمه حکومتی د لومړي کور څښتنتوب
بخښنه (یو مقدار کومکی پیسې) ) (first home owner grantمستحق وی www.firsthome.gov.au ،وګوری.
که تاسي په آسترالیا کې دایمي اوسیدونکي نیاست ،کیدای شي چې تاسي د بهرنی پانګی اچونی منظوری ته اړ اوسی چې کور
واخلې ( www.firb.gov.au/real-estateوګوری)
که تاسي دی ته اړ یاست چې د یوه ملکیت د اخستلو لپاره پیسې پور کړی ،د خپل بانک او یا نورو مالی ادارو سره اړیکه ونیسی.
په آسترالیا کې کله چې ملکیت اخلی ،خلک عموما د یوه وکیل او یا  conveyancerنه د ملکیت په تبادله کې ګته اخلی .قرار
داد السلیک نه کړی تر څو پر ټولو شرایطو او اصطالحاتو په بشپړه توګه پوه شوی نیاست.
د ال زیاتو مالوماتو لپاره د ملکیت اخستل  ،purchasing propertyوالړ شی
www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property

د کور اړین (ضروری) خدمات
که تاسي کور واخلې او یا یې په کرایه ونیسی ،تاسي د کور خدمتونو ته اړ یاست لکه اوبه ،بریښنا او که ګاز کور ته وصل شوی
وی .د خدمت برابرونکي کیدای شي د حکومت ایجنسی او یا هم شخصی کمپنۍ وی ،ستاسی په موقعیت پوری تړاو لری – د
تیلفون دایریکتری وګوری
عموما تاسي ضرورت لری چې خدمت برابرونکی ته څو ورځي مخکې لدینه چې نوی ملکیت ته کډه وکړی خبرتیا ورکړی.
مخکې لدینه چې د کور دخدمات لپاره قرار داد امضا کړی ،مالوم کړئ چې تاسي دی خدمت ته اړتیا لری .د مثال په توګه،
که تاسي په موقتی کور کې اوسیږې درې کلن د بریښنا قرار داد امضا نکړی .دا مهمه ده چې د قرار داد په شرایطو او
مقرراتو ځان پوه کړی مخکې لدینه چې امضا یې کړی .د مرستۍ الرښوونه د انرژی د خدمات په کور کې شته ده په
www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home
د  Australian Energy Regulatorهم نور مالومات وړاندی کوی په
www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
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کمپنۍ به تاسي ته په منظمه توګه بل (د لګښنونو ورقه) د خپلو د خدمتونو بیه دراستوی .که د بل پیسې په وخت نشی ورکوالی،
او یا غواړی چې خپل ترتیبات ته بدلون راولی ،د دوې سره ژر اړیکه ونیسی.
که تاسي د بل په تادیه کې ستونزه لری ستاسي رسوونکی کوالی شي چې مرسته وکړی او د خدمتونو د قطع کولو مخه ونیسی.

بریښنا او ګاز
د مالوماتو لپاره ،د ویدیو په شمول ،چې ستاسي سره د بریښنا او ګاز عرضه کوونکي په انتخاب کې مرسته او د خپل حقوقو څخه
خبر شی ،د آسترالیا حکومت  Energy Made Easyویبپاڼه په  www.energymadeeasy.gov.au/وګوری.
کله مو چې یو عرضه کوونکي خوښ کړ په یاد ولری:
•
•
•

د قرار داد موده څومره ده
ایا د خدمت په وصلولو او د معینی مودی څخه د مخکې وتلو فیس شته
دا چې عرضه کوونکي پدی پوهیږی چې تاسي تخفیف او یا د عوایدو مالتړی مرسته تر السه کوی.

د  Energy Made Easyویبپاټه همدا راز د حقیقت پاڼی ) (fact sheetsپه یو لړ مختلفو ژبو کې لری
) (www.energymadeeasy.gov.au/publications-0او د انرژی امبدسمن لست
) (www.energymadeeasy.gov.au/useful-contactsچې ورسره اړیکه ونیسی که چیرې تاسي خپله ستونزه د
بریښنا او ګاز عرضه کوونکی سره نشی حل کوالی.

Centrepay
 Centrepayیو رضا کارانه د بل ورکولو خدمت او د  Centrelinkمراجعینو ته وړیا دی
(والړ شی .)www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
تاسي کوالی شی د  Centrepayنه ګټه واخلې چې ستاسي د  Centrelinkد تادیاتو نه په منظمه توګه پیسې وسپموی
(کسر یې کړی) او ستاسي بلون ه د کورني لګښت لکه کرایه ،ګاز ،بریښنا ،اوبه او تیلفون ورکړی .تاسي کوالی شی د سپمولو
(کسر) پیل او بدلون هر وخت وکړی .اسان الره د تحویلولوانالین دی چې د خپل  Centrelinkانالین حساب د  myGovله
الری په  www.my.gov.auکولو سره وکړئ.

تیلفون او انترنت
په آسترالیا کې موبایل تیلفونونه د موبایل فون په نامه او د کور لینی تیلفون د ځمکنی لین تیلفون ) (landline phonesاو یا لند
الینز ورته وایې پیژنی.
د دې خدمتونو قراردادونه ته عموما پالنز ) (plansوایي .د تیلفون او انترنت د خدمتونو د مقایسه کولو لپاره ،تاسي کوالی شي دا
کار انالین وکړی د داسې کلمو  landline plan ،mobile planاو یا  internet planپلټنې وکړی.
د کمپنۍ شرایط په غور سره مالوم کړی او د دوې لند سند چې ورته د مهمو مالوماتو لنډیز
) (Critical Information Summaryوایي په غور سره ولولې مخکې لدینه چې قرار داد السلیک کړی.
دا دی آسترالیا د تیلفون او انترنت د قرار دادونو ځینې مشترکی بڼی دی:

•
•
•
•

خدمتونه عموما د وصل کولو فیس غواړی
تاسي کیدای شی د یو یا دوو کالو قرار داد وکړی
اکثره موبایل خدمتونه د زنګ وهلو استحقاق او یا د داتا استحقاق د موبایل براد بند لپاره هره میاشت لری  ،اوکه تاسي
خپل استحقاق مصرف کړئ کیدای شي پیسې ورکړی.
ډیر خدمتونه د مصرف خبرتیاوی لری – تاسي به د اس ام اس ) (SMSاو یا په ایمیل خبردرکړی چې تاسي ،50٪
 85٪او  100٪خپل میاشتنی استحقاق مصرف کړیدی.
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•

تاسي کوالی شی له مخکې نه تادیه شوی خدمات ) (pre-paid servicesاو یا د پوسته تادیه شوی خدمتونه
) (post-paid servicesانتخاب کړی.

که تاسي د تیلفون او انترنت بل الس ته راوړ او پیسې یې په معین وخت نشی ورکوالی ،تاسي باید د کمپنۍ سره اړیکه ونیسی.
د میاشتنی استحقاق د تیلفون په پالن کې نورو هیوادونو ته زنګ وهل شامل نه دی .بهر ته زنګ وهل کیدای شي قیمته وی .تاسي
ته الزمه ده چې د خپلو زنګونو څخه بهر ته څارنه وکړی او یا د مخکې څخه تادیه شوی زنګ وهلو ) (pre-paid callنه ګته
واخلې (په دوکانو کې یې السرسې شته).
که تاسي غواړی انترنت ستاسي کور ته وصل شي او یا د بیسیمی اله له الری السرسې ورته ولری ،تاسي ته الزمه ده چې د
انترنت د خدمت برابرونکې سره قرار داد وکړی .ځان مطمئن کړی چې د خدمات د پیسو ورکولو وس او ستاسي اړتیاوي
پوره کوی مخکې لدینه چې قرار داد السلیک کړی .همدا راز تاسي کوالی شي د بیسیمه انترنت مخکې څخه تادیه
) (pre-paid wirelessوصولونکی واخلې.
نورې الري هم شته چې په وړیا او یا په ارزانه بیه انترنت ته السرسې او هم روزنه برابروی .د مثال په توګه ،ملی کتابتونونه او
سیمه ښاروالې کیدای شي د وړیا انترنت خدمتونه برابر کړی.
تاسي باید یواځې د هغو انترنت کمپنیو څخه ګته واخلې چه د )OIT( Telecommunications Industry Ombudsman
د سکیم غړی او د  www.tio.com.au/members/members-listingپه لست کښی دی.
که ستاسي په تیلفون او یا انترنت کې کومه ستونزه پیدا شوه او کمپنۍ یې نشی کوالی حل کړی ،تاسي کوالی شی وړیا
شکایت  TIOته په زنګ وهلو  1800 062 058او یا په ورتګ د www.tio.com.au/making-a-complaint
سره وکړی.

د کور کثافات ټولول او بیا روغونه )(recycling
سیمه ییزحکومت عمومآ د کثافاتو مدیریت کوی .معموال د عادی کثافاتو لپاره یو کثافت دانې او د بیا رغونی موادو لکه بوتل،
قطی ،کاغذ او کارتن لپاره بیله کثافت دانې وی.

د ټولوکثافاتو د ورځو د مالومولو لپاره ،د سیمه ییزې ښاروالې سره په اړیکه شئ او یا خپل ګاونډی نه وپوښتی 12 .فصل ،مدنی
ونډه اخستل وګوری

پوست (مراسالت)
تاسي کوالی شئ لیکونه او پارسل د  Australia Postله الری پوست کړی .د بهر لپاره د پست تکتونه تر آسترالیا نه قیمته دی.
 Australia Postهمدا راز نور ګتور خدمتونه کوی لکه ،د بیلونو تادیه او د پاسپورت لپاره انځور (عکس) اخستل
 www.auspost.com.auوګوری.
که تاسي کور بدل کړی ،تاسي کوالی شئ خپل مراسالت خپل نوی ادرس ته هدایت کړی (والړ شی
 www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.htmlتاسی کیدای شي د بیه لپاره یې د تخفیف
برخمن واوسی Australia Post .کوالی شي ستاسي نوی پته نورو سازمانو ته هم ورکړی.
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 8ترانسپورت
په دې برخه کې
آسترالیا یو لوی هیواد دی چې د ښارونو او ښارګوټیو تر منځ یې واټن (فاصله) ډیر زیات دی .دلته د ترانسپورت ډیر انتخابونه
دښارونو او د هیواد لیدلو لپاره شته دی.
•
•
•
•
•

عامه ترانسپورت
د تکسی خدمتونه
بایسکل ځغلول
مزل
شخصی موټر

عامه ترانسپورت
په آسترالیا کې د عامه ترانسپورت بسونه ،اورګاډی ،ترامز ) (tramsاو کشتۍ په شمول شته دی .د دې خدمتونو څخه د ګټې
اخستلو لپاره تاسي اړ یاستي چې کرایه ورکړی او یا هم تکت واخلې .د زده کونکو ،د لوی عمر خاوندان او د Health Care
 Cardلرونکو ته عمومآ تخفیفونه شته دی .د یوی اوونۍ او یا د یوی میاشتی تکتونه تر ورځنې او یا د یو طرفه تکتونه
ارزانه دی.
م الومات او مهال ویشونه دسیمه ییزحکومت ښاروالیو او د لیدونکو مرکزونو ،انالین ،د اورګاډی ستیشنونه ،کتابتونونه او د
عامه مالوماتو مرکزونو کې شته دی.
ایالت او یا
سیمه

د عامه ترانسپورت نمایندګی

ویبپاڼه

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

د تکسی خدمات
تکسی او یا کبس ) (cabsد ورځې  24ساعته د آسترالیا په اکثر ځایونو کې فعالیت لری .د تکسی په دشبورد )(dashboard
کې میتر د کرایه بیه ښیي .د تکسی کمپنۍ انالین او په  Yellow Pagesد تکسی کبس ) (Taxi cabsتر برخه الندی لست
شویدی .په اکثر ښارونو کې ځانګړی تکسی د معیبو هغو کسانو لپاره شته چې عرابه لرونکی چوکۍ )(wheelchair
استعمالوی .که تاسي د وړو ماشومانو سره سفر کوی ،د تکسی کمپنۍ ته د بک کولو (ټاکلو) په وخت کې خبر ورکړی چې تاسي
د ماشوم چوکۍ ته اړتیا لری.
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د تکسی ترانسپورت بدیلونه ،لکه د اوبر ) (Uberاو یا غیر رسمی د موټر نیولو ترتیبات نیول کیدلې شي ،او په ځینو ښارونو کې
شته دی.

بایسکل ځغلونه
بایسکل ځغلونکې باید د سرک شرایط او د لوحو قوانین مراعات کړی ،او ستاسی بایسکل باید فعاله بریکونه او زنګ ولری .که
تاسي بایسکل ځغلوی ،تاسي او ستاسي مسافر باید خولۍ (د خوندیتوب خولۍ  /هیلمت) په سر وی ،کله چې د شپې لخوا ځغلونه
کوی ،ستاسي بایسکل باید د مخ او د شا چراغونه ولری .کله چې بایسکل مو چیرته پریږدئ همیشه یی قلف کوی.
ستاسي محلی منطقه یا ښار کیدای شي ځانګړی ترتیبات د بایسکل ځغلونه لپاره ولری تر څو ځغلونه وهڅوی ،لکه د بایسکل لپاره
مخصوص ځای (په سړک او دسړک نه د باندی) وری ،او یا د بایسکل درولو لپاره ځایونه چې عامه ترانسپورت ته نږدې وی.
تاسي باید د بایسکل په لین/خط که موجود وی ځغلونه وکړی ،ځکه دا خوندی دی ،او ځینې ایالتونه او سیمی دا غواړی .که د
بایسکل لین نه وی ،تاسي باید د سړک کیڼ (چپ) خوا ته تر هغه حده چې امکان ولری او خوندی وی ځغلونه وکړی .عمومآ ،د
دوو نه ډیر بایسکل ځغلونکی باید خوا په خوا (یو بل ته څنګ په څنګ) بایسکل ونه ځغلوی.

مزل (پلې ګرځیدل)
مزل په آسترالیا کې یو په زړه پوری تفریحی فعالیت دی.
د سړک نه په ترافیکی چراغونو او یا د عابرینو لپاره په مخصوص خط کې ) (pedestrian crossingتیر شی .خپل ښې او
کیڼ خوا ته وګوری چې ترافیک مالوم کړی .په سړکو او د اور ګاډی په خطونو مه ګرځئ.
که تاسي پالن لری چې په ځنګلي سیمو کې وګرځئ ،ډاډ حاصل کړئ چې په سمه توګه سمبال یاست او یو چا ته ووایي چې
چیرته ځی.

شخصی موتر
شخصی ترانسپورت هغه دی چې ستاسي ملکیت وی او هر وخت چې وغواړی ګټه ترینه اخستې شي .اکثر آسترالیایان د موټر او
موترسایکل نه د شخصی ترانسپورت ګټه اخلې .د موټر مالک کیدل اسانه خو ګران هم دی .په آسترالیا کې د موټر درلودل او
دریوری یې ډیر مسوولیتونه لری.
د بل چا موټر ته الس ورکول ) ،(Hitchhikingد وړیا سفر په مانا ،او د یوه ناشناس کس سره په موټر یا الری کې سفر کول،
خوندی ندی او سپارښتنه یې نه کیږې.

د دریوری الیسنس
چې په آسترالیا کې موټر او موټر سایکل وچلوی ،تاسي باید د دریوری الیسنس ولری .او چې دریوری کوی همیشه به
درسره وی.
که تاسي د بل هیواد د دریوری الیسنس نلری تاسي اړ یاست چې  Driver Knowledge Testپاس کړی چې
 Learner’s Permitواخلې .د  Learner’s Permitتاسي ته د موټر د دریوری د زده کړی اجازه درکوی که تاسي
سره یو بل کس چې د دریوری الیسنس ولری ناست وی .تاسي چې کله دریوری کوی باید د  Lپلیت (سمبول) مو په خپل
موټر لګولې وی.
کله چې تاسي مناسبو مهارتونو ته وده ورکړه ،تاسي کوالی شي چې د  Provisionalدریوری الیسنس ته غوښتنلیک ورکړی .د
 Provisional Licenceالس ته راوړلو ته تاسي باید د  17کلونو سن ولری ،او د زده کړی الیسنس مو د شپږو میاشتو لپاره
درلودلې وی او یا د کوم بل ایالت او یا بهرنې د دریوری الیسنس ولری .تاسي باید د  Pپلیت (سمبول) په خپل موټر لګولې وی
کله چې دریوری کوی.
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که تاسي د  Provisionalموده پاس کړله ،د پوره الیسنس لپاره تاسي غوښتنلیک ورکوالی شي .که ستاسي په الیسنس شرایط
وضع وی ،تاسي باید د هغو اطاعت وکړی.
همدا راز  1فصل ،پس له رسیدلو نه ژر څه وکړم وګوری.

په دریوری د قانون تطبیق
تاسي باید د دریوری د قوانینو نه خبر او د هغوی اطاعت وکړی .د مثال په توګه
•
•
•
•

دا موټر چې چلوی باید د حکومت سره ثبت وی.
ستاسي په موټر کې ټول کسان باید کمربند او د ماشوم لپاره مناسب د خوندیتوب سیټ  child restraintوی.
د موټر چلولو په وخت کې په موبایل تیلفون کې خبرې کول د قانون خالف دی.
که تاسي په ترافیکی پیشه کې ښکیل شي تاسي باید ژر تر ژره پولیس ته راپور ورکړی.

په آسترالیا کې د ترافیک قوانین ډیر سخت دی .د موټر چلولو قوانین او مقررات د یوه ایالت نه تر بله توپیر لری .د قانون ماتول
او اطاعت نکړل به ډیرې ګرانۍ جریمی ،ستاسي د دریوری الیسنس د السه ورکول او حتی حبس کیدل ولری .په غیر قانوني
توګه پارکول همدا شان ډیری ګرانۍ جریمی لری .د سرعت حد پلی کیږې او کیدای شي د سرعت کامرو نه ګټه واخستله شي چې
هغه کسان چې د سرعت حد څخه تجاوز کوی ونیول شي.
دا غیر قانوني دی چې الکهل (شراب) وڅښل شي او یا نشهه (مست) وی او یا د نشه یي توکو تر اغیز الندی وی او دریوری
وکړی .د وینو د الکهول کچه په ایالت او سیمه باندی توپیر لری او ستاسي د الیسنس په درجه اړه لری .پولیس کیدای شي په نا
ټاکلی وختو دریور چک کړی چې ایا دوی د قانوني الکهول کچه نه پورته دی .او همدا راز  6فصل ،د آسترالیا قانون وګوری.
د نورو مالوماتو لپاره
ایالت او یا
سیمه

د سرک او ترانسپورت چارواکې

تیلفون

ویبپاڼه

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.a
sp

سیت بیلت (د چوکۍ کمربند) او د ماشوم د خوندیتوب چوکۍ
هر څوک چې ستاسي په موټر کې وی ،باید د سیت بیلت او یا د ماشوم لپاره د خوندیتوب د چوکۍ نه کار واخلې .که د سیت بیلت
نه بغیر څوک دریوری کوی جریمه به شي ،او کیدای شي د دریوری الیسنس له السه ورکړی .په ټولو موټرو کې سیت بیلتونه د
لویانو او لویو ماشومانو لپاره شته دی.
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تاسي د حکومت منظور شوی د ماشوم د خوندیتوب چوکۍ ته تر اووه کلنی سن پوری د کمکیانو او ماشومان لپاره اړ یاست .د
ماشومانو د خوندیتوب چوکۍ باید د آسترالیا د معیارونو سره سمه وی ،په موټر کې د ماشوم د سن په ارتباط په سمه توګه
ایښودل وی:
•
•
•

تر شپږو میاشتو ماشومان باید په یوه خوندی چوکۍ خوندی شوی چې شا ته یې مخ وی ،لکه د ماشوم کپسول.
د شپږو میاشتو نه تر څلور کلنۍ پوری ماشومان باید په یوه خوندی چوکۍ کې چې شا یې مخ او یا شا ته وی خوندی
شی ،د مثال په توګه د ماشوم د خوندیتوب سیت.
له څلورو کلونو تر اووه کاله د عمر ماشومان باید د ماشومانو خوندیتوب چوکۍ چې مخ ته ګوری او یا هم مل شوی
چوکۍ ) (booster seatچه یو سم او مناسب کمر بند او یا د ماشوم د خوندیتوب رسې باندی ټینګ شوی وی.

واړه ماشومانو ته اجازه نشته چې د موټر په مخ سیت کې کښینې .د څلورو نه تر اووه کلنۍ پوری د مخ په سیت کې د کیناستلو
اجازه نشته غیر لدینه که د شا سیتونه د اووه کلن نه د ټیټ سن ماشومانو نیولې وی.
د ماشومانو د خوندیتوب چوکۍ کرایه نیولو لپاره  www.kidsafe.com.auته والړ شی.

د موتر اخستل
د نوي او مستعمل موټر د خرڅیدلو اعالنونه په ورځپانو او انالین کې کیږی .او همدا راز موټر د نویو موټرو په نمایشګاه او د
مستعمل موټر پلورنکی په سرایونو کې شته.
د موټر په قیمت کې معموال د جواز ،د پلورولو مالیات او اجباری بیمه شامله نه وی .دا نور مصروفونه باید په جال توګه
ورکړل شی.
د موټر اخستلو لپاره د پور اخستلو مالومات ،د خپل بانک او یا مالی شرکت سره اړیکه ونیسي .په یاد ولری مخکې له السلیک
کولو نه ډاډه واوسی ،چې د مالی قرار داد په ټولو شرایطو او اصطالحاتو مو ځان پوه کړی دی.
که تاسي یو موټر واخلې او د هغه پخوانې مالک د موټر د پور پیسې نه وی ورکړی ،دا موټر ضبط کیدلی شي او یا په قانوني
توګه د پور ورکوونکې کمپنۍ لخوا نیول کیدلې شي .چې دا مالومه کړی چې د دې موټر پخوانې مالک پدی موټر د بانک
پوروړی دی ،د  )SSPP( Personal Property Securities Registerسره تماس ونیسی.
 PPSRتاسي ته ویالی شي چې که د دې موټر د غال راپور پولیسو ته شوی وی ،جواز یې د جریمی د پیسې د نه ورکولو نه
فسخه شوی وی ،ثبت شوی چې د استفاده وړ ندی ) ،(write-offاو یا دا موټر د  Commissioner for Fair Tradingسره
ثبت شوی ځکه په کیلومیتر (اودومیتر) کې یې السوهنه شوی .د زیاتو مالوماتو لپاره  1300 007 777ته زنګ ووهی او یا
 www.ppsr.com.au/individualsته والړ شی.
ټول ایالتونه اوسیمي د موټر چلونکو ټولنې لری چې موټر ازمایل د مستعمل موټر اخستونکی ته ،د چلولو د ځایونو مالومات ،بیمه،
او د سړک (که چیری ستاسي موټر په سړک باندی خراب شی) خدمتونه وړاندی کوی .ډیر خدمتونه دواړو غړی او هم څوک چې
غړی ندی لپاره شته دی.
ویبپاڼه

سیمه

د موتر لرونکو ټولنه

تیلفون

ملی

Australian Automobile Association

www.aaa.asn.au 02 6247 7311

ACT

National Road Motorists Association
)(NRMA

132 132

www.nrma.com.au

NSW

National Road Motorists Association
)(NRMA
Automobile Association of Northern Territory
)(AANT

132 132

www.nrma.com.au

NT

www.aant.com.au 08 8925 5901
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ویبپاڼه

تیلفون

د موتر لرونکو ټولنه

سیمه

www.racq.com.au

13 1905

Royal Automobile Club of Queensland
(RACQ)

Qld

www.raa.net 08 8202 4600

Royal Automobile Association (RAA)

SA

www.ract.com.au

132 722

Royal Automobile Club of Tasmania (RACT)

Tas.

www.racv.com.au

137 228

Royal Automobile Club of Victoria (RACV)

Vic.

www.rac.com.au

131 703

Royal Automobile Club (RAC)

WA
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 9روغتیا او هوساینه
پدې برخه کې
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

پیژندنه
Medicare
Health Care Card
خصوصی روغتیایی بیمی
طبی مرسته
د امبوالنس بیه
درمل
د ایالتونو او سیمو روغتیایی خدمتونه
د معیوبیت خدمات
روانی روغتیایی خدمات
د شکنجی او تراوما (ذهنی نا قراری) سال
د ماشوم خوندیتوب او د پیشی مخنیوی
واکسین
د غاښو خدمات
د لوړ سن خدمات په استرالیا کی
د لور سن او روغتیایی خدمات په اړه شکایتونه
د مړینۍ نه وروسته

سریزه
په آسترالیا کې ) general practitioner (GPستاسو د هر ډول روغتیایې پاملرنې لومړي ځای د تماس دی ،مګر دا چې
بیړنې وی .یو  GPبه ستاسي د روغتیایې پاملرنې ارزونه وکړی او د تداوی تجویز به ونیسی .دا کیدای شي د درمل نسخه وی ،د
وینۍ معاینه ،رنځپوهنه مرکز ،معرفې کول یو متخصص ته لکه جراح او یا د طبی سالکار په شمول وی .او متخصص بیا کیدای
شي د وینۍ معاینۍ او نورو ازموینو امر ورکړی ،او یا به پریکړه وکړی چې په روغتون کې بستر شي.
تاسي کوالی شئ خپل  GPانتخاب کړی او تاسي ته به د  GPد بیه مصرف او یا یو مقدار یې د  Medicareلخوا درکړل شي
دا د  GPد بل کولو ) (billing arrangmentsپه ترتیباتو اړه لری.

Medicare
د آسترالیا حکومت ستاسي سره مرسته کوی چې د طبي او روغتون د مصرف یو مقدار پیسې د ملی روغتیایې پاملرنې پالن له
الری چې  Medicareنومیږی ورکړی .د  Medicareالندی ،درملنه او بستری کیدل که تاسي یو عامه ناروغ او په عامه
روغتون کې وی وړیا دی  ،په روغتون کې د ټاکل شوی ډاکتر لخوا مو درملنه وشي Medicare .ستاسي سره د روغتیایې
مسلکې کسانو (لکه ډاکتر ،متخصصین ،د سترګو ډاکتر او په ځینې شرایطو کې د غاښ ډاکتر او نور روغتیایې مسلکی کسان) په
لیدلو کې مرسته کوی .که تاسي یو ډاکتر ډیر وویني ،او یا منظمی ازموینی وکړی ،ستاسي طبی مصرف کیدای شي لوړ وی .د
ډاکتر لیدل او د ازموینه کړل کله چې د  Medicare Safety Netحد ته ورسیږی کیدای شي چې تاسي ته یی بیه لږ تمام شي.
کډوال ،پناه غوښتونکي او بشری راتلونکي عموما سمدستی د  Medicareالندې روغتیایې پاملرنې ته السرسې لری  ،د دوې په
ویزه اړه لری .نور مؤقتی کډوال کیدای شي اړ وی چې خصوصی روغتیایی بیمه ولری.

زنګ ووهی 131 450
75

ځینې ډاکتران او روغتیایې مسلکې کسان بولک بل کوی .د بولک بل لپاره ،ډاکتر بل مستقیم  Medicareته استوی او تاسي به د
خپل جیب نه پیسې نه ورکوی .او نور ډاکتران او روغتیایې کارکوونکې کیدای شي خپل خدمتونه چارج کړی .که داسې وی ،د
خپل روغتیایې مسلکې سره خبرې وکړی ،د  Medicareد ګټو د زیاتو مالوماتو اخستلو لپاره
www.humanservices.gov.au/medicareوالړ شی .تاسي باید خپل د  Medicareکارت
(او  Health Care Cardکه تاسي یې لری) کله چې روغتیایې کارکوونکي وینې د ځان سره یوسی.
د آسترالیا حکومت د ځینې درملونو بیه سره د  Benefits Scheme (PBS) Pharmaceuticalالندی مرسته کوی.
که تاسي ډیرو درملو ته اړتیا لری ،کیدای شي چې  PBS Safety Netستاسي سره د نسخه درملونو په بیه کې مرسته وکړی.
که تاسي د  PBS Safety Netحد ته ورسیږی او فارمسیست تاسي ته د  PBS Safety Net Cardدرکړی ستاسي د PBS
درمل به د کال تر پایه ارزانه او یا هم وړیا وی .که تاسي یو قیمتی درمل خوښ کړی ،او یا ستاسي ډاکتر یې نسخه درکړی،
کیدای شي چې تاسي به الهم ډیری پیسې ورکړی .تاسي کوالی شي نور مالومات د  PBSپه هکله په
 www.pbs.gov.au/pbs/homeکې ومومئ.
 Medicareد امبوالنس ،د اکثره غاښ او ورته روغتیایی خدمات ،عینکی ،او د خصوصی روغتون د بستر کیدلو پیسې شخصی
روغتونونو ته نه ورکوی.
چې دا مالومه کړی چې تاسي  Medicareکې د شاملیدو برخمن یاست ،یو  Medicare Service Centreته والړ شی د
خپل پاسپورت او یا  ImmiCardاو همدا شان د وړتیا سند سره ،لکه د ویزه ورکولو لیک د Department of
 Immigration and Border Protectionاو یا د  Visa Entitlement Verification Onlineسند .که تاسي برخمن
یاست ،تاسي ته به د  Medicareشمیره درکړل شي ،چې تاسي سمدستی روغتیایې خدمتونه ته السرسې لپاره استعمالوی شي.
ستاسي  Medicareکارت ،د  Medicareشمیره ،ستاسي نوم او ستاسي د کورنۍ د غړیو نومونه که دوې په همدی کارت کې
شامل وی ،به تاسي ته پوست کړل شي.
د زیاتو مالوماتو لپاره  Medicareته  www.humanservices.gov.au/medicareوالړ شی او یا خپل سیمه ییز
 Department of Human Servicesد خدمتونو مرکز وګوری  ،چې تاسي یې په
 http://findus.humanservices.gov.au/پیدا کوالی شي.
همدا راز  1فصل ،پس له رسیدلو نه ژر څه وکړم وګوری

Health Care Card
که تاسي د  Centrelinkمعاش اخلې او یا کم عاید لری ،تاسي کیدای شي د یو حکومتی  Health Care Cardبرخمن اوسي
( www.humanservices.gov.au/concessioncardsوګوری) .دا کارت تاسي ته په روغتیایې خدمتونو ،د درملو د
بیه په شمول ،ډاکتر ،د غاښ ډاکتر او امبوالنس ته د تخفیف برخمن ګرځوی.
حتی که تاسي  Health Care Cardهم ولری ،بیا هم اړ یي چې خپل  Medicareکارت د  Health Care Cardسره د
ټولو روغتونو او طبی پاملرنو لپاره وښیي.
د ال زیاتو مالوماتو لپاره  10فصل ،ستاسي کورنۍ وګوری.

خصوصی روغتیایې بیمه
ډیر آسترالیایان دا انتخاب کوی چې خصوصی بیمه ته پیسې ورکړی ،چې دا بیمه د ټولو او یا د ځینې پاملرنو بیه شخصی
ناروغانو ته په شخصی او یا عامه روغتونو کې ورکوی .دا کیدای شي د داسې خدمتونو پوښښ هم وکړی چې  Medicareیې په
پوښښ کې نلری ،لکه اکثر د غاښ پاملرنې ،اکثر د سترګو پاملرنې ،او د امبوالنس خدمتونه.
د لګښتونو او د پوښښ ډولونه توپیر لری ،نو که تاسي دا پریکړه وکړه چې خصوصی روعتیایې بیمه ونیسی ،دا مهمه ده چې د
مختلفو فندونه توپیرونه او جزییات په دقت سره وڅیړې مخکې لدینه چې تاسي پالیسی واخلې.
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هڅوول  /تشویق
د آسترالیا حکومت مالی هڅونه کوی چې خلک دی ته تشویق کړی چې خصوصی روغتیایې بیمه تر السه کړی .که تاسې پری
غور کوی چې خصوصی روغتیایې بیمه ونیسی تاسي باید خبر اوسی چې:
•

•
•

د  – Private Health Insurance Rebateتاسي کیدای شي چې د Private Health Insurance
 Rebateادعا وکړی که تاسي د  Medicareبرخمن اوسي او روغتیایې د بیمه پالیسی ولری چې د روغتون پاملرنه،
عمومی پاملرنه (فرعی او یا اضافی) د دواړو پوښښ ولری.
د  – Medicare Levy Surchargeد  Medicare Levy Surchargeیو یوه فیصده مالیه ده چې د خلکو
لخوا ورکول کیږې او دوې خصوصی روغتیایې بیمه نه لری او د هغوی عاید د یوه حد ) (thresholdڅخه پورته وی
 – Lifetime Health Coverدا پالن خلک هڅوی چې د روغتون پوښښ د سن په اول وخت (ځوانی) کې
وکړی .د  Lifetime Health Coverمهلت آسترالیا ته د نویو کډوالو د دوو نیټو نه دی:
 1 oجوالی ستاسي د  31کلیزه نه وروسته ،او یا
 oکه تاسي سن د  31کالو نه جګ وی ،اوله کلیزه د هغی ورځې نه چې تاسي د  Medicareسره راجستر او
د ټولو ګټو برخمن شوی وی.

که یو کس د روغتون پوښښ وروسته له  Lifetime Health Coverمهلت نه واخلې دوې به  2٪اضافی د هر کال په تیریدو د
 30کلنۍ نه وروسته کله چې دوې د لومړي ځل لپاره د روغتون پوښښ اخستې وی ورکوی .د مثال په توګه ،که یو کس د
خصوصی روغتیایې بیمه پوښښ د لومړي ځل لپاره په  45کلنۍ واخست ،دوې باید  30٪اضافی پیسې د روغتون پوښښ ته
ورکړی .تر دی چې د  Lifetime Health Coverباروولو نه مو ډډه کړی وی ،تاسي باید د روغتون پوښښ د آسترالیا
راجستر شوی بیمه نه د  Lifetime Health Coverد مهلت رسیدلو نه مخکې واخلې.
د نورو مالوماتو لپاره:
د شخصی روغتیایې بیمه مالومات

ویبپاڼه

شخصی روغتیایې بیمه

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

Lifetime Health Cover

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

Private Health Insurance Ombudsman

www.phio.org.au

روغتیایې فندونه او د پالیسی مقایسه

www.privatehealth.gov.au

طبی مرسته
د کورني ډاکتر موندل
په آسترالیا کې تاسي ته الزمی نده چې د یو ډاکتر سره ثبت وی .اما ،ډیر خلک کورنۍ ډاکتر لری – (ډاکتر) یو طبی کار
کوونکي چې د عمومی روغتیایې موضوعاتو په هکله ،په شمول د واکسین ،نسخی ،طبی سندونه ،روغتیایې معاینه ،روانې روغتیا
او روغتیایې سال لپاره خلک ویني.
دی ډاکترانو ته ) General Practitioners (GPsوایي .دوی په یوه واړه شخصی کلینیک او یا معاینه خانه او یا په شخصی
او خصوصی مرکزونو کې د نورو ډاکترانو سره کار کوی .تاسي کوالی شي دا انتخاب کړی چې کوم ډاکتر او طبی مرکز ته
ورشی GPs .انالین لست شویدی او د تیلفون په دایرکتری کی د طبی کارکوونکی الندی .تاسي کوالی شي دا پریکړه وکړی چې
ایا تاسي غواړی همدا یو ډاکتر هر ځل ووینی ،او یا غواړی چې کوم بل ډاکتر مو په همدی مرکز کې ووینی.
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تاسي کیدای شي چې څو معاینه خانه وویني تر څو چې د خپلې خوښي ډاکتر پیدا کړی .ځینې معاینه خانې نوی ناروغان نه منې.
د  healthdirectویبپاڼه په  www.healthdirect.gov.auهمدا شان د  General Practiceڅیړنه (سرچ) لری چې تاسي
ته نږدې  General Practiceخدمتونه ښیي.

دوامداره (ورځنې) روغتیایې اندیښنې
که تا سي یوه روغتیایې اندیښنه لری او عاجله نده ،خپل کورنۍ ډاکتر ته او یا کوم طبی مرکز ته والړ شی .کیدای شي د ډاکتر په
لیدلو کې انتظار وباسیe.
تاسي عموما د وخت ټاکنۍ ته په تیلفون کولو او انالین اړتیا لری مخکې لدینه چې ورشی .باید چې د ټاکنۍ وخت ته مو په وخت
ورسیږې.

توبرکلوسیز (سل/نرۍ رنځ)
که تاسي د آسیا ،افریقا ،هند د شبه قاره ،جنوبې امریکا او ختیځې (شرقی) اروپا څخه یاست ،د ا احتمال لری چې تاسي د سل
مرض سره مخامخ او د دی لوړ خطر شته چې پدی مرض اخته او ترینه ناروغه شی.
که څه هم تاسي به د آسترالیا ته د راتګ نه مخکې د توبرکلوز مرض لپاره چک شوی وی ،د دی امکان شته چې تاسي به په
مرض اخته یاست خو معلومیږی به نه ) (latent or silent infectionاو د سینه په ایکسری کې ښکاره شوی ندی.
که تاسي ښه نه وی او اندیښنه لری چې په فعاله توبرکلوز باندی اخته کیږی د خپل کورنۍ ډاکتر سره خبرې وکړی او یا د تیلفون
د سال او مالوماتو خدمتونو چې الندی یې لست شته اړیکه ونیسی.

متخصصین
تاسي مخکې لدینه چې د کورنۍ ډاکتر سره لومړي و نه وینی متخصص نشی کتلې .ډاکتر کیدای شي چې تاسي یو طبی او یا
متخصص ته د نورو پاملرونو لپاره معرفې کړی.

د ډاکترانو د ژباړنې د لومړیتوب لین (کرښه)
که ضرورت وی کیدای شي چې ډاکتران د  TIS Nationalژباړونکې نه ګته واخلې .دا یو وړیا خدمت دی که تاسي د آسترالیا
دایمی استوګن او یا د آسترالیا تابعیت ولری او دا طبی سال د  Medicareتر پوښښ الندی وی .ستاسي ډاکتر که اړین وی کوالی
شی حضوری ژباړونکې وغواړی 3 .فصل ،د انګلیسی ژبه وګوری.

طبی عاجلتوب (ایمرجنسی)
طبی عاجلتوب  24ساعته د ورځې ،اووه ورځې د اونۍ د عامه روغتونو په ایمرجنسی دیپارتمنتو کې شته دی .عامه روغتونونه
په  White Pagesکې د روغتونو په قسمت کې لست شویدی .ایمرجنسی پالمرنه کیدای شي چې په ځینې طبی مرکزونو او
شخصی روغتونو کې وی.
که تاسي یا کوم بل څوک خطرناکه مریض وی 000 ،ته سمدستی زنګ ووهی او یو  Ambulanceوغواړی .کله چې
روغتون ته ځی ،د ځان سره مو درمل ،Medicare ،د خصوصی روغتیایې بیمي غړیتوب Health Care ،او
 Pension Concessionکارتونه یوسی.
که حالت عاجل نه وی ،د خپل کورنۍ ډاکتر سره اړیکه ونیسی.

د تیلفونې روغتیایې مالومات او د سال خدمتونه
ټول ایالتونه او سیمی تیلفونې روغتیایې خدمات لری چې  24ساعته د ورځې او اووه ورځې د اوونۍ فعاله وی .دوې وړیا سال
ورکوی او کوالی شي تاسي سیمه ییز روغتیایې خدمتونو ته الرښوونه وکړی.
که تاسي روغتیایې اندیښنه لری باید تل د خپل کورنۍ ډاکتر سره لومړي اړیکه ونیسی .خو که دوې نه وی ،دغه تیلفونې خدمتونه
مسلکی نرسان لری چې کوالی شي تاسي ته سمدستی مسلکی مشوره درکړی.
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ایالت او یا سیمه

تیلفونی روغتیایې
سالکاری خدمتونه

تیلفون

ویبپاڼه

،NSW ،ACT
،TAS ،NT
 SAاو 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

د امبوالنس بیه
 Medicareد امبوالنس د ترانسپورت بیه په پوښښ کې نلری .د امبوالنس بیه دا چې په کوم ایالت او سیمه که اوسیږی
توپیر لری.
په کوینزلیند ) (Queenslandاو تازمانیا ) (Tasmaniaکې د امبوالنس خدمتونه په عمومی توګه د اوسیدونکو لپاره وړیا دی.
په ټولو نورو ایاالتو او سیمو کې ،فیس شاید واخستل شي .فیس ستاسو د مزل په فاصلی ،ستاسو ناروغتیا خاصیت (طبیعت) او
داچې د امتیاز (تخفیف) برخمن یاست که یه ،پوری اړه لری.
که تاسي د امبوالنس بیمه ونلری د امبوالنس بیه به حتی د یو لنډ مزل لپاره هم کیدای شي ډیر ګران وی .که تاسي د
کوینزلیند) (Queenslandیا تازمانیا )(Tasmaniaڅخه بهر ژوند کوی ،کیدای شي چې بیمه واخلي .دا کار د امبوالنس د
غړیتوب د پالن برابرونکې خدمت لخوا او یا د شخصی بیمه له لیاری کوالی شی.
د ال زیات مالومات لپاره  2فصل ،مرسته اخستل وګوری

درمل (دارو)
که درمل ته اړتیا ولری ،ستاسي ډاکتر به نسخه درکړی چې درملتون ته یې وروړی .ډیر درمل ،لکه انتی بایوتیکس ،یواځې د
نسخی سره ورکول کیږی .که چیرته تاسي  Health Care Cardاو  Pension Concession Cardد  Centrelinkلخوا
ولری ،تاسي به ځینو درملو ته د تخفیف وړ یاست .تاسي باید خپل د  Medicareکارت د ځان سره درملتون ته یوسی.
دا ډیر اړین دی چې د درمل هدایت پاڼه او لیبل په دقت سره ولولې او که مطمین او ډاډه نه وی د خپل ډاکتر او یا د درملتون څخه
پوښتنی وکړی .د مرستۍ او مالوماتو لپاره د درملو په هکله ،د فارمسیست سره خبرې وکړی او یا د  Medicine Lineته په
 1300 633 424زنګ ووهی.
درملتونونه هم تیلفوني ژباړونکو څخه کار اخلې ،چې دا د دولت لخوا وړیا خدمت برابر شویدی.
درمل او نسخی

تیلفون

ویبپاڼه

NPS MedicineWise
 Medicine Lineد درمل او
نسخو په هکله مالومات
 Medicare Australiaد
 PBSنسخو د ادعا کولو په
هکله مالومات

1300 633 424
دوشنبه تر جمعه – د سهار
 9تر ماښام  5بجو پوری

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
www.medicareaustralia.gov.au/public/services/
scripts/index.jsp

ایالتی او سیمه ییز روغتیایې خدمتونه
ایالتی او سیمه ییز حکومتونه روغتونونه ،عامه روغتیا ،او د تسکینې پاملرنۍ خدمتونه برابروی.
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د ټولڼې روغتیایې مرکزونه
د ټولڼې روغتیایې مرکزونه د بیالبیلو عُمرونو خاوندانو لپاره په ټیټه بیه روغتیایې خدمتونه برابروی .ټول مرکزونه یو شان
خدمتونه نه برابروی .ښایې دا خدمتونه نرسنګ ،روغتیاوی ښوونۍ او تشویقول ،فزیوتراپی ،د غاښ او صحی پاملرنه ،سال او
عامه رفاه وی.

د واړو ماشومانو لرونکي کورنیو سره روغتیایې خدمتونه
مورنیو او د ماشوم روغتیایې خدمتونه په عادی توګه د ماشوم لرونکو کورنیو لپاره د زیږیدلو نه تر ښوونځۍ ته د داخلیدو تر سن
پوری وړیا دی .هغوی ،روغتیایې مالومات واکسین (ستنۍ وهل) او د ماشوم د ودې لپاره سال ،موروالې او د ماشومانو د خواړو
په هکله مالومات ورکوی.

د ښځو لپاره روغتیایې خدمتونه
د ښځو روغتیایې خدمتونه د بیا بالربیدلو لپاره روغتیایې موضوعات ،د ورمیږی او تې ازمایښت ،د الکهول (شراب) او نشه یي
ټوکو (مخدره موادو) مشکالت ،عصبی ستونزی او جنسي تیری ،خپلمنځې تاوتریخوالې د ښځو سُنتول  ،په ګدون خدمات
برابروی .همدا رنګه  6فصل ،د آسترالیا قانون وګوری.

د مختلفو شالید (سابقو) ( )Backgroundخلکو لپاره خدمتونه
ډیر روغتونونه او لوی روغتیایې مرکزونه روغتیایې مسلکې کسان لری چې د سیمی کډوالو ټولنو ته خدمتونه برابروی .پدی
خدمتونو کې سال ،الرښوونۍ ،سپارښتنه (کوم بل روغتیایې مرکز ته) او روغتیایې مالومات شامل دی.
خپل سیمه ییز روغتون او یا د ټولنی روغتیایې مرکز ته زنګ ووهی او وګوری چې د Multicultural Health Worker
ستاسي په ژبه شته.
د روغتیایې مرکز موندل:
ایالت او
سیمه
ACT

روغتیایې ایجنسی

ویبپاڼه

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+Con
tent/SA+Health+Internet/

Tas.

Department of Health and
Human Services
https://www2.health.vic.gov.au Department of Health and
Human Services

Vic.
WA

www.dhhs.tas.gov.au

Department of Health

http://ww2.health.wa.gov.au
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د معلولیت خدمتونه
 د مستحق دایمې د پاملرنې وړ معلول کسانو لپاره او د هغویNational Disability Insurance Scheme (NDIS) د
 مرسته عواید نه ارزوی او پر حمایوی عاید لکه د معلولیت حمایویNDIS  د.کورنیو او پالونکو ته ځانګړی مالتړ برابروی
.تقاعدی او د پالونکې عواید باندی اغیزه نلری
 د برخمن کیدلو د پاره. ته السرسې پیدا کړیNDIS  تاسي باید د سن او دسیمی شرایط سره سمون ولری چې،پدی وخت کې
. کې شتهwww.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements مالومات په
 د دی خدمتونو د ال. کیدای شي تاسي د حاضر معلولیت خدمتونو ته السرسې ولری، په سیمه کې نه واستNDIS که تاسي د
. والړ شیwww.ndis.gov.au/people-disability/other-services زیاتو مالوماتو لپاره
. د دوې کورنیو او پالونکو ته برابروی،ایالتی او سیمه ییز روغتیایې خدمتونه یو لړ مالتړی خدمتونه د معلولو کسانو لپاره
ویبپاڼه

تیلفون

د معیوبیت نمایندګی

ایالت او یا
سیمه

www.communityservices.act.gov.au/disa
bility_act

133 427

Disability ACT

ACT

www.adhc.nsw.gov.au/individuals/suppor
t

Department of Family
and Community
Services
(Ageing, Disability
and Home Care)

NSW

http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disabili
ty/Office_of_Disability/index.aspx

Northern Territory
1800 139 656 Government Office of
Disability

NT

www.communities.qld.gov.au/ndis

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

www.dhhs.tas.gov.au/disability

Department of
13 QGOV
Communities, Child
او یا
13 74 68 Safety and Disability
Services
1300 786 117 Disability Information
Service

SA

Tasmanian
Government
1300 135 513
Disability and
Community Services

Tas.

www.dhhs.vic.gov.au

1300 650 172

Department of Health
and Human Services

Vic.

www.disability.wa.gov.au

(08)9426 9200
وړیا زنګ وهل
1800 998 214

Disability Services
Commission

WA
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Qld

:د معلولیت خدمتونه ته د ال زیاتو مالوماتو لپاره
ویبپاڼه

ملی سازمانونه

https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programsservices

– Department of Social Services
پروګرامونه او خدمتونه

www.humanservices.gov.au/disability

– Department of Human Services
د معیوبو خلکو سره مرسته

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

د معیوبیت په رابطه ایجنسی او ویبپاڼی

www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/people-with-disability

د حکومت مالتړی تادیات او ګټو په هکله مالومات

روانې روغتیایې خدمتونه
 د خپل کورنۍ ډاکتر او یا د ټولنی روغتیایې مرکز سره،که تاسي د روانې روغتیایې النجو او ناروغیو مرستو ته اړتیا لری
.اړیکه ونیسی
 د روان شناس (سایکاتریک) تیم سره د نژدی روغتون او یا الندینۍ د مرستو لین سره،که عاجلی مرستې ته اړتیا ولری
:اړیکه ونیسی
ویبپاڼه
www.lifeline.org.au/
www.kidshelp.com.au/
www.mensline.org.au/
www.suicidecallbackservice.org.au

تیلفون

روانی روغتیایې مرسته

 ساعته د مرستو لین24 – Lifeline
 ساعته د مرستو لین24 – Kids Helpline
 ساعته د بحرانۍ24 – Mens Helpline Australia
1300 789 978
حالت لین
 – وړیا د سالکاریSuicide Call Back Service
1300 659 467
ملی خدمتونه
13 1114
1800 55 1800

 لخوا برابرونکې چې د ټولڼی په سطح دDepartment of Social Services د خدمتونو او پروګرامونو ال زیات مالومات د
.روانې روغتیا مالتړ وکړی
Family Mental Health Support Service (FMHSS)
Personal Helpers and Mentors (PHaMs)
Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS)

•
•
•

www.dss.gov.au/mental-health والړ شی

131 450 زنګ ووهی
82

د ځوریدلو او تراوما (ذهنی تکان) سالکاری
تخصصی خدمتونه د هغو کسانو سره چې ځوریدلیې او تراوما یي لیدلې مرسته کوی:

ایالت او یا
سیمه

ځوریدلی او تراوما سالکاری

تیلفون

ویبپاڼه

ACT

 – Companion Houseد ځوریدلې او د تراوما
د ژوغورلیو سره مرسته

02 6251 4550

www.companionhouse.org.
au

NSW

NT
Qld

SA

Tas.

Vic.
WA

Service for the Treatment and
Rehabilitation of Torture and Trauma
– )POOPAOP( Survivors
د شکنجې او تراوما د ژوغوریدلیو درملنه او
بیاروغونۍ خدمتونه
 – Melaleuca Refugee Centreد شکنجې
او تراوما د ژوغوریدلیو سره د مرستۍ خدمتونه
Queensland Program of Assistance to
Survivors of Torture and Trauma
)(QPASTT
Survivors of Torture and Trauma
Assistance and Rehabilitation Service
)(STTARS
 – Phoenix Centreد شکنجې او تراوما د
ژوغوریدلیو سره د مرستۍ خدمتونه
–Foundation House
Victorian Foundation for Survivors of
)Torture (VFST
Association for Services to Torture
(ASeTTS) and Trauma Survivors

02 9794 1900

www.startts.org.au

08 8985 3311

www.melaleuca.org.au

07 3391 6677

www.qpastt.org.au

08 8206 8900

www.sttars.org.au

03 6234 9138

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

03 9388 0022

www.foundationhouse.org.
au

08 9227 2700

www.asetts.org.au

د ماشومانو ساتنه او د حادثاتو مخنیوي
 ، Kidsafeد آسترالیا د ماشومانو د مخنیوي بنست ،یو غیر دولتې اداره ده چې د ماشوم لپاره د پیښو څخه د ساتنې خبرتیا او
خدمتونو والدینو او ټولنو ته په  www.kidsafe.com.auبرابروی .ځینې ژباړنه شوی حقیقت پاڼې د غربې آسترالیا او
ویکتوریا د ویبپانه په څانګو کې شته.

واکسین (ستن وهل)
واکسین کول ماشومان او لویان د خپریدونکې ساری او زیانمن ناروغیو څخه ژغوری .واکسین کول اجباری ندی خو د ټولو
ماشومانو او ځینې لویانو ته یې سپارښتنه کیږې .ځینې ایالتونه او سیمی مخکې لدینه چه ماشوم ښوونځۍ پیل کړی د واکسین
راپور غواړی.
زیاتره واکسینونه ستاسي د کورنۍ ډاکتر او یا ټولنیز روغتیایې مرکزونو لخوا ورکوی .سره لدی ،ځینې واکسیونونه په ښوونځۍ
کې ورکول کیږی .د زیاتې خبرتیاوو لپاره د خپل کورنۍ ډاکتر او یا ټولنیز روغتیایې مرکز سره اړیکه ونیسی.
د ) Australian Childhood Immunisation Register (ACIRپهwww.humanservices.gov.au/acir
د واکسین یو ملی ثبتول دی چې د ماشومانو او هغه ځوانانو چې د  20کالو څخه ټیټ وی ثبت ساتې.
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ماشومان او هغه ځوانان چې سن یې د  20کلو نه ټیټ وی او په  Medicareکې شامل دی سمدستی (اتومات) به  ACIRکې
داخل شي .د هغوی د واکسین سند خپل کورنۍ ډاکتر ته یوسی ،چې د دوې د بهرنې هیواد د واکسین تفصیالت ثبت کړی.
د ځینې دولتی تادیاتو واکسین کول یو شرط دی ).(www.humanservices.gov.au/immunisation
د واکسین کولو له شرط څخه یواځینې استثنا د روغتیایې دالیلو په اساس دی.
د واکسین په هکله مالومات

تیلفون

National Immunisation Information Line

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

Australian Childhood Immunisation Register

1800 653 809

ویبپاڼه

www.humanservices.gov.au/acir

د غاښو خدمتونه
د خوله ښه صحت د عمومی روغتیا او هوساینۍ لپاره مهم دی .د غاښو شخصی ډاکتران د پاملرنې اصلی مراجع دی .د غاښونو
شخصی ډاکتران د خپل خدمتونو لپاره اجوره اخلې .د تیلفون دایرکتری کې یې لست شته .تاسي ګوندی وغواړی د روغتیا
خصوصی بیمه واخلې چې ستاسي د غاښونو د خدمتونو بیې پوښښ وکړی.
د ماشومانو د غاښونو د ګټو مهالویش  /تقسیم اوقات Child Dental Benefit Schedule
(په  )ttt.svdw.oe/eneeo..se.wv/esnwuue.wwwد دوو تر  17کلن پوری مستحق ماشومان د غاښ اساسی خدمتونه
لپاره تر  $1000پوری ګته واخلې .دا ګټه د دوو پر له پسې کلیزی کلونو لپاره ده .که تاسي برخمن اوسی ،د Department of
 Human Servicesبه ستاسي سره اړیکه ونیسی.
ایالتی او سیمه ییز حکومتونه د  Centrelinkتخفیف کارت لرونکو لپاره د خوله وړیا خدمات (د مصنوعی یا ساختګی غاښ د
خوږ یا درد په شمول) برابروی .د غاښ د خدمتونو تفصیالت لپاره ځانته د نږدی روغتیایې مرکز او یا روغتون سره اړیکه
ونیسی .د خپل د مستحقتوب په هکله د  Centrelinkسره اړیکه ونیسی.

په آسترالیا کې د زړو ( ُمسنو) پاملرنې خدمتونه
کله چې زړیږی ،تاسي اختیار لری چې څوک ستاسي پاملرنه وکړی ،او دا چې په خپل کور کې ژوند وکړی او یا د زړو کسانو د
پاملرنۍ کور ته والړ شی .د زړو کسانو خدمت داسی جوړ شوی چې تاسي سر په خپلواکه ژوند کولو کې مرسته وکړی ،او تاسي
ته د پاملرنې اختیار (واک) درکړی.
په آسترالیا کې د آسترالیا حکومت د یو شمیر د زړو د خدماتو سره مالی مرسته (سبسدایز) کوی .که ستاسي شخصی څرنګوالې
اجازه درکړی ،دا هیله کیږی د خپلې د پاملرنې لپاره مالی ونډه واخلې.
د زما د زوړتوب پاملرنه  My Aged Careد  www.myagedcare.gov.auویبپانه کې ستاسي د اختیار په هکله مالومات
لری ،او دا چې څرنګه د زړو پاملرنې خدمتونه ته السرسی ولری .دا ستاسي سره مرسته کوی چې د زړو د پاملرنې په لړی
(ترتیب) پوه شي او داچې څرنګه خدمتونه او مالتړ تر السه کړی .ژباړنه شوی خبرتیا په ویبپاڼه کې شته .او همدا رنګه کوالی
شی چې د  My Aged Careسره په  1800 200 422او یا د  TIS Nationalله الری خپل د زوړتوب خدمتونو پاملرنې
اړتیاوو په هکله ورسره خبری وکړی.
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د زوړتوب د پاملرنې لپاره دوی الرې شته دی:
•

•

که چیرته غواړی په کور کې ژوند کولو ته ادامه ورکړی ،د هغه کارونو لپاره چې تاسي یې نور په خپله نشی پر مخ
بیوالی ،ورځنې مرسته تر السه کوالی شی ،لکه د برق ګروپ بدلول ،باغوانی ،ځان مینځل او کالۍ اخوستل او سودا
اخستلو ته تلل .همدا رنګه تاسي ځینې شیان لکه د ګرځیدلو د مرستۍ اله چې په ګرځیدلو کې مرسته درسره وکړی الس
ته راوړی شی.
تاسي کوالی شي چې د زړو د پاملرنې کور ته ورشی که چیرته فکر کوی چې نور خپل کور کې په تنهایی ژوند
نشی کوالی.

 My Aged Careستاسي پر اړتیاوو خبری کوی او ستاسي د حالت په هکله په زیات تفصیل سره ارزوی چې وګوری که تاسي
د حکومت د زړو کسانو د پاملرنې مالی مرستۍ خدمتونه د السته راوړلوبرخمن یاست که یه – د زیاتو مالوماتو لپاره والړ شی
 www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessmentاو یا د  1800 200 422په شمیره زنګ ووهی.

د زړو ( ُمسن) د روغتیا پاملرنې د خدمتونو په هکله شکایت
هر څوک چې غواړی چې د  Aged Careکورونو په هکله شکایت وکړی ،د کور د پاملرنی ګیډې (بستی (packages/او یا د
 Commonwealth Home Support Programخدمتونو د زړو د پاملرنې شکایتونو کمیشنر دا حق لری چې د (Aged
) Care Complaints Commisionerسره اړیمی ونیسی .دا یو وړیا خدمت دی .تاسي کوالی شی د Aged Care
 Commissionerسره اړیکه ونیسی په:
•
•
•

انالین – www.agedcarecomplaints.gov.au/
تیلفون – زنګ ووهی 1800 550 552
په لیکلو – خپل لیکل شوی شکایت د:
Aged Care Complaints Commissioner
( GPO Box 9848ستاسي د ایالت او سیمه پالزمینه)

که چیرته د خپل  My Aged Careد تجربو (برخوردونه) په هکله کومه موضوع ولری د  My Aged Careته په
 1800 200 422زنګ ووهی او یا زما د زوړتوب پاملرنه  MyAgedCareد ویبپاڼه له الری په
 www.myagedcare.gov.au/اړیکه نیوالی شی.
که چیرته د روغتیایې پاملرنه په هکله تاسې او یا بل چا ته برابر شوی وی ،اندیښنه ولری ،کوالی شي چه د روغتیا خپلواک
شکایات کمیسیون ته په خپل ایالت او سیمه کې شکایت وکړی.
ایالت او یا
سمیه

د روغتیایی پاملرنه شکایات ایجنسی

تیلفون

ویبپاڼه

ACT

Human Rights Commission

02 6205 2222

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

NSW

Health Care Complaints

1800 043 159

www.hccc.nsw.gov.au

Health and Community Services
Complaints Commission
Office of the Health
Ombudsman
Health and Community Services
Complaints Commissioner
Office of the Health Complaints
Commissioner
Office of the Health Services
Commissioner

www.hcscc.nt.gov.au 1800 004 474

NT
Qld
SA
Tas.
Vic.

133 646

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

1800 232 007

www.hcscc.sa.gov.au

www.healthcomplaints.tas.gov.au 1800 001 170
1800 136 066

www.health.vic.gov.au/hsc
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ایالت او یا
سمیه

د روغتیایی پاملرنه شکایات ایجنسی

تیلفون

ویبپاڼه

WA

Health and Disability Services
Complaints Office

1800 813 583

www.hadsco.wa.gov.au

د مړینۍ نه وروسته
که څوک په آسترالیا کې مړ شی ،باید یو ډاکتر د مړینۍ د تایید سند چې د مړینۍ تصدیق کوی او السلیک یې کړی .تر څو چې دا
تصدیق جوړ شوی نه وی ،د جنازی مراسم نشي پر ځای کیدای.
په آسترالیا کې د جنازی مراسم کیدای شي چې ګران وی او بیه یې د  $4000تر  $5000پوری وی .کله کله د بیمي پالیسی
ښایې چې د جنازی او د مړینۍ نه وروسته نور لګښتونه ورکړی .کله کیدای شي مړ شوی کس ،د خپلې جنازې لګښت یې برابر
(ترتیب) کړی وی .او یا یې په خپل وصیت  Willکې لیکلی وی.
یو وصیت  Willیو لیکل شوی قانوني سند دی چې دا څرګندوی چې د مړ شوی کس جایداد وروسته د ده د مړینۍ نه څرنګه
وویشل شي ،څوک د ده د اوالدونو څخه پاملرنه وکړی ،او نوری څرګندونې لکه خیرات خیریه موسسو ته او د ځان (بدن) د
اعضاو بخښل .د وصیت  Willد قانوني کیدلو لپاره دوه کسان باید شاهد وی او پدی وصیت  Willکې ونډه نلری .وصیت Will
عموما یو وصی ( )Executorهم انتخابوی.
د وصیت نامه وصی ( )Executorمسئول دی چې د هغه جایداد هغو کسانو ته چې په وصیت Willکې یې نوم ذکر شوی وی
وویشی ،د مړ شوی کس مالیه تنظیم او ځان ډاډه کړی چې د و صیت ټول هدایات تر سره شی .هر ایالت او سیمه یو Public
 Trusteeلری چې کوالی شی د وصی کار تر سره کړی (عموما د اجوری په بدل کې).
که چا وصیت نامه  Willنه وی پریښې ،جایداد په هغه رقم چې قانون ټاکلې ویشل کیږی .که نږدی خپلوان یې نه وی جایداد به د
ایالت او د سیمه حکومت ته ورکړل شي.
د ډیر نږدی غړی د مړینۍ د ویر سره د زغملو لپاره مرسته شته.
د ال زیاتو مالوماتو لپاره:
سال
پس له مړینه څه وشی

ویبپاڼه
www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death

و وصیت  Willجوړول

www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-powerof-attorney
www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-yourfuneral
www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/wills-and-powers-of-attorney/wills
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australianorgan-donor-register
www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/death-and-bereavement

د جنازې مصارف
Public Trustees
Organ Donation
Register
د ویر سره مرسته
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 10ستاسي کورنۍ
په دې برخه کې
•
•
•
•
•
•
•

واده او نوری اړیکی
د ځوانانو لپاره خدمتونه
والدین (مور او پالر)
د ماشوم مالتړی
د لوړ سن خاوندان
د خپلوانو موندل
ستاسي کورنۍ او Centrelink

په آسترالیا کې ،د کورنۍ مقررات کیدای شي له هغه څه چې تاسي یې ورسره عادت وی توپیر ولری .نارینه او ښځینه یو شان
حقونه او ذمه واری لری .د نارینه او ښځینه کار ته تلل عادی او د منلو وړ دی .نارینه او ښځینه د کورنۍ ذمه واری ،لکه د
ماشومانو ساتنه ،پخلۍ او صفایې په شراکت کوی.
د کورنۍ ځینې غړی کیدای شي له نورو غړو څخه ژر په آسترالیا کې د نوی ژوند سره عادت وکړی ،د مثال په توګه ،ماشومان
معموال انګلیسی د پالر او مور په نسبت ژر زده کوی.
دا مهمه ده چې د نوی ژوند سره د برابریدلو لپاره په کور کې سره ګډ کار وکړی .تاسي کیدای شي مرسته ته اړتیا ولری او دا
فصل د ځینو خدمتونو په هکله چې شتون لری مالومات وړاندی کوی .په آسترالیا کې ،د خپل کورنۍ د مالتړ لپاره مرسته اخستل
یو عادی او د منلو وړ کار دی .د حکومت او د ټولڼی مالتړ لپاره د اړیکې ته
 www.humanservices.gov.au/servicefinderورشی.

واده او نوری اړیکې
 1800RESPECTسال ،مالومات او د سپارښتنې خدمتونه هغه کسانو لپاره برابروی چې د خپلمنځې او کورنۍ تاوتریخوالې او
جنسي تیری په هکله مرسته او مالومات غواړی .مسلکی سالکاران  24ساعته د ورځۍ ،اووه ورځۍ د اوونۍ حاضر دی .او
همدارنګه که څوک د ملګری ،خپلوان  ،همکار او یا مشتری په هکله اندیښمن وی مرسته کوالی شي .دغی شمیری ته
 1800 737 732زنګ ووهی او یا دغې ویبپاڼی  www.1800respect.org.auته الړ شی.
د کورني اړیکو د سال لین  Family Relationship Advice Lineد کورني اړیکو د النجو په هکله مالومات
برابروی ،د والدین توب ترتیب پس له بیلتیا او زنګ وهونکی سیمه ییز خدمتونو ته معرفې کوی چې په کورنۍ کې
د کورنۍ ښه روابطو په جوړولو او د بیلیدو سره په زغملو کې مرسته کوی .د سال کرښه فعاله ده د سهار 8.00
تر ماښام  8.00د دوشنبه تر جمعه او د شنبه په ورځ د سهار د  10.00تر مازدیګر  4.00بجو پوری،
د یکشنبه او عمومی رخصتیو څخه په غیر .مفت زنګ ووهی  1800 050 321او یا
www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationshipsadvice-line.aspx
والړ شی.
د کورني اړیکي انالین  Family Relationships Onlineد کورني روابطو او بیلتوب په هکله مالومات وړاندی کوی.
کورنۍ کوالی شي چې د دغه خدمتونو په هکله چې د کورني النجو او د ماشومانو د ساتنې ترتیب پس له بیلتوب څخه په حل کې
مرسته کوی دی ویبپاڼی ته  www.familyrelationships.gov.auورشی.
د نارینه لین آسترالیا  Mensline Australiaهغه نارینه وته چې د خپل کورنۍ ژوند او یا د خپل په ابتدایې اړیکو ( لکه ښځه
او میړه) کې ستونځې لری مالومات ،سال برابروی او خدمتونو ته یې معرفی کوی .او هم د ښځو او د کورنۍ غړیو ته چې د خپل
ملګری/ملګري ،میړه او پالر په هکله اندیښنه لری مالتړ او مالومات وړاندی کوی .دا  24ساعته د ورځۍ ،اووه ورځۍ د اوونۍ
کار کوی .دغی شمیری  1300 789 978ته زنګ ووهی او یا دغی ویبپاڼی ته  www.mensline.org.auالړ شی.
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د ځوانانولپاره خدمتونه
 د ځوانانو کارکوونکې مسلکی او د. کالو نه یې سن لږ دی پروګرامونه برابروی25 د ټولنې نمایندګی د هغو کسانو لپاره چې د
 مرسته او مشغولتیا د امن په چاپیلایر کې چې اکثرآ د ځوانانو په مرکز او یا سیمه ییز،تجربه خاوندان دی او ځوانانو ته مالومات
.ښاروالې کې وی وړاندی کوی
:د زیاتو مالوماتو لپاره
ویبپاڼه

تیلفون

د ځوانانو ملی خدمات

www.kidshelpline.com.au 1800 551 800

 ساعته سالکاری له24 – Kids Helpline
 کلن پوری25 پنځو کلن تر

https://headspace.org.au 1800 650 890

 – د لومړیو مداخلو خدمتونهHeadspace
 کلن پوری25  کلن تر12 د

www.youthbeyondblue.com 1300 22 4636

 ساعته24 – YouthBeyondBlue
مرسته د ځوانانو سره چه د غمجنتوب او
روانې مریضی لری

https://education.gov.au/youth

Department of Education and
Training

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

 – د ځوانGeneration Success
کارکوونکو سره د منابعو مرسته

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

Youth Employment

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

Australian Institute of Family د
 څخه لنکونهStudies

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

18  تر12  مرسته کوی دReconnect
کلونو پوری هغوی چه بې کوره دی او یا د
بې کور کیدو په خطر کې دی

www.esafety.gov.au/reportcyberbullying

131 450 زنګ ووهی
88

Office of the Children’s eSafety
 – په مجازی نړېCommissioner
 کلونو18 (سایبر) کې د جدی ځورونې چې د
نه کم عمر کس په نښه شوی وی راپور
ورکول

ایالتونه او سیمی هم د ځوانانو خدمتونه برابروی:
ایالت او یا سیمه

د ځوانانو خدمات

ویبپاڼه

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

خپل د سیمې ښاروالې سره د ځوانانو لپاره د تفریحۍ او نورو پروګرامو په هکله اړیکه ونیسی.

والدین (مور او پالر)
آسترالیا والدینتوب ته ارزښت ورکوی ،خو پوهیږی چې ؛ښه؛ پالر او مور کیدل اسانه کار ندی .مالومات او مرسته د ډیرو
سازمانو لخوا الس ته راوړالی شي.
د ماشومانو انضباط د پالر او مورتوب یوه مهمه برخه ده ،خو جسمي جزا (لکه وهل) په آسترالیا کې غیر قانوني دی .تاسي
کوال ی شی د دسپلین کول نور ډولونه ،لکه ځینې امتیازات ترینه اخستل او یا خپل ماشوم خپلې خونۍ ته استول وی کار اخستلې
شي .خپل ماشوم ته د یوه ښه کار انعام او په خپله د مثال په ټوګه مشری کول.
که چیری د خپل د ماشوم په انضباط کولو کی النجه لری ،د کورنۍ سالکار او د والدینتوب مالتړی خدمتونه نه مرسته واخلې.
د والدینوب مالومات

ویبپاڼه

Family and Relationship Advice Line
تیلفون 1800 050 321

www.familyrelationships.gov.au

MyChild

www.mychild.gov.au

Raising Children Network

www.raisingchildren.net.au

 – Australian Childhood Foundationژباړنه
شوی مالومات په شمول

www.kidscount.com.au/en

والدینتوب او ځوانان

www.abcdparenting.org

Kidsafe

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

د والدینوب مالومات
د آسترالیا د جکومت اړیکې

د ماشوم مالتړ
د ماشوم  Child Supportپالن ،د  Department of Human Servicesلخوا اداره کیږی ،د بیل شویو والدینو سره د
ماشوم د مالتړو پیسې د هغوی د ماشوم په ګټه مرسته کوی .د وزارت سره اړیکه ونیسی او د خپل ماشوم د مالتړی انتخابونو په
هکله بحث وکړی.
د ماشوم مرسته
 Child Supportویبپاڼه

د اړیکه تفصیالت
www.humanservices.gov.au/childsupport

 Child Supportتیلفون

131 272

په نورو ژبو مالومات

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

مالومات د کډوالو ،پناه غوښتونکو او لیدونکو لپاره

www.humanservices.gov.au/multicultural

مشران (د لوی عمر خاوندان)
ډیر حکومتی ،شخصی او ټولنیز سازمانونه شته دی چې د هغو کسانو لپاره چه عُمر یې د  50کلو نه پورته وی
خدمتونه برابروی.
د آسترالیا حکومت برابروی:
•
•

د عمر تقاعد  – Age Pensionد عایداتو مالتړ او د آسترالیایي برخمن معمر کسانو لپاره تخیفونو ته السرسې په
www.humanservices.gov.au/agepension
زما د سن پاملرنه  – My Aged Careستاسي د انتخابولو په هکله مالومات ،او خدمات ته د السرسې څرنګوالې په
www.myagedcare.gov.au

او همدا رنګه  9فصل ،روغتیا او هوساینه وګوری
ټول ایالتونه او سیمی د  Seniors Cardپالن لری .دا کارت وړیا دی او د کارت خاوند ته په ونده اخستونکی سوداګریو کی د
تخفیف او امتیازاتو برخمن ګڼې.
د ال زیاتو مالوماتو لپاره:
د زړو لپاره مالومات
Centrelink

تیلفون
132 300

ویبپاڼه
www.humanservices.gov.au/olderaustralians

My Aged Care

1800 200 422

www.myagedcare.gov.au

 Seniors Cardپالنونه

www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/olderaustralians/seniors-card
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د زړو لپاره مالومات
 - AusGovزاړه آسترالیایان

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

تیلفون

د خپلوانو موندل
د آسترالیا سور صلیب ) (Australian Red Crossد هغو خپلوانو لپاره چې د جنګ ،داخلې اغتشاش او طبیعي مصیبت له
امله جال شوی دی د لټولو او پیغام رسولو خدمتونه برابروی .د سور صلیب نړیوالې ټولڼې د خلکو سره مرسته کوی چې د ورک
شوی کورنۍ غړی په بهر کې پیدا کړی .همدا رنګه دوې د بهر خلکو سره مرسته کوی چې هغه خلک چې اوس په آسترالیا کې
اوسیږی ورته وموندی.
د نړیوال سور صلیب د پناه غوښتونکو لټولو خدمتونه )(Red Cross International Tracing and Refugee Service
سره اړیکه نیول:
د آسترالیا سور صلیب
ایمیل

د اړیکه تفصیالت
natinfo@redcross.org.au

د سور صلیب ویبپاڼه

www.redcross.org.au

ملی

03 9345 1800

ACT

02 6234 7600

NSW

 02 9229 4111او یا وړیا زنګ 1800 812 028

NT

08 8924 3900

Qld

 07 3367 7222او یا وړیا زنګ 1300 554 419

SA

08 8100 4500

Tas.

03 6235 6077

Vic.

 03 8327 7700او یا وړیا زنګ 1800 131 701

WA

 08 9225 8888او یا وړیا زنګ 1800 810 710
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ستاسي کورنۍ او Centrelink
د  Department of Human Servicesټولنیز ،روغتیایې او نور تادیات د  Centrelinkاو  Medicareد خدمتونو له
الری وړاندی کوی .دا به په هر شخص او د هری کورنۍ په اړتیاوی پوری تړاو لری .که ستاسي شرایط تغییر وموی د
 Centrelinkسره د مرستۍ لپاره سمدستی اړیکه ونیسی  ،د مثال په توګه ،که ستاسي اوالد پیدا شو ،کار مو له السه ورکړ او
یا نا روغه شوی.
 Centrelinkخلکو د ځان بسیا کیدلو او په کارموندلو کې مرسته کوی ،همدا شان هغه کسان چې اړ وی مرسته ورسره کوی.
همدا رنګه  Centrelinkهغه کسان چې د ژوند په بیالبیلو مرحلو کې خاصی الس ورکولو ته اړ وی ،لکه د تقاعد لپاره پالن
کول ،یا ناروغی او په ژوند کې یې بحرانې حالت راتلل وی مرسته کوی.

پدې برخه کې
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ستاسي د پیژندګلوی تصدیق
په نورو ژبو کې مرسته
د  Centrelinkسره د معاملی کولو مرسته
د  Centrelinkد انتظار موده
د  Centrelinkد تادیاتو تقاضا کول
د کورنیو لپاره تادیات (پیسې ورکول)
د نیوزیلند اتباع (چې د آسترالیا تابعیت ونلری)
د بحرانۍ حالت تادیات  Crisis Paymentد پناه غوښتونکو او بشری راتلونکو لپاره
د  Centrelinkنور خدمتونه
د کم عاید لرونکو لپاره تخفیفونه
د حاالتو (شرایطو) بدلیدل
د ملګری/ملګري تعریف
بیا څیړڼی او عرض کول
ستاسي د مالوماتو محرمیت
ځوانان
د مالتړی ذمه واری

د خپل پیژندګلوی (هویت) تصدیق
په  Centrelinkکې تاسي دې ته اړ یاست چې خپل هویت تصدیق کړئ.
) – (www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identityد مثال په توګه ،پاسپورت ،او د
سفر سند ،بانکی حساب تفصیالت او د استوګنی تفصیالت.

په نورو ژبو کې مرسته
په نورو ژبو کښی مالومات
 Centrelinkیو لړ ژباړنه شوی مالومات په
 www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-languageکې د تادیاتو او خدمتونو په هکله
چې تاسي یې لوستلې ،کتلې او اوریدلې شئ لری.
 Centrelinkآسترالیا ته نوی ،په  10ژبو ویدیوګانې چې د پیسو ،د کار پلتنه Medicare ،کارت او Health Care Card
موضوعات په کې ګډ دی .دغه ویدیوګانو ته تاسي په دغه www.humanservices.gov.au/yourlanguage
ویبپاڼه السرسې لری.
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د مختلفو ژبو تیلفوني خدمتونه
که تاسي غیر د انګلیسی نه په یوه بله ژبه خبرې کوی ،تاسي کوالی شي د مختلفو ژبو تیلفونی خدمتونو ته په  131 202د (سهار
 8بجو – ماښام  5بجو په محلی وخت) زنګ ووهی او د یو چا سره د  Centrelinkد خدمتونو او تادیاتو په اړه په خپله ژبه
خبرې وکړی.

ژباړونکي
که په انګلیسی خبرې نشی کوالی Centrelink ،ستاسي د وخت ټاکنۍ ته یو ژباړونکې په وړیا توګه برابر کوالی شي .د یوه
تحریری ژباړونکې سمبالو لپاره په  131 202زنګ ووهی او یا د خپل سیمه ییز  Centrelink Service Centreنه
دا وپوښتی.

د خپلوسندونو ژباړنه کول
 Centrelinkستاسي هغه سندونو چې ورته اړ یې چې خپل د خدمتونو او تادیات د غوښتلو (ادعا کولو) لپاره مرسته وکړی په
وړیا توګه چمتو کوی .دغې شمیره  131 202ته زنګ ووهی او یا د خپل سیمه ییز  Centrelink Service Centreنه
دا وپوښتی.

د بیالبیل (مختلف) کلتوری ( )multiculturalخدمتونو مامور
د بیالبیلو کلتوری خدمتونو کارکونکی ( www.humanservices.giv.au/msoوګوری) د  Centrelinkد پروګرامو او
خدمتونو په هکله کډوال او پناه غوښتونکو ټولنو ته مالومات برابروی ،او پراخه سال او مشوری کوی چې د خدمتونو په ښه والې
کې مرسته وکړی.

د  Centrelinkلیکونه (مکتوبونه)
باید هغه ټول لیکونه چې  Centrelinkیې دراستوی ویی لولې او که اړین وی ځواب یې ورکړی .دغې شمیره  131 202ته
زنګ ووهی که تاسي دې ته اړ یاست چې دا لیک ستاسي په ژبه درته تشریح (وویل) شي.

د  Centrelinkسره په معامله کولو کې مرسته
تاسي کوالی شئ چې یو بل څوک یا سازمان وټاکې ،چې ستاسي پر ځای عمل وکړی .دغه ویبپانه
 www.humanservices.gov.au/nomineesوګوری.
Centrelink

د اړیکه تفصیالت
www.humanservices.gov.au/centrelink

د کډوالو ،پناه غوښتونکو او لیدونکو لپاره
مالومات

www.humanservices.gov.au/multicultural

په نورو ژبو مالومات

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

د نورو په ژبو مالوت

131 202
www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim

Centrelink

د تقاضا (ادعا) نیت
خپل هویت ثابتول

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

د خدمتونو د مرکز نه لیدنه

www.humanservices.gov.au/findus

 Centrelinkد انتظار مودې
ټول نوی رارسیدلې اوسیدونکي یا مؤقتی کډوال (د پناه غوښتنکو او بشری راتلونکو په استثنا) باید  104اوونیو پوری انتظار
وباسی (د ) Newly Arrived Resident’s Waiting Periodمخکې لدینه چې اکثر تادیات او ګټې الس ته راوړی .د
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انتظار موده د کورنۍ مرستۍ په تادیات نه تطبیق کیږې (وګوری د کورنیو لپاره تادیات) .د ال زیاتو مالوماتو لپاره دغی ویبپاڼه
 www.humanservices.gov.au/familiesوګوری.
د انتظار د وخت مود ه او چې پر چا باندی تطبیق کیږی اړه د ګټې په نوعیت او آسترالیا ته د داخلیدو په نیټه پوری لری .هغه موده
مو چې په آسترالیا کې د یوه آسترالیایې اوسیدونکې په صفت د خپل ژوند په هر پړاو کې تیر کړی وی د انتظار په موده
کې حسابیږی.
د انتظار په موده کې ،تاسي خپل نوم د  jobactiveسره د کار موندلو لپاره ثبتوالی شي .همدا راز تاسي کوالی شي د کار
ګمارنې ځانی مرستۍ امکانات چې د  Centrelink Service Centresکې شته دی ګټه ترینه واخلې.

د  Newly Arrived Resident’s Waiting Periodڅخه معافیت
د  Newly Arrived Resident’s Waiting Periodڅخه معافیت تطبیق کیږې په:
•
•
•
•

د آسترالیا تابعیت لرونکي
د آسترالیایي د کورنۍ غړی او یا اوږد مهاله اوسیدونکي
د یو چا او یا د یو چا د کورنۍ غړی چې د بشری پروګرام الندی راغلی
د ځینې خاصو فرعی ویزو لرونکي

که تاسي د یوه بنیادی بدلون له کبله په بحرانی حالت کې یاست ،چې تاسي کیدای شي سمدالسه مخصوصی ګټی الس ته راوړی .د
کار له السه ورکول او یا د کار کولو توان نه درلودل په عادی توګه یو بنیادی بدلون ته د پاملرنې وړ نه ګرځی Centrelink .ته
تقاضا (ادعا) وسپاری چې دا مالومه شي چې برخمن یاست او که یه.

د استوګنی د شرایطو واجد کیدل
د تقاعد او ځینې نور معاشونه د نوی رارسیدلې اوسیدونکي د انتظار موده نه لری .خو د استوګنی د شرایطو واجد کیدلو انتظار
موده لری:
•
•

 104 :Parenting Payment and Widow Allownanceاووني.
 10 :Age Pension and Disability Support Pensionکاله.

ځینې استثنات شته دی ،د مثال په توګه ،که تاسي پناه غوښتونکي او بشرې راتلوونکې یاست ،او یا کوند/کونده ،معیوب او یا
یواځنې پالر/مور (پالر یا مور نشته وی) وروسته له هغی چې په آسترالیا کې میشته شوی یاست.
که تاسي په داسی یو هیواد کې ژوند کړی وی چې د آسترالیا سره د نړیوال ټولنیز امنیتی تړون ولری ،او د تادیاتو چې تاسي یې
ادعا کوی پوښښ ولری  ،کیدای شي د تقاعد برخمن واوسی .آسترالیا د  29هیوادونو سره د ټولنیز امنیت تړونونه لری ،په دغه
ویبپاڼه  www.humanservices.gov.au/issaکې یې لست شته دی.
د تقاعد په هکله د زیات مالومات لپاره ،د بهرنی تقاعدی ادعا کول او یا د آسترالیا د تقاعد ادعا کول کله چې بهر یاست په شمول،
دغه ویبپاڼه  www.humanservices.gov.au/internationalته ورشی.

د  Centrelinkد تادیاتو ادعا (تقاضا کول)
د سوشیل سیکورتی د تادیاتو د تقاضا لپاره ،تاسي باید یو  Intent to Claimثبت کړی .دا  Centrelinkخبروی چې تاسي د
تادیات غوښتنه کوی .دا انالین ،حضوری او یا د تیلفون د الری او یا کوم بل څوک ستاسي په وکالت دا کار کوالی شي.
که ستاسي غوښتنلیک منظور شو ،ستاسي معاش او تخفیف کارتونه به د هماغه ورځۍ نه چې تاسي د  Intent to Claimسره
ثبت کړی دی پیل شي (که چیرته د تادیات او تخفیف کارتونو برخمن وی او د تقاضا فورمی مو د  14ورځو په موده کې
تکمیلی کړی وی).
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د  Centrelinkاکثر تادیات یواځې هغه کس الس ته راوړی شی چې په آسترالیا کې ژوند کوی او د آسترالیا اوسیدونکې دی
( www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptionsوالړ شی)
ځینې د مؤقتی ویزی لرونکي کیدای شي برخمن وی ،د تادیات په ډول اړه لری .تاسي کیدای شي د اوسیدونکې د برخمن کیدلو
مودی ته او یا  Newly Arrived Resident’s Waiting Periodته اړ وی ،او یا دا چې معاف اوسی .د انتظار نوری
مودی هم ګوندی تطبیق شی .د  Centrelinkد انتظار مودی وګوری.
تاسي باید د مالیه د دوسیه نمبر ) (TFNولری چې د مالتړی عاید تادیات الس ته راوړی.
دا الندینۍ جدول ښیي چې تاسي د کوم عاید برخمن یاست چې الس ته یې راوړی ،ستاسي د شرایطو په اساس:
ستاسی حالت

تیلفون

تادیات Centrelink

زه کار پسی ګرځم

132 850

که تاسي په معاش داره کار پسې ګرځی ،او یا په یوه منظور
Newstart
شوی روزنه او یا کوم بل فعالیت چې ستاسي په کار موندنه کې
 Allowanceاو/یا
 Youth Allowanceمرسته او ستاسي چانس ته وده ورکړی ونډه اخستې.

زه زده کړه او یا روزنه 132 490
کوم

 Youth Allowanceکه تاسي د  24-16کلونو عمر لری ،د بشپړ وخت زده کړه او
یا د بشپړ وخت شاګردی او یا کوم بل منظور شوی فعالیت لری.

زه په بحرانی حالت کې 132 850
مرستۍ ته اړتیا لرم

د تادیات ډولونه

Austudy

که تاسي د  25کلن او یا پورته عمر لری ،د بشپړ وخت زده
کړه او یا د بشپړ وخت شاګردی کوی

Crisis Payment

دا یو ځل (یو واری) تادیات دی که تاسي:
•
•
•
•

زه د چا پاملرنه کوم

132 717

زه ناروغه یم او
معیوبیت لرم

13 2717

آسترالیا ته نوی راغلی یاست د پناه غوښتونکې او یا
بشرې راتلونکې
په خپل کور کې ژوند نشی کوالی ځکه چې هغه د اور
او یا سیل د وجه نه خراب شوی
که تاسي خپل کور د کورنۍ تاوتریخوالې له کبله خوشی
کړی وی
تاسي له زندان نه همدا اوس وتلی یاست

Special Benefit

که تاسي په بحرانی اقتصادی مضیقه کې یاست او ستاسي د
کنترول نه وتلی وی

Carer Payment

که تاسي یو پالوونکې یاست چې په معاش د خپل ځان مالتړ د
پاملرنې د کارونو په وجه نشی کوالی.

 Carer Allowanceکه تاسي والدین او یا پالوونکې یاست چه اضافی ورځنې پاملرنه او
توجه کوی:
(د عاید سره مرسته)
 یو لوی یا ماشوم چې معیوب او یا طبی وضعیت لری لویان چې ډیر زاړه او کم زوری دی.که تاسي کوم فزیکې ،فکری یا روانې معیوبیت لری چې لږ تر
Disability
 Support Pensionلږه په راتلونکو دوو کلنو کې ستاسي د کار کولو مخه نیسی ،او
یا تاسي دایمی ړوند یاست.
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تادیات Centrelink

د تادیات ډولونه

ستاسی حالت

تیلفون

Sickness
Allowance

که تاسي د بشپړ وخت زده کړه او یا کار کوی اما د طبی
وضعیت په اساس د لنډی مودی لپاره نه کار او زده کړه
کوالی شی ،او کله چې تاسي روغ شی بیرته کار یا زده کړی
ته ستانه کیږی.
که چیرته تاسي په کافی اندازه عاید ونلری چه په تقاعدی کې
درسره مرسته وکړی.

زه په تقاعدی
تقاعد کوم

13 2300

Age Pension

زه د چا د مړینی نه
وروسته مرستی ته
اړتیا لرم

13 2300

Bereavement
Payment

که ستاسي ملګری/ملګري ،ماشوم او یا یو څوک چې
تاسي یې پالنه کوی مړ شو او تاسي د Centrelink
معاش الس ته راوړی.

Bereavement
Allowance

که ستاسي د ژوند شریک اوس محال مړ شوی وی او تاسي
د  Centrelinkڅخه هیڅ معاش نه اخلې.

د Centrelinkبشپړ لست د تادیاتو په دغه ویبپاڼه  www.humanservices.gov.au/centrelinkکې وګوری.

د کورنیو لپاره تادیات (معاشونه)
د کورنیو لپاره تادیات که تاسي اړوند (وابسته) ماشومان لری Centrelink ،یو لړ تادیات چې د کورنیو سره د دوې په کار او
کورنۍ مسئوولیتونو کې مرسته وکړی برابروی.
د ال زیاتو مالوماتو لپاره:
 Centrelinkمالومات
کورنۍ ویبپاڼه

د اړیکه تفصیالت
www.humanservices.gov.au/families

په نورو ژبو مالومات

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

د نورو ژبو سره مرسته

131 202

د خدمت د مرکز نه لیدنه

www.humanservices.gov.au/findus

دی مرسته ته برخمن کیدل ستاسي د کورنۍ په شرایطو ،د ماشومانو عمر او شمیر او ستاسي کورنۍ عاید په ګدون اړه لری.
عموما ،تاسي باید دایمی ویزه ولری او په آسترالیا کې ژوند وکړی چې د کورنۍ مالتړی تادیات الس ته راوړی ،خو یو شمیر
استثنات شته.
د کورنۍ مالتړی تادیات

دا تادیات (معاشونه) مرسته کوالی شی د.

Family Tax Benefit Part A

د ماشومان د روزلو د لګښت سره.

Family Tax Benefit Part B

د کورنیو سره د اضافی مرسته برابرول ،د مجرد (تنها) والدینو په شمول ،او
هغه کورنۍ چې یو اصلی عاید لری او یو والد (پالر یا مور) خوشی وی چې
په کور کې پاتې شي او یا د معاش داره کار او د ماشومانو پاملرنه سره تعادل
ولری.
د مجرد (تنها) کورنۍ او ځینې کورنۍ چې یو اصلی عاید لرونکې لری.

Single Income Family Supplement
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د کورنۍ مالتړی تادیات

دا تادیات (معاشونه) مرسته کوالی شی د.

Child Care Benefit

د ماشوم د پاملرنې منظور شوی یا ثیت شوی په لګښت کې

Child Care Rebate

برنخمنه کورنۍ چې د ماشومانو د پاملرنې لګښت یې منظور شوی وی.

Parental Leave Pay

برخمنه کورنۍ چې د کار نه رخصتی اخلې او د نوی زیږیدلې او یا اوسمهال
فرزندی اوالد پاملرنه وکړی.

Newborn Upfront Payment and
Newborn Supplement

د  Family Tax Benefit Part Aزیاتول ،د برخمنه والدینو سره مرسته
کله چې دوی اوالد ولری او یا فرزندی یې ونیسی.

Dad and Partner Pay

پالرونه او ملګری/ملګري چې د نوی زیږیدلې او یا د اوسمهال فرزندی اوالد
پاملرنه

Parenting Payment

که تاسي د یو وابسته (متکی) ماشوم او یا د ماشومانو اصلی پالوونکې یاست.

Double Orphan Pension

ولی او یتیمان

د نیوزیلند تابعین (چې د آسترالیا تابعیت ونلری)
خلک چې د نیوزیلند نه آسترالیا ته راځې دوې ته عمومآ د ) Special Category Visa (SCVویزه په رارسیدلو سره
ورکول کیږی .د آسترالیا د ټولنیز امنیت په نیت (سوشیل سیکورتی) SCV ،لرونکی چې په  26فبروری  2001آسترالیا کې وو
په عمومی توګه دوې ته د ؛خوندې؛  SCVویزه لرونکې وایې .هغه کسان چې د  26فبروری  2001نه وروسته راغلې وی په
عمومی توګه دوې په ؛خوندې؛ کې نه راځی.
•
•

د خوندې  SCVلرونکې چې د آسترالیا اوسیدونکي دی کوالی شي  Centrelinkته السرسې ولری ،که دوې اوس په
آسترالیا کې اوسیږی او د وړتیا معیارونه یې پوره کړی وی د انتظار د مودې په شمول.
د  SCVلرونکې چې ؛خوندی؛ نه وی د آسترالیا اوسیدونکي ندی .دوې عمومآ د عاید مالتړی تادیاتو ته السرسې نلری.

ټول د  SCVلرونکي کوالی شي چې کورنۍ مرستې او تخفیف کارتونه الس ته راوړی که دوې مقررات او د انتظار موده پوره
کړی وی.
د  SCVلرونکي چې ؛خوندی؛ نه وی اما په آسترالیا کې په دوامداره توګه  10کاله د  26فبروری  2001څخه ژوند کړی وی
کیدای شي یواځې یو ځل  Sickness Allowance ،Newstart Allownaceاو  Youth Allowanceته السرسې ولری.
د برخمنو الس ته راوړنکیو لپاره دا تادیات په دوامداره توګه تر شپږو میاشتو پوری ورکول کیږی.
د آسترالیا او نیوزیلند تر مینځ د سوشیل سیکورتی تړون ) (Social Security Agreementکیدای شي چې ځینې SCV
لرونکي د  Disability Support Pension ،Age Pensionاو  Carer Paymentبرخمن وی ،پرته لدی چې دوې
؛خوندی؛ دی او که ندی.
زیات مالومات د نیوزیلند اتباع ته په دغه www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders
ویبپاڼه کې و ګوری.

 Crisis Paymentد پناه غوښتونکو او بشری راتلونکو لپاره
د  Crisis Paymentد یوځل (یو واری) تادیات هغو کسانو ته چې سخت شرایط یې تجربه کړی وی دی .تاسي یې باید آسترالیا
ته د راتګ سره د اووه ورځو په موده کې تفاضا او یا د  Centrelinkسره د  Intent to Claimد اووه ورځو په موده کې د
راتګ سره اړیکې ونیسی او خپل تقاضا د  14ورځو په موده کې دهمدغه ورځۍ نه وروسته ورکړی.
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د زیاتو مالوماتو لپاره د  Crisis Paymentحقیقت پاڼی ته په دغی ویبپاڼه
 www.humanservices.gov.au/crisispaymentکې وګوری.

د  Centrelinkنور خدمتونه
 Centrelinkډیر خدمتونه وړاندی کوی ،په ګډون دی:
 Centrelinkخدمات

تیلفون

مرسته شته ده

Self Service

136 240

 1فصل ،ځانی مرسته وګوری

Online Services Support

132 307

د  Centrelinkنه انالین مرسته واخلې

Centrelink International
Services

131 673

پوښتنی د آسترالیا نه بهر د ټلولو او سفر په هکله ،د تادیاتو تقاضا په
داسې حال کې چې بهر کې یاست ،او یا د بهر نه د تادیاتو الس ته
راوړل.

د Financial Information
) Services (FISوخت نیولو
خدمتونه

132 300

شکایتونه او فیدبک

 1800 132 468د کور ودانۍ ،شکایت او وړاندیزونو وړاندی کول

د  Financial Information Serviceسیمینار ته وخت
(بُک) نیول

د کم عایدو خلکو لپاره تخفیفونه
کم عاید خلک کیدای شي د فدرال ،ایالت/سیمه او سیمه ییز حکومت او همدا شان د سوداګری تخفیفونو برخمن وی او د دوې په
عاید ،کار ،سن او د  Centrelinkد تادیات په ډول پوری اړه لری .دا تخفیقونه کیدای شي روغتیا ،د کورنۍ لګښت ،ښوونه او
ترانسپورت په پوښښ کې ونیسی .د زیاتو مالوماتو لپاره  www.humanservices.gov.auوالړ شی او د کم عاید
) (low incomeڅیړنه وکړی.

د حاالتو بدلون
که ستاسي په کورنۍ ،کار او د ژوند په وضعیت کې بدلون راشی ،تاسي باید  Centrelinkژر تر ژره خبر کړی تر څو ډاډه شئ
چې تاسي سم تادیات الس ته راوړی .که تاسي ته د استحقاق څخه ډیرې پیسې درکړل شوی وی ،تاسي دهغې ورکړشوی پیسې
یوڅه برخه یا ټولې به بیرته ورکړی.
ځینې بدلونوته اړتیا ده چې  Centrelinkته یې ووایاست:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

شخصی او د اړیکې نیولو تفصیالت
بانکی تفصیالت
د اړیکو حالت
د پاملرنې ترتیب د هغه چا نه چې پاملرنه یې کوی ،ستاسو د ماشومانو په ګډون
د کار حالت
د هیواد پریښودل ،په مؤقتی او یا دایمی ډول
په یوه وار تادیات ) (lump sum paymentالس ته راوړل
د عاید او شتمنیو زیاتوالې او کموالې ،ستاسي د ملګری/ملګي د عاید او شتمنې په شمول
د زده کړی پیل او یا یې پای
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د ملګری/ملګري تعریف
دا مهمه ده چې  Centrelinkته ووایي ،چې ایا تاسي مجرد او یا جوړه یاست .دی ته کله ویل کیږی (د یوی جوړی
غړی .)member of a couple/اکثر تادیات به دا نظر کښې ولری چې د یوی جوړی عاید او شتمنې څومره ده .د ځینې
تادیات بیه توپیر لری ،ارتباط پدی نیسی چې تاسي مجرد او که جوړه یاست .ځینې تادیات یواځې د هغو کسانو لپاره دی چې
ملګری/ملګري ونلری.

کتنۍ او استیناف (مرافعه)
که تاسي د یوی پریکړی سره خوښ نه یاست ،د  Centrelinkسره اړیکه ونیسی چې بیا کتنه پری وکړی په دغه ویبپاڼه
 www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appealsکې .د کتنۍ او استیناف لپاره مرحلی شته دی.

ستاسي د مالوماتو محرمیت
ستاسي شخصی مالومات یواځې د  Centrelinkلخوا که قانون او یا تاسي اجازه ورکړی خپرولې شی.

ځوانان
که تاسي د  16کلونو نه مشر ماشوم لری ،دوې کیدای شي چې د  Youth Allowanceاو  Family Tax Benefitتادیاتو
برخمن وی .همدا راز وګوری دځوانانو لپاره خدمتونه.

د مالتړې ضمانت (ذمه واری)
د مالتړې ضمانت ( www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aosوګوری) یو
قانوني د الزامیت قرار داد په آسترالیا کې د اوسیدونکی او یا سازمان (ضمانت ورکوونکې) او د آسترالیا د حکومت تر منځ دی.
ضمانت ورکو ونکې موافقه کوی چې د کدوال (ضان شی) مالتړی په آسترالیا کې وکړی ،چې ضمانت شوی کس د آسترالیا د
حکومت په تادیاتو تکیه ونکړی.
د مالتړې ضمانت کیدای شي له دوو نه تر  10کلونو پوری دوام ولری ،مربوط په ورکړل شوی ویزی پوری دی .که تاسي او یا
په تاسي پوری وابسته ګان د رفاه تادیاتو تقاضا وکړی او د مالتړې ضمانت په پوښښ کې وی ،ضمانت ورکوونکې باید دا پیسې
پوره بیرته حکومت ته ورکړی.
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 11پیسې
پدې برخه کې
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مالی خدمتونه
په پیسو پوهیدل
بانک
مالیات
وړی سوداګری
پورونه او قرضی
بیمی
د مالی سال تر السه کول
د پیسو د ستونزو سره مرسته
د مصرفوونکې ساتنې

مالی خدمات
په آسترالیا کې ،ډیر بانکداری ،بیمې ،تقاعدی او پانګی اچونې تولیدات او خدمتونه شته .سوداګری باید د حکومت لخوا الیسنس
ولری چې مالی خدمات او تولیدات وپلوری .پرته د الیسنس نه دا کار د قانون خالف دی.

په پیسو پوهیدل
د خپل مالی مدیریت مالوماتو او د کلکیولیتر (حساب شمیرنې) او وسایلو لپاره دغې ویبپاڼه ته
 www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-financeورشی.
د  Australian Securities and Investment Commissionد هوښیاری پیسې  Moneysmartویبپاڼه
) (www.moneysmart.gov.auد پیسو د مدیریت او پانګې اچونې په هکله ،د کورنۍ بودجه ،بانکداری ،بیمه او پور په
شمول ګټور مالومات لری.
دوکه باز (غیر صادق) خلک ښایې تاسي ته دوکه درکړی چې خپلې پیسې ورکړی .که تاسي د پیسو په پس انداز ،سوداګری
قرضه ،بیمه ،تقاعدی ،پانګه اچونه او مالی سال کې شکایت ولری او که تاسي شکمن او مطمئن نه یاست د یو پانګې په هکله د
) Australian Securities and Investments Commission (ASICته په دغه اړیکې شمیری 1300 300 630
زنګ ووهی او یا دغې ویبپاڼې  www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complainته
الړ شی.

بانکداری
د بانکونو ،مالی ټولنې ) (Building Socitiesاو د پورونو اتحادیې ) (Credit Unionsبانکی خدمتونه وړاندی کوی .د پیسو
ایستلو لپاره ،یو بانک او یا د خپل بانکی کارت او ) PIN (Personal Identification Numberشمیره چې د یوه ATM
) (Automatic Teller Machineنه ګته واخلې او پیسې وباسی .تاسي باید خپل  PINپه بانکی کارت ونه لیکی .او یا یې
داسې ځای کې ونه ساتې چې غال شی ،لکه جیبې بکس ،کڅوړه او یا موبایل تیلفون وی.
که ستاسي بانکی کارت ورک یا غال شي ،خپل بانک ته سمدستی ووایاست.
که د خپل بانک سره مشکل لری او تاسي یې د حل کولو نه عاجز وی ،د مالی مرستو امبدسمن
 Financial Services Ombudsmanسر په  www.fos.org.auویبپاڼه کې اړیکه ونیسئ.
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د زیاتو مالوماتو لپاره:
بانکی مالومات
Australian Bankers Association
ابتدایې بانکی حسابونه

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

د خپل حسابی بانک څخه مدیریت

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

Australian Competition and
– Consumer Commission
انترنت بانکداری

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

MoneySmart
ژباړنه شوی مالومات

www.moneysmart.gov.au/tools-andresources/publications

Financial Service Ombudsman

www.fos.org.au

مالیات
په آسترالیا کې ،تاسي د خپل عاید نه چې د کار ،سوداګری او پانګې اچونې نه وی حکومت ته مالیه ورکوی .د Australian
) Taxation Office (ATOله افرادو او سوداګریو نه مالیه ټولوی چې د مهمو ټولنیزو خدمتونه ته لکه روغتونونه ،ښوونځۍ،
سړک او ریل ګاډی باندی یې مصرف کړی.
 ATOویدیوګانې په  http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyoکې برابری شوی چې خلک د آسترالیا
مالیاتې او تقاعدی سیستم باندی پوه شی.

د اجناسو او خدمتونو مالیه
آسترالیا د جنسونو او خدمتونو مالیه ) 10 (GSTسلنه لری ،اکثر جنسونو ،خدمتونو او نور مواد په بیه د پلورلو او ګټې اخیستنۍ
کې شامل دی .ځینې شیان لکه د خوړلو مواد ،اکثر تعلیمې او روغتیایې خدمتونه ،برخمن د ماشومانو پاملرونکې او د نرسنګ
هوم خدمتونه چې برخمن وی  GSTڅخه معاف دی.

د مالیاتو د ثبت شمیره Tax file number
د مالیاتو د ثبت شمیره ) (TFNیوه بې ساری شمیره ده چې اشخاصو او سازمانونوته د  ATOلخوا ورکول کیږې .دا تاسې د
مالیه او تقاعد مقاصدو لپاره تشخیصوی .د خپل مالیه ثبت د شمیره لپاره هر څه ژر غوښتنلیک ورکړی.
دچټک  TFNتر السه کولو الر انالین او په دغې ویبپاڼه  www.ato.gov.au/tfnکې دی .انالین ثبتول  24ساعته د
ورځۍ او اووه ورځۍ په اوونۍ کې شتون لری .تاسي ته د خپل پاسپورت تفصیالت او یوه آسترالیایې پتې اړتیا شته.
د غوښتنلیک فورمی د  ATOد چاپولو د فرمایش خدمتونه ) (Publication Ordering Serviceشته .دغې ویبپاڼې
 www.ato.gov.au/order-publicationsاو یا د مالیی ثبت شمیره د مرسته کرښې ته په  13 28 61زنګ وهلو .تاسو
باید TFNد پوستی له الری د  28ورځو په درشل کې له هغه ورځۍ نه چې تاسي د  ATOڅخه غوښتنلیک کړی باید الس ته
راوړی.
تاسي یواځې یو  TFNالس ته راوړالی شی .او ستاسي د ټول ژوند د پاره دې ساتنه یې وکړی .ستاسي  TFNبه هماغه وی ،دا
به تغییر ونکړی ،حتی که تاسي خپل نوم او کار ،په آسترالیا کې دننه سفر ،د آسترالیا نه بهر سفر او بیرته راشی .هر څوک خپل
 TFNته اړتیا لری .خپل  TFNد کورنۍ د نورو غړیو سره مه شریکوی.
د مالیه دوسیه شمیره مو داسی ځای کښی مه ایږدی چه غال شی ،لکه جیبی بکس ،کڅوړه او یا موبایل تیلفون.
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بل چا ته د خپل  TFNد استفاده اجازه ورکول ،خرڅول او یا چا ته ورکول کیدای شی جدی ستونزی رامنځته کړی .غلط کار
خلک د دې نه ګټې اخستۍ شي چې:
•
•
•
•

ستاسو د مالیاتو د بیرته اخستلو (ورکولو پیسې) غال کړی
ستاسو بانک ته السرسنه وکړی
ستاسي په نامه د بانک حساب خالصول او تاسي به پوروړی پریږدی
درغلی کول او د حکومت ګټو نه په نامه غوښتنلیک ورکول

یواځې مشخص خلک ستاسي د  TFNپوښتنه کوالی شي ،د  ،Centrelink ،Australian Taxation Officeستاسي د تقاعد
فند ،بانک اویا مالیاتې اداری په ګډون او ستاسي کارفرما.
د دغل بازو خلکو ) (scammersڅخه با خبر اوسې چې تاسي ته به دوکه درکړی چې خپل  TFNد کار په غوښتنلیک کې
ورکړی .او کیدای شي دوې ستاسي  TFNد کار ګمارولو د اعالنو په وسیله الس ته راوړی چې ستاسي هویت غال کړی .یواځې
 TFNخپل کار فرما ته وروسته له هغی چې نوی کار مو پیل کړ ورکړی.

څه به کیږی که تاسي  TFNونلری او کار مو پیل کړی وی؟
کله چې تاسي کار پیل کړی ،ستاسي کار فرما به ستاسي نه وغواړی چې د مالیاتې ثبت شمیره د اعالمیه فورمه تکمیله کړی،
چیرته چې تاسي اړ یاستې خپل  TFNولیکې.
که تاسي  TFNنلری ،د کار د پیل نه  28ورځۍ لری چې غوښتنلک ورکړی او خپل  TFNالس ته راوړی .که تاسي وروسته له
 28ورځو څخه خپل  TFNونلری ،ستاسي کار فرما باید د مالیه ل اندازه مالیه ستاسي د عاید نه وګرځوی .تاسي د  TFNنه پرته
کار کوالی شی ،اما ستاسو د عاید او د تقاعدی د وڼدی نه به ډیره مالیه اخستل کیږی .که تاسي  TFNونلری ،تاسي به ونشی
کړای خپله کلنۍ مالیه د انترنت په وسیله درج کړی ،د حکومت د ګټو لپاره او )Australian Business Number (ABN
ته هم نه شی کوالی غوښتنلیک ورکړی.

د عایدات د مالیات اظهار نامه
که تاسي په مالی کال کې عاید ولری (د 1جوالی او  30جون په موده کې) ،تاسي باید د عایدات مالیات د  ATOسره تر  31د
اکتوبر پوری تسلیم کړی.
که تاسي د یو ثبت شوی د مالیاتو ایجنت نه ګته واخلې چې ستاسي د مالیه اظهار نامه چمتو کړی ،تاسي کوالی شی دا اظهار نامه
د  31اکتوبر نه وروسته هم ورکړی .تاسي اړ یاست چې د مالیاتو ایجنت سره د  31اکتوبر نه مخکې د دې ترتیب ونیسی چې د
دوې د اضهار نامه د تسلیمولو د نیټی برخمن شی.
تاسي کوالی شی خپل مالیاتې اظهار نامه په الندی ویبپاڼه کې انالین هم وکړی
 www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/دا وړیا دی ،هوسا او خوندی خدمتونه چې د  ATOلخوا
وړاندی شوی دی ،دا  ATOته اجازه ورکوی چې د مالیه اظهار نامی ځینې ځایونه دوې ډک کړی چې د کار فرما ،بانک ،د
روغتیا فند او د حکومت نمایندګی لخوا برابر شوی دی.
د خپل مالیاتې اظهارلیک انالین کول تاسي د  myGov accountحساب ته اړ یاست ،چې دا کار په https://my.gov.au
کیدلی شی.
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د مالیه سره مرسته
د مالیه سره مرسته یو وړیا خدمت دی ،د جوالی نه تر اکتوبر پوری هر کال شته ،د مالیه مرستي مرکزونه د  ATOلخوا روزل
شوی رضاکاران کار کوونکي لری چې ستاسي سره د مالیه د اظهار نامی په بشپړولو کې د  myTaxپه استفاده سره
مرسته کوی.
ATO

د تماس تفصیالت

تیلفون (د مالیه مرسته په شمول)

13 2861

د سوداګری او  GSTپوښتنی

13 2866

د مالیه ثبت شمیره لپاره غوښتنلیک

www.ato.gov.au/TFN

د یوه دفتر نه لیدنه

www.ato.gov.au/Visitus

د  ATOژباړه شوی مالومات

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

د  ATOویبپاڼه

www.ato.gov.au

په بهر کې شتمنۍ ،پانګې اچونې او عاید
د آسترالیا اوسیدونکي د خپلو عوایدو نه په ټوله نړی کې مالیات لری او الزمی ده چې خپل ټول بهرنې عایدات په خپل د عایداتو
مالیاتې اظهار نامه کې ذکر کړی .که تاسي د آسترالیا اوسیدونکې د مالیات په موخه یاست ،په هره دوسیه به جال جال تصمیم
نیول کیږی.
) Australian Taxation Office (ATOپه خپله ویبپاڼه کې مالومات لری چې ستاسي سره د مسئولیتونو په پوهولو کې
مرسته وکړی ،په دغوعایداتود مالیاتو په ګډون:
•
•
•
•
•

پانګه اچونه لکه تضمینات) (securitiesاو د کرایه کورونه
سود او د ګټو امتیاز )(royalties
د سوداګری فعالیتونه په بهر کې
د بهر څخه تقاعد
نړیوال سوداګریزه حوالې ،لکه د موادو خدمتونه او تجارت انالین

که تاسي د بهر نه عاید لری ،تاسي یې باید اظهار کړی که څه هم مالیه مو په هغه هیواد کې چې عاید مو تر السه کړی ورکړی
وی .که بهرنی عاید په آسترالیا کې د ارزونی وړ وی ،او تاسي بهرنی مالیه پری ورکړی وی ،تاسي کیدای شی د بهرنی مالیاتو
ورکولو د کریدت ) (creditبرخمن وګرځي.
تاسي باید بهرنی عاید اظهار کړی کوم چې دآسترالیا د مالیاتو نه معاف دی .دا بهرنی عاید کیدای شي په حساب د مالیی په اندازه
راشی کله چې ستاسي د مالیی اندازه او څومره پوروړی یاستې پری باندی کار کیږې .تاسي باید ټول بهرنی عایدات اظهار کړی،
حتی په هماغه هیواد کې که تاسو څخه د مالیه ورکول نه غوښتل کیږی.
هر کال  ATOمالومات مقایسه کوی د مالیاتې عایداتو اظهاراتو او بهرنی حوالی چې  ATOته د دریمې ګریو لخوا برابریږی.
که د دغه مالوماتو او ستاسو د مالیاتې عایداتو اظهاراتو مقدار (د پیسو) تر منځ توپیر وی ATO ،به ستاسي سره اړیکه او ستاسي
د مالیه ورکړل شوی رقم به تصحیح کړی.
که ستاسي مالی چاری پیچیدلی وی ،کیدای شي تاسي د مالیه ثبت شوی نماینده نه ګټه واخلې او یا د  ATOڅخه سال او
مشوره وکړی.
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واړه سوداګری (تجارتونه)
واړه سوداګری د آسترالیا د اقتصاد یوه مهمه برخه ده .که تاسو غواړی خپل سوداګری پیل کړی مرستې شتون لری.
www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
کتنه وکړئ .که تاسي د واړه سوداګری کار وبار باندی غور کوی .مالومات د Small Business Education Program
په هکله د  Australian Competition and Consumer Commissionلخوا وړاندی کیږې،
www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
کتنه وکړئ.
که تاسي غواړی په آسترالیا کې سوداګری پیل کړی ،تاسي ته د خپل  TFNاړتیا شته ،چې د Australian business
) number (ABNلپاره غوښتنلیک ورکړی .کیدای شي د نورو ثبتولو هم اړتیا وی په ګډون دی:
•
•
•

 GSTثبتول (که ستاسي عاید د  AUD75,000نه دیر شی) او  /یا تاسي د تکسی سفر هم برابروی.
د یوه کار فرما په حیث نوم ثبتوی
د نورو حکومتی نمایندګیو لخوا د ثبتولو غوښتنه الزمي دی

د  Australian Business Numberدرلودل د دی معنی لری چې تاسي خپل کاروبار (سوداګری) لری .که تاسي ډاډه نه
یاست چې ایا تاسي خپله سوداګری لری او مخ ته بیایې او یا د  ABNد درلودلو لپاره په تاسي فشار دی چې کار وکړی شی،
 132 866ته زنګ ووهی .تاسي د خپل سوداګری په عاید مالیه ورکوی او کیدای شي تاسي د شتمنې د مفاد مالیه
) (capital gains taxهم ورکړی کله چې یو تجارت یا شتمنې خرڅوی .تاسي همدا راز کوالی شی د کموالې د
مصرف چې د تجارت د عوایدو سره تړاو لری تقاضا وکړی.
که تاسي کارکوونکې لری ،تاسي کیدای شي د دوې تقاعد ته پیسې ورکړی همدا راز د دوې د عاید نه د مالیه پیسې وګرځوی او
 ATOته یې ولیږدوی .که دوې ستاسي د کورنۍ غړی هم وی تاسي باید دا کار وکړی.
د یوی سوداګرۍ د جوړولو لپاره تاسي د حکومت د نمایندګیو منظوری ته اړتیا لری .سوغات او پیسې د پروسی د چتکتیا لپاره مه
وړاندی کوی .داسی کارونه  /تشویقول غیر قانوني دی او راپور به یې ورکړل شي .چې د سوداګریو او اشخاصو سره د دوی د
مالیه د مسئوولیتونو او مکلفیتونو په پوهیدلو کې مرسته وشی ATO ،مرسته لری او مالومات په انګلیسی او هم ترجمه شوی
خپرونې لری .د ) Australian Business License and Information Service (ABLISستاسي سره مرسته کوالی
شي چې نور مقررات او مسئوولیتونه په ځای کړی.
د زیاتو مالوماتو لپاره

د واړه سوداګری پیل او پر
مخ بیول

ویبپاڼه
www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-andrunning-your-small-business.aspx

مضمون

د تجارت لپاره د حکومت
مالومات

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

د واړه سوداګری لپاره مرستی

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

د تجارت الیسنس او ثبتول

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

د واړه سوداګری مالیاتی مالومات

www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/
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ویبپاڼه

مضمون
د عادالنه کار  Fair Workد
www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
کار د ځای د روابطو سیستم – که
تاسي کارکوونکې لری
www.business.gov.au/business-topics/starting-aد ایالت او سیمه مالتړ او مالومات business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
د آسترالیا د سوداګری الیسنس او
مالوماتی خدمتونه

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

پور او کریدت
د پور اخستل او یا د کریدت نه ګټه اخستل هغه دی چې تاسي پیسې قرضوی او موافقه کوی چې بیرته یې پس له څه مودې د یوه
قیمت سره ورکړی ،چې هغه ته سود ) (interestوایي .د پورونو بیال بیل ډولونه لکه شخصی پور ،د کور پور ،کریدت کارتونه
او د شته پیسو نه ډیر پیسې وباسی (له بانک څخه) ).(overdraft
د پور لګښت د پور په ډول ،پور ورکوونکې ،څومره وخت نیسی چې پور بیرته ورکړی ،د سود په اندازه او نور فیسونه پوری
اړه لری .دا مهمه ده چې تاسي پور وانخلی او د کریدت کارت مه استعمالوی که د پور پیسې بیرته نشی ورکوالی .د پور ،قرضی
اوکریدت د مشورو لپاره www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit ،کتنه وکړئ.

بیمه
بیمه هغه ده چې هر کال تاسي یو اندازه پیسې ورکوی چې ستاسي د نقصان او تاوان په مالتړ وکړی .بیمه کوونکې موافقت کوی
چې ستاسي پرځای ستاسي د نقصان جبران دوی ورکړی.
د بیمي ډیر عام ډول روغتیایې بیمه ( 9فصل ،روغتیا او هوساینه وګوری) ،د کور د تعمیر بیمه ،سفر ،د کور اسباب بیمه ،ژوند
او د موتر بیمی دی .دا مهمه ده چې د بیمه پر پالیسی او چې څومره یې بیه ده مخکې لدینه چې تاسي په قرار داد موافقه وکړی
ځان پوه کړی.
دلته د موټر د بیمه ډیر ډولونه شته دی .که تاسي موټر لری دا جبری ده چې د دریمې پارتې ) (CTPبیمه ولری .که تاسي کوم بل
څوک په تکر کې زخمی کړی دا به ستاسي څخه پوښښ وکړی .همدا شان تاسي کوالی شی چې پراخه د موټر بیمه واخلی ،چې د
بیمه پوښښ یې ډیر دی ،لکه ستاسي موټر ته د هر نوع خساره یو برخه د مصرف پیسې ورکول (او یا د بل چا موټر ته) که تاسي
په تکر کې وی ،او یا که ستاسي موتر غال شوی وی.
د بیمه لپاره زیاتو مالوماتو ته www.moneysmart.gov.au/insurance ،والړ شی.

مالی مشوره الس ته راوړل
د مالی مالومات خدمتونه  )SIP( Financial Information Serviceد مالی مسایلو په هکله مالومات وړاندی کوی FIS .یو
وړیا او خپلواک خدمتونه دی چې د تیلفون ،یا مخامخ او یا د مالی زده کړو سمینارونو له الری برابریږی .د دې خدمتونه په هکله
مالومات الس ته راوړل  132 300زنګ ووهی او یا د  FISویبپاڼه  www.humanservices.gov.au/fisوګوری.
د سیمینار ته د ګدون لپاره  136 357زنګ ووهی.

د پیسو د ستونزو سره مرسته
په آسترالیا کې ،دا د منلو وړ ده چې د پیسو د ستونزو په هکله مرسته وغواړی.
مالی سالکاران د خلکو لپاره په مالی ستونزو کې مالومات برابروی .دوی به د شخص یا د کورني وضعیت یوه څیړنه وکړی او
دا به په ګوته کړی چې کوم ټاکنه ګټور او کوم یې ګټور ندی.
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 1800 007 007زنګ ووهی او یا
www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
وګوری.

د مصرفوونکي ساتنه
کله چې تاسي په آسترالیا کې مواد یا خدمتونه اخلئ په ګډون د هغو چې انالین مو اخستې دی ،تاسي د Australian
 Consumer Lawالندی حق لری ،د مثال په توګه ،تاسي دا حق لری چې د تولیداتو اوخدمتونو په هکله تاسي یې چې اخلی
دقیق او رښتینی مالومات تر السه کړی .که یو محصول چې تاسي اخستۍ وی سم کار ونکړی ځکه کومه خرابې یې درلودله تاسي
د ترمیم ،بدلولو او دپیسو بیرته اخستلو حق لری .تاسي دا حق لری چې دا محصول د ګټی اخستلو لپاره مطمین وی .دلته قوانین
شته چې اهل کسبه یې بایدپه تلفونی خبروکې تعقیب کړی او یا هم که کور ته درشی ،او تاسي هغه ونه غواړی تاسي کوالي شئ
ورته ووایي چې والړ شي.
که چیرې تاسي د یوه خریداری سره ستونزه لری ،د مصرف کوونکې د ساتنې نمایندګی سره په خپل ایالت او سیمه کې د خپلو
حقونو د مالوماتو په هکله اړیکه ونیسی .دوې کوالی شی ستاسي سره د اخستلو او د کور په خرڅولو ،د تعمیر جوړول او ترمیم،
د موټر اخستل ،سودا اخستل ،ضمانوته ،په قسط اخستل ،پیسې بیرته ورکول ،کریدت او معامله کې مرسته وکړی .دوې کیدای شي
مینځګلوی (موافقی) ستاسي او د خرڅونکې په منځ کې وکړی تر څوچې دا ستونزه حل شي.
د ) Australian Competition and Consumer Commission (ACCCد قیمتونو په نا عادالنه ایښودلو کې ،د
سیالی خالف او د مارکیت نا عادالنه طریقو ،او د تولیداتو خوندیتوب کی د آسترالیایانو ساتنه کوی.
د زیاتو مالوماتو لپاره:
سیمه

د مصرف کوونکو نمایندګی

ویبپاڼه

ملی

Australian Competition and Consumer
 -Commissionتیلفون 1300 302 502

www.accc.gov.au

ملی

 ACCCغیر د انګلیسی نه په نورو ژبو کې مالومات

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

http://www.fairtrading.qld.gov.au/consu
mers.htm

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
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سیمه

د مصرف کوونکو نمایندګی

WA

Consumer Protection

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

د اومبدسمن دفترونه خپلواک چارواکې دی چې د ځینو صنایعو ،د دولتی ادارو او خصوصی شرکتونو په اړه د شکایتونو پلتڼۍ
کوی .دوې کوالی شي دا اقدام او هم مداخله وکړی چې د غیر قانونی ،غیر عادالنه او یا تبعیضی چلند ،مخنیوی وکړی چې یو
عادالنه پایله تاسي ته ولری 1300 362 072 .زنګ ووهی او یا د ایالت ،سیمه او صنعت لین ته د امبدسمن دفترونه
 www.ombudsman.gov.auکتنه وکړئ.
د آسترالیا د مخابراتو او رسنیو چارواکې  )AMCA( Australian Communications and Media Authorityد
شکایتونو د نا مناسبو خپرونوو په محتوا لکه رادیو او تلویزیون څیړنې کوی .شکایت باید لومړي د خدمت برابرونکې یا څښتن ته
یې وشی .که دا شکایت حل نه شو www.acma.gov.au ،ته والړ شی ACMA .همدا راز د شکایتونو څیړنه د ایمیل سپم
) (email SPAMاو تیلفوني مارکیټ موندنه تیلفونو ) (telemarketingاو د ؛ما ته زنګ مه وهه )(Do not call؛
ثبت سمبالول هم کوی.
د ماشومانو د مجازی خوندیتوب کمیشنر دفتر  Office of the Children’s eSafety Commissionerآسترالیایانو ته
مالومات او منابع په انالین که د خوندیتوب په هکله پدی ویبپاڼه کی  www.esafety.gov.auوړاندی کوی .دوی همدا راز
مجازی تهدیدول ) (cyberbullyingاو د بدی ژبې او غیر قانونی انالین موادو د شکایتونو څیړڼې کوی.
که ستاسي ماشوم په انترنت کې مجازی تهدید شوی وی ،او یا تاسي داسې مواد انالین ولیدل چې زشت او غیر قانونی دی ،تاسي
کوالی شی په دغی  www.esafety.gov.au/complaints-and-reportingویبپاڼه کې شکایت وکړی.
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 12مدنی ونډه اخستل
پدې برخه کې
د آسترالیا په عنعناتو او قوانیو پوهیدل به ستاسي سره د آسترالیا په ټولنه کې په ژوند کولوکی مرسته وکړی.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

د آسترالیا په هکله
مسئوولیتونه او ارزشتونه
مساوات او د تبعیض په خالف
رضاکارانه
د خلکو سره لدینه
مودب چلند
کالۍ
د آسترالیا عادی څرګندونی (خبری)
د کور څخه د باندی فعالیتونه او خوندیتوب
په کور کې خوندیتوب
چاپیلایر
حیوانات او کورنۍ څاروی
ورځپانې ،تلویزیون او رادیو
قمار
شور ما شور
د سیمه ییز حکومت خدمتونه
ویزه
د آسترالیا تابعیت

د آسترالیا په هکله
د آسترالیا لومړنی اوسیدونکی ابوریجنیان ) (Aboriginalاو د توری ستریت جزیره )(Torres Strait Islander
خلک وو ،چې په دی ځمکه کې لږ تر لږه  40,000کاله مخکې میشته شوی دی .بومی آسترالیایان خپله خاصه معنوی عقیده
لری ،د مځکی سره یوژور تړاو ،یو شتمن او متنوع کلتور او یو روان هنر چې په نړی کې یو له پخوانیو څخه دی .بومی
کلتور د آسترالیا د ملی هویت یوه اصلی برخه ده او ابوریجنیان او د توری ستریت جزیره خلک د هنر ،رسنیو ،اکادیمیک،
سپورت او تجارت ته د پام وړ ونده اخستۍ ده .د آسترالیا د تاریخ ،میراث او بومی کلتور په هکله مالومات په دغی
 www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-artsویبپاڼه کې وګوری.
آسترالیا  ،د متنوع ټولڼه او بیالبیلو کلتورونو خلک ،مذاهب او قومی سوابقو یو منونکی هیواد دی .آسترالیایان د ټولی نړی څخه
راغلی دی .تقریبآ  46سلنه آسترالیایان په بهر کې زیږیدلې او یا د دوې یو والدین بهر زیږیدلی دی .که څه هم انګلیسی رسمی
ژبه ده دلته  300ژبی ،د بومی ژبو په شمول په آسترالیا کې خبری پری کیږی .د نړی ستر دینونه دلته مراعات کیږی.
په آسترالیا کې هر څوک ازاد دی چې خپل کلتوری او مذهبی مراسم تعقیب او مراسم ولمانځی ترهغه وخته چې د آسترالیا قوانین
نه ماتوی .هر څوک په ټولڼه کې ونډه اخستی شي او د یو آسترالیای په شان ټولڼه پوری ه تړاو لری .کیدای شي تاسي په اوایلو
کې د دی تنوعیت سره عادت ونلری .خو که تاسي آزاد فکر ولری ،او د نورو فکرونو او دودونه درناوی وکړی  ،نو تاسي په ډیر
احتمال په ونډه اخستلو او په خپل نوی ژوند کې به بریالی اوسی
د آسترالیا حکومت د آسترالیا د ټولڼی تنوع نه مالتړ کوی ،او د یو متنوع کلتوری ملت لپاره خپل ژمنتوب بیا څرګند او تینګار
پری کړی دی .چیرته چې هر څوک ارتباط لری او د ملت په نوی ژوند کې ونډی اخستلو فرصت لری .د آسترالیا په هکله نور په
 www.australia.gov.au/about-australiaویب پاڼه کې ولولې.
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مسئوولیتونه او ارزښتونه
په آسترالیا کې دا ازادی او برابری چې مونږ تری خوند اخلو ،اړه پدی لری چې ټول خپل مسئوولیتونه ادا کړی .ستاسي نه توقع
دا ده چې آسترالیا ته وفادار واوسی ،زمونږ د ولسواکې (دموکراتیکه) د ژوند الر او د آسترالیا د ارزښتونو او دودونو چې :منل،
ټول شریکول او انصاف ټولو ته څخه مالتړ وکړی.
د آسترالیا د تابعیت ارزښتونه د آسترالیا د خپلواکې او ولسواکې ټولنی تهداب دی .د مالتړ په ګډون د:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

پارلمانی دیموکراسی
د قانون حاکمیت
د سوله ژوند کول
ټولو خلکو ته درناوی پرته د دوې د سابقی څخه
پر هغو کسانو چې اړ دی ترحم
د بیان آزادی او څرګندونی آزادی
د ټولنی ازادی
د مذهب ازادی او سیکولر حکومت
د افرادو برابری ،پرته له مشخصاتو لکه معیوبیت او عمر
د ښځو او نارینو برابری
د فرصت برابری

د آسترالیا د اتباعو مسئوولیتونه شامل دی په:
•
•
•
•

د قانون اطاعت
په فدرال او ایالتی سیمه ییز انتخاباتو کې رای ورکول او هم په ټول پوښتنه کې )(referendum
د آسترالیا نه دفاع که ضرورت یې پیدا شي
که وغوښتل شي د هیت منصفه (جوری) که ونډه اخستل

د آسترالیا تابعیت د زیاتو مالوماتو لپاره www.citizenship.gov.au ،والړ شی او د آسترالیا د تابعیت د آزموینه منابعو کتاب
د آسترالیا تابعیت :زمونږ مشترک پیوند.

مساوات او د تبعیض پر خالف
تاسو حق لری چې درناوی مو وشي او ستاسي اړتیاوی لکه هر چا ته په عادالنه توګه وکتل شی .همدا شان تاسي به هم د نورو
خلکو درناوی کوی ،که دوې په آسترالیا کې زیږیدلی وی او یا یې هم کډه کړی وی .د تبعیض او هر دول قوم پالڼه په آسترالیا کې
د منلو وړ ندی.
د تبعیض پر خالف قانون الندی ،هیچا سره به د دوې د عمر ،قومیت ،اصلی هیواد ،جنسیت ،مدنی حالت ،حاملګې ،سیاسي او
مذهبی عقیده ،معیوبیت او جنسی ترجحیت په اساس ناوړه چلند نه کیږی .دا په ټولو ساحو کې تطبیق کیږې ،کارګمارنه ،ښوونۍ،
د اوسیدو ځای ،د شیانو اخستلو په ګډون او خدمات ته السرسې لکه ډاکتر ،بانکونه او هوټلونه .ښځینه او نارینه قانون ته برابر د
ټولو موخو لپاره دی.
آسترالیا آزادی بیان یو دود لری .خو ،دا د قانون خالف دی که توهین/سپکاوی ،د چا او یوه ګروپ شرمول اویا دارول په اساس د
دوې د عمر ،قومیت ،اصلی هیواد ،جنسیت ،مدنی حالت ،بالربتوب ،سیاسی او مذهبی عقیده ،معیوبیت او جنسی ترجحیت
باندی وی.
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 خالف د تبعیض او ټولنیز عدالت په برخو، د فدرال قانون د بشری حقونوAustralian Human Rights Commission د
.کې اداره کوی
د اړیکه تفصیالت

Australian Human Rights Commission
عمومی پوښتني
 بجو پوری5.00  تر ماښام9.00 د سهار

1300 369 711
1300 656 419

 بجو5.00  تر ماښام9.00 د شکایات مالوماتی لین د سهار
) بجو وروسته نه وی1 پوری (په سه شنبه د ماسپشین
 – د اوریدلو او خبرو کړلو ستونزهTTY

1800 620 241
www.humanrights.gov.au/about/translatedinformation

ژباړنه شوی مالومات – بشری حقوق

www.humanrights.gov.au

 ویبپاڼهHuman Rights

:هر ایالت او سیمه خپل د تبعیض پر ضد قوانین او حکومتی اداری لری
ویبپاڼه

تیلفون

بشری حقوقو نمایندګی

ایالت او یا
سیمه

www.hrc.act.gov.au

02 6205 2222

ACT Human Rights
Commission

ACT

 او02 9268 5544
یا د نیو ساوت ویلز
www.lawlink.nsw.gov.au/adb
اطراف ته وړیا زنګ
1800 670 812

Anti-Discrimination Board of
NSW

NSW

 او08 8999 1444
 وړیا زنګ پهNT یا
1800 813 846
ووهی

NT Anti-Discrimination
Commission

NT

1300 130 670

Anti-Discrimination
Commission Queensland

Qld

08 8207 1977
 اطرافSA او یا د
 ته وړیا زنګ پهEqual Opportunity Commission
1800 188 163
ووهی

SA

www.adc.nt.gov.au/

www.adcq.qld.gov.au

www.eoc.sa.gov.au

 او03 6165 7515
http://www.antidiscrimination.tas.go یا تازمانیا ته وړیا زنګ
v.au 1300 305 062 په
ووهی
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Office of the AntiDiscrimination Commissioner

Tas.

ایالت او یا
سیمه

بشری حقوقو نمایندګی

تیلفون

Vic.

Victorian Equal Opportunity
and Human Rights
Commission

1300 292 153

WA

 08 9216 3900او
 Equal Opportunity Commissionیا  WAته وړیا زنګ www.equalopportunity.wa.gov.au
په 1800 198 149
ووهی

ویبپاڼه
www.humanrightscommission.vic.g
ov.au

رضاکاری
رضاکارانه کار د نوی مهارتونو د زده کولو لپاره یوه ښه الر ده ،تاسي به د خلکو سره چې په ټولنه کې کار او ژوند کوی او د
نورو خلکو سره به مرسته کوی .ډیر آسترالیان رضا کارانه کار کوی .رضاکارانو ته معاش نه ورکول کیږې ،ځکه دوې خپل
وخت او مهارتونه د ټولڼی په ګټه ورکوی .رضاکاری تل د خوښی کار دی او اجباری نه دی.
که څه هم رضاکارانه کار د مزد لرونکی کار ځای نه نیسی ،اما تاسي ته د مهارتونو او د کار تجربی درکوی چې ښایی په کار
نیولو کې درسره مرسته وکړی .د رضاکارانه کار سره به تاسي انګلیسی ژبې ته هم وده ورکړی ،ټولنیز او په ټولنه کې به رابط
پیدا کړی او ستاسي د اعتماد په نفس سره به هم مرسته وکړی.
زیات شمیر سازمانونه او ویبپاڼی د رضاکارانه فرصتونو لست لری Volunteer Resource Centres .په ټول آسترالیا کې
د رضاکاری مالومات ،د کار لپاره اړتوب او راجع کولو خدمتونو وړاندی کوی .همدا راز دوې د هغو سازمانونو سره چې د
رضاکار په لټه کې وی مرسته کوی.
د زیاتو مالوماتو لپاره:
سیمه

سازمان

ACT

Volunteering ACT

ویبپاڼه
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

رضا کارانه فرصتونه په
آسترالیا کې

GoVolunteer

www.govolunteer.com.au

په آسترالیا کې د رضا
کارانه ملی لویه اداره

Volunteering Australia

http://www.volunteeringaustralia.org
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د خلکو سره لیدنه
کله چې د لومړي ځل لپاره څوک ووینی ،دا معمول دی چې د خپل ښی الس د دوې په ښی الس سره ستړی مشی وکړی .خلک
چې یو بل سره نه پیژنی عموما چې د لومړي ځل لپاره چې سره وینی د یو بل سره غیږ نه ورکوی او مچول نکوی.
کله چې آسترالیایان د نویو خلکو سره مالقات کوی ،دوې ښه احساس نه کوی که د دوې نه د سن ،مذهب ،واده ،ماشومان او پیسو
په هکله پوښتني وشي .آسترالیایان په عمومی توګه د کار په ځای کې او د ملګریو سره ،یو بل ته د اصلی نوم په اخستلو
غږ کوی.
ډیر آسترالیایان چې د یو بل سره خبری کوی یو د بل سترګو ته ګوری ،دا د درناوی او دا چې د یو بل خبرو ته غوږ نیسی
نښه ده.

مودب چلند
آسترالیایان معموال وایي ؛لطفا ) (please؛ کله چې څه شی غواړی او ؛مننه )(thank you؛ کله چې څوک مرسته او یا کوم
شی ورکوی .د لطفا او مننه ،نه ویل بې ادبې ښکاره کولی شی.
آسترالیایان عموما وای ؛وبخښی )(sorry؛ که د چا توجه غواړی او ؛معذرت غواړم )(excuse me؛ که د چا سره سهوأ
فزیکې اړیکه ونیسی .که د انتظار لین وی ،دا به مؤدبانه وی چې د لین په آخر کې ودریږی او په نظم مخ ته والړ شی.
تاسي باید کوښښ وکړی چې جلسو او وخت ټاکنی ته په وخت ورسیږی .که تاسي باندی نا وخته کیږې ،هغه شخص ته زنګ
ووهی او معذرت ترینه وغواړی او ورته ووایي چې کوم وخت ورسیدلی شی .د مسلکې وخت ټاکنی لپاره ډیر مهم دی (د مثال په
توګه( ،د ډاکتر د وخت ټاکنه) ،کیدای شي پر تاسي پیسې چارج شي که ناوخته وی او یا خپل د وخت ټاکنه له السه ورکړی بیله
دینه چې دوې ته احوال ورکړی .یو شخص چې تل نا وخته وی کیدای شي داسی وانګیړل شي چې د اعتبار وړ ندی.
که تاسي یو لیکلی بلنه تر السه کړی او کیدای شي دغه لیکونه ” “RSVPد یوی نیټی سره ولری ،دا په دی مانا چې بلونکی
شخص تاسي نه غواړی چې آیا دی بلنه ته ورځې او که یه .دا به مؤدبانه وی چې تر هماغی نیټی پوری ځواب ورکړی.
ځینې کړه (چلند) یواځې بې ادبې نه ،بلکه د قانون خالف هم دی .مثالونه د دی کړو ښکنځلیُ ،تف (الړی) اچول ،د کثافاتو بې
ځایه غورځول ،ادرار او یا نس خالې کول هر چیرته غیر د عامه تشنابو نه.
همدا راز پورته مساوات او د تبعیض په خالف وګوری

کالۍ (جامی)
آسترالیا یوه متنوع ټولنه ده .د متنوع کالۍ اغوستل دا تنوعیت ښکاره کوی .زیات شمیر خلک غیر رسمی او یا عادی کالۍ د
هوساینۍ او د ټولنیز حالت یا د هوا په وجه اغوندی .نور خوښوی چې د خپل دود کالۍ واغوندی ،کیدای شي چې د مذهبی او یا
کلتوری ،په خاص توګه د ځانګړی مناسبتونو لپاره وی.
د کالیو اغوستولو په هکله یو څو قوانین او مقررات شته ،که څه هم کار ځایونو او ځانګړی ځایونو کې مقررات شته چې
مخصوص کالۍ واغوستل شي .د مثال په توګه ،د خوندیتوب بوټونه او خوندی خولی باید د خوندیتوب لپاره په تعمیراتی ځایونو
کې واغوستل شي ،او پولیس ،اردو او د ځینو سوداګری کارکوونکی یونیفورم آغوندی.
په آسترالیا کې د لوړی کچی د پوستکی سرطان شته چې مخنیوی یې کیدای شي .دخوندیتوب کالۍ او خولۍ د پوستکی سرطان
کموالی شي .ګن شمیر ښوونځي د ماشومانو نه غواړی چې د ښوونځي یونیفورم سره خولۍ واغوندی .د زیاتو مالوماتو لپاره د د
لمر خوندیتوب مالومات ویبپاڼی ته  www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protectionوالړ شی.
کلبونه ،سینما ګانې او نور ځایونه کیدای شي د مشتریانو نه وغواړی چې پاک کالۍ او بوټونه ولری.
ښخینه او نارینه کیدای شي داسی کالۍ واغوندی چې د دوي ټول ځان پټ نکړی .دا په غربی هیوادنو کې عادی کار دی او د دې
مانا نه ورکوی چې پاملرنه جلبول غواړی.
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عام آسترالیایي بیانونه (افادی)
ډیر عام آسترالیایي اصطالحات کیدای شي عجیبه ښکاره شي .آسترالیایان ځینې وخت عبارت (کلمی) لنډوی (د مثال په توګه،
؛فوتی؛ د فوتبال لپاره) که تاسي په کومه اصطالح پوه نشوی ،دا د منلو وړ ده چې وپوښتی.
ځینې عام اصطالحات عبارت دی له:
•

•

•

•

یو پیشقاب راوړی ) – (bring a plateکله چې تاسي یوی ټولنیزی غونډی یا د کار میلمستیا ته بلنه درکړل کیږی او
ستاسي نه وغوښتل شي چې ؛پیشقاب راوړی )(bring a plate؛ دا دی د مانا ورکوی چې خوراک لپاره ډوډی راوړی
چې د نورو سره یې شریکه کړی.
 – BYOدا مانا لری ؛تاسي خپل راوړی )(bring your own؛ د څښلو ،لکه الکهول (شراب) ،شربت او اوبه.
ځینې رستورانتونه  BYOدی ،او دا په دی مانا چې تاسي خپل د څښلو بوتل راوړلې شي .که تاسي  BYOراوړی،
معموال د پاکولو او برابرولو لپاره پیسې چارجوی چې هغه ته کورکیج ) (corkageویل کیږی.
د پرانستې دروازی پالیسې ) – (open door policyد کار په ځای کې ،د ؛پرانستې دروازی پالیسې
)(open door policy؛ مانا دا ده چې تاسي او نور کارکوونکي د رسمی ټاکنۍ وخت ته اړ نه یاست چې د خپل
آمرسره د کار د ځای د مشکالتو په هکله خبری وکړی.
بیا به سره ووینو ) – (see you laterدا یو غیر رسمی شکل د ؛خدای پامانی؛ دی .دا په دی مانا چې دا کس زر
بیرته نه را ګرځې.

ستاسي د ژبه برابرونکی به ستاسي سره د آسترالیا په اصطالحاتو کې مرسته وکړی 3 .فصل ،انګلیسی ژبه وګوری.

د کور څخه باندی فعالیتونه/ساعتیری او خوندیتوب
آسترالیا د کور د باندی فعالیتونو ته ډیر مناسب دی ،لکه المبو ،د ځنګل بوټیو مزل (طبیعت) ) ،(bushwalkingکمپنګ او
سپورت .د خوندیتوب قوانین په یاد ولری.

المبو او د کور د باندی خوندیتوب
•
•

•

•

•
•

د المبو وهنی او د اوبو خوندیتوب درسونه ونیسی که تاسي او ستاسي ماشومان المبو نشی وهلی.
په سمندر کې المبو وهل ډیر خطرناکه دی .چې د ساحل نه په خوندیتوب سره مزه واخلی:
 oتل د سور او زیړ بیرغونو په مینځ کې چې دا سیمه مالوموی او د ژوند محافظینو ) (lifeguardsلخوا څارل
کیږې المبو ووهی.
 oد خوندیتوب لوحی ګوری
 oکه کومه ستونزه کې اخته شوی ،ارامی مو وساتې ،خپل الس پورته کړی او د مرسته لپاره غوښتنه وکړی.
 oپه هغه ساحلی سمیه کې چې د سور او زیړ بیرغونه نشی پیداکوالی او یا دا که لوحی دا ښیي چې په دی سیمه
کې المبواجازه نده او یا دا چې ساحل تړل شوی المبو مکړی.
سمندر اټکل کیدونکې نه دی .د خبرداری لوحو ته پاملرنه وکړی او د دغو پیښو نه ډډه وکړی لکه د سمندر په تیږو
ښویدل ،او یا د لویې څپې او د سمندر مدوجز (د اوبو د سطحی اوچتیدل او تیتیدل) په واسط اوبو ته لویدل .ډیر احتیاط
وکړی کله چې پر تیږو دریږی او کب نیونه کوی ځکه ډیر خلک غرق شویدی کله چې د لویو څپو په واسطه اوبو ته
لویدلې دی.
کله چې په سیندونو ،جهیلونو او بندونو کې المبو وهی احتیاط وکړی:
 oتل د اوبو ژورتوب او د اوبو تر الندی شویو شیان مالوم کړی.
 oهغه لوحو پسی ګوری چې خطر (لکه تمساح او یا ککړتیا) ښیي او اطاعت یې کوی.
تل د هغه ماشومانو چې المبو وهی او یا چې اوبو ته نږدی وی ،د کور د المبو حوض په ګډون څارنه کوی .د کور
حوضونه باید کټاره ولری.
د المبو وهلو ،کب نیولو او د ځنګل/بوټیو مزل کولو څخه په یواځې توګه ډډه وکړی .تاسي چیرته درومی او کومه موده
بیرته راځې یو چا ته ووایي .د ځان سره پریمانه خواړه او اوبه یوسی.
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•
•

•
•
•

د آسترالیا ځینی ماران او غونډلونه زهری دی .که وچیچل شوی ،د چیچول ځای بې حرکته کړی او  000ته په زنګ
وهلو سره طبی مرسته وغواړی.
په پسرلی کې ،د سندرو مرغی چه ورته کارغه ) (magpiesهم وایې د خپلې سیمه څخه د عابرینو په سر په کته کیدلو
سره دفاع کوی .لوحی د سندرو مرغانو څخه خبر داری درکوی .دا مرغی خوندی دی ،له دی امله هڅه وکړی د دوی د
حملو نه ځان وژغوری ،د دوی د ځالو د سیمو نه ډډه وکړی ،خولۍ او عینکی ولری او یا لرګی او چتری په خپل سر
ګرځوی.
په آسترالیا کې لمر ډیر تود دی .خولی ،خوندی کالۍ او د لمر کریم په لمریځو ورځو وکاروی چې د لمر سوځیدو نه
وژغوری .دا په خاصه توګه د وړو ماشومانو لپاره مهم دی.
د هوا اټکل راپورونه په پام کې ونیسی .د اوربندیز په ورځو اور لګول او کباب پخول په ازاده فضا کې اجازه نلری .د
هوا پیژندنې بیرو د هوا خبرتیا په دغې ویبپاڼه  www.bom.gov.au/index.phpکښی برابروی.
د آسترالیا په ښارونو کې ،لکه د نړی په ډیرو ښارونو کې ،تیری پیشیږی ،په ځانګړی توګه د شپې لخوا .د خپل ځان د
خوندیتوب نه خبر اوسی .پارکونه ،تیاره ځایونه او مشهور د ستونزی ځایونو نه ډډه وکړی.

د زیاتو مالوماتو لپاره
د مالوماتو منابع
 – Bureau of Meteorologyد هوا اټکل وروسته له
اوربندیز څخه
 – Royal Life Saving Societyالمبو وهل او د اوبو
خوندیتوب

ویبپاڼه
www.bom.gov.au/weather
www.royallifesaving.com.au

Surf Life Saving Australia

www.slsa.asn.au

 – Beach Safetyد ژباړنه شوی مالومات په ګډون

www.beachsafe.org.au

 – Rip Current Safety Tipsغیر د انګلیسی نه په نورو
ژبو کې مالومات په ګډون

www.ripcurrents.com.au

 – Australian Cancer Councilد لمر څخه ساتنه

www.cancer.org.au

په کور کې خوندیتوب
د کور امنیت
کله چې تاسي کور نه بهر ته وځی ،تل د کور کړکۍ او دروازی ټینګوی .که امکان لری ،یو بله دروازه ) (screen doorاو د
خوندیتوب یو ځنځیر چې تاسي وکوالی شی چې ووینی څوک بهر کې دی مخکې لدینه چې دروازه ورته خالصه کړی .یو چراغ
(ګروپ) او یا یو سینسر د دروازی په مخکې ولری چې په اسانی سره ووینی څوک بهر دی او په اسانی سره چې کورته راځې
دروازه خالصه کړالی شی .او دا به د یرغلګرو مخه هم ونیسی.

درمل او کیمیاوی مواد
یو شمیر نشه یي توکې او کیمیاوی مواد چې د کور شا او خوا کې وی کیدای شي زیان او د جدی ناروغی سبب شي.
•
•
•

ټول درملونه د ماشومانو او د کورنۍ حیواناتو د السرسې نه لری او یا چیرته چې دوې یې ونه موندلی شي وساتې.
که تاسي درمل خوړل پریږدی او یا یې د ګټه نیټه تیره شوی وی ،په کثافت دانۍ او دستشویی کې یې مه اچوی .ستاسي
فارمست کوالی شي په خوندی او وړیا توګه دا درمل له مینځه یوسی.
ټول د صفایې (پاکولو) لوازم په یوه قلف شوی الماری کې وساتې چیرته چې ماشومان او کورنۍ حیوانات السرسې
ورته ونلری.

د ماشومانو د خوندیتوب تجهیزات (لکه د الماری قلفونه) په ډیرو تعمیراتې مغازو ) (hardware storeکې پیرودل کیږی.
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د اور خوندیتوب په کور کې
په آسترالیا کې هرکال د کور اور تقریبآ د  50نفرو ژوند او د ډیروسختو ټپی ګانې سبب ګرځې.
د لوګې االرم ) (smoke alarmیو مخکینې خبر داری ده چې ستاسي ژوند ژغورلی شي او عاجل خدمتونو به په وخت خبرشی
چې وتوانیدلی شی چې د زیان د خپریدو مخه ونیسی .په ځانګړی توګه دا خبرداری دشپی لخوا مهم ده .هر کور باید یو د لوګې
االرم په هر پوړ(منزل/طبقه) کې نصب کړی وی .بطری یې هره شپږ میاشتی چک او تبدیل کړی.
د کور اور زیاتره په پخلنځې او یا د بریښنا د مزو په شارتی ،یا د کور د وسایلو ناسم استعمال ،او یا د کور وسایل لګیدلی پریښی
(فعال وی او څوک څارنه نه ترینه کوی) سره پیل کیږې .د اور د لګیدلو نه په الندی احتیاطی کارونو مخنیوی وکړی
په کور کې:
• ډاډه اوسی چې د بریښنایې وسایلو شاوخوا ته ځای شته چې د ګرمیدلو نه یې مخه ونیسی.
• د برق په پلکونو ډیر فشار مه اچوی – یو ساکت باید یو پلک ولری.
• د دوړو او خرابیو نه ساکتونه او پلکونه چک کړی او که کومه ستونزه لری په چتکتیا یې جوړ کړی .ټول بریښنایې
ترمیمات باید د یو مسلکی برقی لخوا وشي.
• ډاډه واوسی چې ،پردی ،کالۍ او بستره د شمع او بخاری د حرارت نه لری دی.
• هیڅ وخت شمع او نور اوری شیان یواځې په کوته کې مه پریږدی
• کله چې تاسي په کور کې یاست ،ځان ډاډه کړی چې دروازی د داخل نه تړل شوی نه وی (پدی مانا چې تاسي یې
خالصی نشی کړای  )deadlocked /چې تاسي وکړی شي په عاجل حالت کې یې زر خالصه کړی.
• هیڅکله په بستره کې سګرت مه څکوی.
• ډاډه اوسی چې ماشومان اورلګید او یا الیتر ته السرسې ونلری.
په پخلنځۍ کې:
• هیڅکله ماشومان بې څارنۍ په پخلنځې کې مه پریږدی.
• هیڅکله پخلۍ بې څارنۍ مه پریږدی – که تاسي پخلنځۍ پریږدی ،منقل ګول کړی تر څو چې بیرته راشی.
• ماشومان د سور (ګرم) منقلو ،داش او تنور څخه لری وساتې.
• د پخولو د لوښی الستی د داش د ګوښی څخه بلی خواته واړوی چې چپه او و نه غورځول شی .سری (ګرمی) اوبه هم
سوځول کوالی شي.
• ډاډه اوسی چې د اورلګیدلو شیان د سور (ګرم) ځایونه څخه لری وساتل شي.
• هیڅکله د وسپنی وسایل ،د وسپنی د کاسی  ،د المونیم ورقه او د وسپنی اله په شمول په مایکرویف کې مه ایږدی.
• ګاز په ځینې پخلنځیو او باربکیوګانو کې استعمال کیږی .تل د ګاز منقل او یا داش مړکړی کله مو چې کار تمام شو .که
تاسي ګاز بوی کړ ،اورلګید مه لګوی ځکه په یوه لمبه به د ګازو (دبی) ته انفجار ورکړی .د ګاز د لیک سرچینه ولټوی
او ګاز سمدالسه ودروی .که تاسي یې نشی کوالی ،دری صفرونه  000ته زنګ ووهی او  Fire Brigadeوغواړی.
تیلفون مه قطع کوی.
څه باید وکړو که اور شتون ولری:
• درې صفر  000ته د ګاونډی د کور ،عامه یا موبایل تیلفون څخه زنګ ووهی ،او اطفاییه وغواړی .چه اور چیرته دی
او که کوم څوک پکې د ننه وی هغوی ته ووایي .تیلفون مه قطع کوی.
• د ایالتی اور خدمات سال چې د اور لګیدلو په وخت کې څه وشی ،برابروی 2 .فصل ،مرسته اخستل وګوری.

د ځنګله اور د خوندیتوب پالنونه
د آسترالیا په ځینې برخو کې د ځنګله اور کیدای شي ستاسي د کور په خوندیتوب اغیزه وکړی .که تاسي په داسی ځای کې ژوند
کوی چې د ځنګله د اور خطره شته ،د ځنګله د اور د ژغورلو پالن جوړ کړی .د سیمه ییز اطفاییه خدمتونه د ځنګله اور د
ژغورلو پالن مالومات او الرښوونی لری چې ستاسي سره مرسته وکړی.
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ستاسي پالن باید ،شامل د اورلګیدنی موسم نه مخکې ،د اورلګیدنی په موسم کې ،او د اور لګیدنی خطره د راتک په ورځو کې او
هم یو دوهم پالن ) (back-up planولری .دا (پالن) باید مفصل چک لست ولری چې ستاسي ملکیت وساتې ،چې ستاسي
ملکیت د احتمالی اور ته چمتو کړی ،د شخصی ارتباطاتو لست د احتمالی اور په وخت کې ،د عاجل لوازمو بکس ،په کور کې د
ټولو اوسیدونکیو لپاره پالن او ځانګړیو اړتیاو ته رسیدل (لکه ،د وړو ماشومانو او زړو حرکت ورکول) ،د څارویو او حیواناتو
لپاره پالن ،په څه وخت وتل ،په کومو وسایلو وتل ،د دوهم پالن لرل ،او کورته د بیرته راګرځیدلو پالن.
د ال زیاتو مالوماتو لپاره د ځنګله اورلګیدلوپه هکله او دسیمه ییز د اړیکو تفصیالتو لپاره  2فصل ،مرسته اخستل وګوری.

چاپیلایر (محیط)
د چاپیلایر پاکوالې او د طبیعت ساتنه آسترالیایانو ته مهم دی .د کثافاتو غورځول ،د هوا ککړتیا او د کثافاتو
تخلیه بیله اجازی څخه غیر قانوني دی .د زیاتو مالووماتو د کثافاتو تخلیه لپاره
www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste managementته والړ شی .او یا د کثافاتو پر ضد ویبپاڼو ته لکه
آسترالیا پاکه کړی ) (www.cleanup.org.au/au) )Mwew. su Avow/wwnwاو یا
آسترالیا ښکلې وساتې )(http://kab.org.au) (Keep Australia Beautiful
بومی حیوانات ،کبان ،ګوجی او نباتات د قانون له مخې خوندی دی .د کب شکار او د ګوجی ټولول مه کوی
مخکې لدینه چې تاسي مالومه کړی نه وی چې اجازه ته ضرورت لری او که یه.
دلته ځانګړی قوانین شته دی چې په ملی پارکونو تطبیق کیږی چي د ناوړه ګټواخستلو نه مخنیوی وکړی ،او ځینې وخت پر
داخلیدو د لیدلو لپاره فیس هم چارجیږی.
د زیاتو مالوماتو لپاره:
محل

نمایندګی

ویبپاڼه

ملی

– Department of Environment
Parks Australia

www.environment.gov.au/topics/nati
onal-parks

ACT

Parks and Conservation

http://www.environment.act.gov.au/
parks-conservation/parks-andreserves

NSW

www.environment.nsw.gov.au/natio NSW National Parks and W ildlife Service
nalparks

NT

NT Parks and Reserves

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

Qld

Queensland National Parks, Sport and
Racing
National Parks South Australia

www.nprsr.qld.gov.au
www.environment.sa.gov.au/parks

Tas.

Parks and W ildlife Service Tasmania

www.parks.tas.gov.au

Vic.

Parks Victoria

www.parkweb.vic.gov.au

WA

Parks and Wildlife

www.dpaw.wa.gov.au

SA
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حیوانات او اهلې حیوانات
ایالتی او سیمه ییز حکومتونه د حیواناتو د هوساینۍ او مربوطو قوانینو مسئوولیت لری ،په داسی حال کې چې سیمه ییز حکومت
د اهلې د حیواناتو مدیریت کوی.
که تاسي په کور کې حیوان لری ،تاسي د هغه د سمی ساتنې د تغذیی او پاکولو په شمول ،مسئوولیت لری .تاسي به همدا شان د
دوی کثافات پاکوی .زیات شمیر حیوانات واکسین ته په منظمه توګه اړتیا لری او کله چې ناروغه او یا ټپی شي د ویترنر لخوا یې
درملنه وشی .د کور حیواناتو دی سیکس (چه د بارداری مخه یې ونیسی) ) (de-sexedاو مایکروچپ تمه شته او کیدای شي د
قانون لخوا وغوښتل شي .دا د مالک مسئوولیت دی .د زیاتو مالوماتو لپاره د خپل سیمه ییز وترنر څخه وپوښتی او یا د شاهی
ټولڼی د حیواناتو د ظلم مخنیوی  )PPSMA( Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animalsته په
دغې ویبپانه  www.rspca.org.auکې وګوری.
ځینې کورنۍ حیوانات باید د سیمي ښاروالې سره ثبت شي .کیدای شي د شمیر او کوم حیوانات تاسي ساتلې شي یو حد وی ،او چې
چیرته او څرنګه یې تاسي ساتلې شي قوانین ولری .زیات شمیر کرایې جایدادونه د حیواناتو اجازه نه ورکوی.
که تاسي نور نشی کوالی چې د خپل حیوان ساتنه وکړی ،تاسي یې باید پری نږدی او خوشی یې نکړی .د ګاونډی یا ملګرو نه
پوښتنه وکړی که دوې یې ساتنه غواړی ،او د حیوان د قبلولو په ویبپاڼه کې یې اعالن وکړی او یا د خپل وترنر نه مرسته او سال
وغواړی.
که تاسي د حیواناتو ساتلو او د حیوانانو سوکالۍ په اړه پوښتنی لری ،د
 www.agriculture.gov.au/animal/welfare/stateته والړ شی او یا د وترنر نه وپوښتی.
همدا راز  6فصل ،د آسترالیا قانون وګوری

ورځپاڼې ،تلویزیون او رادیو
اکثر قرطاسیه پلورونکي په سترو سوداګری مرکزونو کې بیال بیلې ورځپاڼې په مختلفو ژبو لری .که دوې کوم خاص اخبار په
کومه ژبه نلری او تاسي یې غواړی ،د دوې نه وغواړی چې فرمایش یې ورکړی.
دلته ډیر وړیا تلویزیونی چینلونه شته دی ،په ګډون د دوو عامه رسنیو (د آسترالیا د خپرونو کارپوریشن
 (ABC - www.abc.net.au) Australian Broadcasting Corporationاو د ځانګړی خپرونو کارپوریشن
 .(SBS - www.sbs.com.au) Special Broadcasting Serviceتاسي د تلویزیون الیسنس او یا د
اشتراک وجه ته اړتیا نلری ،چې وړیا هوایې ننداری ) (free to airخدمتونه وګوری.
نور تلویزیونی خدمتونه (د پیسو تلویزیون او یا پی تی وی  )pay TVد اشتراک وجه پیسې غواړی .مخکې لدینه چې د مخابراتې
خدمتونو قرار داد السلیک کړی ،ځان مطمئن کړی چې تاسي د دی خدمت وس او توان لری او دا ستاسي د اړتیاوو او د ژوند
ترتیب سره جوړښت لری .که تاسي چیرته د لڼدی مودې لپاره اوسی اوږد مهاله قرار داد السلیک نکړی .د پی تی وی خدمتونه
سره ګدون ونکړی چې وړیا هوایې ننداری ) (free-to-air showsوګوری.
زیات شمیر تلویزیونی چینلونه د ؛ورته رسیدل catch up /؛ پروګرامونه وړاندی کوی ،چیرته چې تاسي دا ننداری انالین کتلې
شي .خو ،انالین لیدنه ډیره داتا استعمالوی ،او که تاسي د خپلې وضع شوی داتا نه تیر شوی دا به ډیر ګران (قیمت) تمام شي.
د ؛ستریمنګ Streaming /؛ خدمتونه لکه  Presto ،Netflixاو  Stanهم په آسترالیا کې شته .دوی میاشتنی فیس په اخستلو د
پروګرامو کتابتون ته السرسې درکوی .تاسي د یو تیز برادبند پیوستون ) (broadband connectionته اړتیا لری چې دا
خدمتونه وکتلی شي .په پام کې ولری چې د دوې کتل ډیر داتا مصرفوی ،چې کیدای شي دا ډیر ګران شي.
د ځانګړی خپرونو کارپوریشن  (SBS) Special Broadcasting Serviceد تلویزیون او رادیو ستیشنونه د ټولنې په
مختلفو ژبو پروګرامونه لری .د اوونۍ پروګرامونه یې په سیمه ییز ورځپانو او انالین کې لست شویدی.

زنګ ووهی 131 450
117

قومی رادیو ستیشنونه موندالی شی په ملی قومی او څو کلتوری خپرونکی شورا
National Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Council
( s/..wv.ttt..edweاو یا  03 9486 9549ته زنګ ووهی).

قمار وهل
یو شمیر خلک به د قمار نه د پام وړ زیان ووینی ،په ځانګړی توګه که د وخت د حد تعیینول  /او یا د پیسو د اندازی په لګولو په
قمار وهلو کې مشکل ولری .قمار وهل کوالی شي جدی مالی ستونزی او د ژوند په نورو اړخونو لکه روانې او فزیکې روغتیا،
کار او کورنۍ روابط هم اغیزه ولری .د قمار وهلو ستونزه نه یواځې چې په شخص چې قمار وهی اغیزه کوی ،بلکه د کورنۍ په
غړیو او نږدې دوستانو یې هم کوی.
مالتړی خدمتونه په ګډون د سالکاری ،مالی سالکاری او قانوني مشوری شته ،هغو خلکو ته چې د قمار وهلو نه اغیزمن دی ،او د
دوې کورنۍ او ملګری:
نمایندګی
National Problem Gambling Hotline
د قمار وهلو ملی ستونزو هات لین
Lifeline
د ژوند کرښه
Gamblers Anonymous
ګمنامه قمار وهونکی

1800 858 858

ویبپاڼه
www.gamblinghelponline.org.au

تیلفون

131 114

www.lifeline.org.au

02 9726 6625

http://gaaustralia.org.au/

شور ماشور
شور ماشور عبارت د لوړو غږونو نه دی چې خلکو ته مزاحمت کوی ،لکه د سپې غاپیدل ،او یا ګاونډی په لوړغږ موسیقی اوری
او یا د کاسبی (ماشین) وسایلو کارول.
قوانین شته دی چې د آسترالیایان ساتنه د بیحده زیات شور څخه وکړی .مقررات په ایالتونو او سیمو کې توپیر لری ،خو د لوړ غږ
فعالیتونو څخه دې ډډه وشي د سهار د  7.00بجو نه مخکې او د ماښام  11.00بجو نه وروسته.
د خپل ګاونډی سره خبری وکړی که دا شورماشور په تاسي اغیزه کوی .ستاسي ګاونډی کیدای شي د شورماشور د اغیزه نه خبر
نه وی .په عمومی توګه ،آسترالیایان د کله نا کله شور زغم لری او د شور مشکل په خبرو کولو حل کوی .خو که دا شور پر له
پسې وی ،بې له حده زیات او یا سهار وخت او یا نا وخته ماښام پیښیږی ،او خبری کړل څه مرسته نکوی ،تاسي کوالی شي
سیمي ښاروالې ،د ایالت او سیمي چاپیلایر چارواکې او یا پولیس ته شکایت وکړی.
خپل ګاونډی ته وویاست که تاسي د شورماشور کوم فعالیت لری چې لوړ غږ به ولری لکه بیا روغونه او کومه میلمستیا .خلک
که د مخه پوه وی چې څه وخت شورماشور پیل او ختمیږی او که د النجه په صورت کې چا ته ورشی معموال ډیر نه ناراحته
کیږی .همدا راز  6فصل ،د آسترالیا قانون وګوری.

د سیمه ییز حکومت خدمتونه
سیمي ښاروالې ډیر خدمتونه برابروی لکه د ماشوم روغتیایې خدمتونه ،د ماشوم د پاملرنې مرکزونه ،د ځوانانو کارکوونکې ،او د
زړو پاملرنه او د معیوبیت خدمتونه .زیات شمیر یې د مختلفو کلتورنو او ټولنیز کارکوونکې لری چې کوالی شي تاسي ته
ارزښتناکه مرسته او سال کله چې تاسي په آسترالیا کې میشته کیږې درکړی .سیمي ښاروالې عمومآ عامه صالونونه ،د سپورت،
تفریح او کلتوری اسنتیاوی د ټولنې د ګټې لپاره برابروی.
ښاروالې د سیمي سرکونو ساتنه کوی ،عامه تشنابونه برابروی ،او ډاډ ګیرنه کوی چې دوکانونه او رستورانتونه روغتیایې
معیارونه پوره کړی .دوې د ودانیو جوړول کنترول کوی .که تاسي غواړی خپل ملکیت کې تغییر راولې ،تاسي باید د خپل سیمي
ښاروالې سره لومړی دا مالوم او منظوری یې واخلی.
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تاسي کیدای شي د ځینو سیمه ییزخدمتونو لپاره پیسې ورکړی .د فیس بیه یې په رسالو او د ښاروالې ویبپاڼو کې خپری شویدی.
تاسي باید اضافی پیسې او یا هم تحفی رسمی کارمندانو ته ورنکړی چې پریکړه یا منظوری الس ته راوړی .د تحفو او رشوت
ورکول غیر قانوني او راپور به یې ورکړ شی.
د سیمه ییزو ښاروالیو د اړیکه مالومات لپاره 2 ،فصل ،مرسته اخستل والړ شی.

کتابتون
ډیری سیمی عامه کتابت ونونه لری چې خلک پکې ګډون او په وړیا توګه کتابونه ورڅخه پوروالی شي .کتابتونونه همدا راز ځینې
کتابونه غیر د انګلیسی نه په نورو ژبو هم لری .او یا هم کیدای شي تاسي ته یې فرمایش ورکړی .زیاتره کتابتونونه وړیا انترنت
ته السرسې لری.
د یو کتابتون موندلو لپاره www.nla.gov.au/libraries ،کتنه وکړئ.

د کثاقاتو ټولول او بیا روغونه ()recycling
ښاروالې د کثافاتو د ټولولو او بیارغونۍ مسئوولیت لری .زیاتره ښاروالې د کثافاتو لپاره بیال بیل کثافت دانۍ ) (binsلری د
عمومی کثافاتو او بیاروغونۍ (کاغذ ،پالستیک ،شیشه او وسپنه) ،او ځینې بیا شین کثافات دانۍ برابروی (د باغچه کثافات) او یا د
سړک د غاړی ټولول د لویو ټوکو لپاره (لکه فرنیچر).
د ښاروالې او یا د خپل ګاونډی څخه د ټولولو وخت او هم چې څوک د کثافاتو د ټولولو مسئوول دی مالوم کړی .که ستاسي کثافات
ډیر وی چې په کثافت دانۍ کې نه ځایږی ،تاسي کیدای شي د کثافاتو ځای ته یې یوسی او پیسې ورکړی .دا غیر قانوني دی چې
کثافات په عامه او یا شخصی ځمکه کې واچوی.

عامه تشنابونه
په آسترالیا کې عامه تشنابونه په عمومی توګه کار کوونکي نلری او د ګټی اخستلو لپاره وړیا دی .دا کیدای شي د وړو ماشومانو د
جامو بدلول او د معیوبو تشنابونه ته السرسې هم وی ،او عموما د کیناستلو کمودونه او د ادرار ) (urinalsځای لری .اکثر
تشنابونه د ښځینه او نارینه جال اسانتیاوی لری ،اما ځینې اتومات او د دواړو جنسونو ته تشنابونه لری.
لطفا تشناب د استفادی نه وروسته پاک او منظم پریږدی .په آسترالیا کې ځینې تشنابونه د فاضله مواد کمپوست د فلش کولو په
عوض لری ،نو پاملرنه وکړی چې کمود کې څه شی اچوی.
د عامه تشناب موندلو ته https://toiletmap.gov.au ،کتنه وکړی.

د اوبو کارول
عمومأ آسترالیا د ښه کیفیت اوبه لری .خو بیا هم ،په ځینې ځایونو کې ،د څاه اوبه او یا د نه څښلو اوبو نه ګټه اخستل کیږی چې
تاسي یې باید ونه څښی .دا ځایونه الندینی سمبول په ګوته شویدی:

محلی سیمی ښایي د اوبو محدودیتونه ولری .دا په دی مانا چې ستاسي د اوبو استعمال د یو ځانکړی وخت او فعالیتونو لپاره به
محدود وی .د بیلګی په توګه ،تاسي به ونشی کړای چې خپل باغ ته اوبه ورکړی ،او یا موټر او کړکۍ پریمینځې .د خپل سیمي
ښاروالې سره مالومه کړی او یا  www.bom.gov.au/water/restrictionsکتنه وکړئ.
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ویزې
 )PIIS( Department of Immigration and Border Protectionویزی د موقتی او دایمی استوګنې لپاره صادروی،
او د تابعیت په غوښتنلیک پریکړه کوی )(www.border.gov.au
د ویزی موندونکی  Visa Finderوسیله په  www.border.gov.au/Trav/Visa-1کې وګوری ترڅو ځانته سمه ویزه
پیدا کړی.
تاسي کوالی شي دیرو ویزو ته انالین غوښتنلیک وکړی په www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl

د اوسیدونکي د بیرته راتګ ویزه
که تاسي اوسنۍ او یا پخوانۍ د آسترالیا دایمی اوسیدونکی یاست او غواړی بهر ته سفر وکړی او آسترالیا ته د دایمی اوسیدونکی
په حیث راستانه شئ ،تاسي به اړ وی چې د اوسیدونکی راتګ  Resident Returnویزه ) (RRVته غوښتنلیک ورکړی.
که ستاسي د سفر د اعتبار موده په اوسنۍ دایمی ویزه کې ختمه شوی وی او یا په ختمیدو وی تاسي دغه ویزه ته اړ یاست.
 RRVدایمی ویزه ده چې تاسي ته د بهر د سفر اجازه درکوی او آسترالیا ته د دایمی استوګن په حیث بیرته د سفر د سند داعتبار
په موده کې راتالی شئ .دا سند ،لرونکې ته د نا معلومی مودې لپاره په آسترالیا کې د اوسیدلو اجازه ورکوی .که تاسي بهر ته د
سفر نیت نلری نو د  RRVلپاره د غوښتنلیک اړتیا نشته ده .د  RRVپه اړه نور مالومات د دی ای بی پی په ویبپاڼه کې موندلې
شي په www.border.gov.au/trav/visa-1/155-

د آسترالیا نه د لیدنې ویزه
موقتی لیدونکي د پوره مودې لپاره چې دوې نیت د پاتې کیدلو په آسترالیا کې لری د ویزی غوښتنلیک ته اړتیا لری .دلته یو لړ
موقتی ویزی شته دی چې ستاسي د لیدنې په موخه اړه لری .هره ویزه ځانګړی شرایط لری .د زیاتو مالوماتو لپاره
 www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entryکتنه وکړئ.

ویزه د دایمې مهاجرت لپاره
آسترالیا ته د کډوالې لپاره درې ډوله ویزې شته:
•
•
•

کورنۍ کډوالې – غوښتونکی باید یو مستحق خپلوان په آسترالیا کې ولری چې سپانسر یې کړی.
د مهارت او سوداګری کډوالې – غوښتونکي باید مهارتونه او ځانګړی وړتیا ولری چې د استرالیا اقتصاد او د ژوند په
نورو برخو کې مرسته وکړی.
بشری کډوالې – غوښتونکي باید په خپل هیواد کې د ظلم او د پام وړ تبعیض چې د بشری حقونو نه یې صریح
سرغړونې سره مخامخ وی او دا ارزونه شوی وی چې بیا میشته کیدلو ته اړ دی.

هره کټګوری سخت مقررات لری .د دی ای بی پی ویبپاڼه ورځنۍ په تازه مالومات د ویزو په اړه لری او د Visa Finder
وسیله چې د ویزو انتخاب او کومه ویزه کیدای شي تاسې ته مناسبه وی په  www.border.gov.auوړاندی کوی.

د مهاجرت ثبت شوی نمایندګان
د مهاجرت نماینده هغه کس دی چې د مهاجرت په هکله مشوره ورکوی ،د ویزه د غوښتنلیک سره مرسته او ستاسي د ویزی
غوښتنلیک تسلیموی ،او د  DIBPسره ستاسي په استازیتوب خبری کوی .دوې معموال فیس چارجوی.
تاسي ته الزمه نده چې د کډوالې نماینده نه ګټه واخلې .که تاسي مطمئن نه یاست چې غوښتنلیک په خپله تسلیم کړی او یا ستاسي
دوسیه پیچلې وی ،کیدای شي تاسي د یو ثبت شوی د کډوالې نماینده څخه ګټه واخلې.
د کډوالې نماینده چې په آسترالیا کې کار کوی باید د Office of the Migration Agents Registration Authority
) (OMARAسره ثبت وی .د یو ثبت شوی کډوالې نماینده موندلو ته د  OMARAویبپاڼی ته په
 www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/کې کتنه وکړئ.
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د خپلې ویزې تفصیالت مالومول انالین
ویزی مستحق تصدیقول انالین ) )EVET( (Visa Entitlement Verification Onlineیو وړیا انالین مرکز دی چې د
ویزو لرونکو او سازمانونو سره د اوسنیو ویزو لرونکو تفصیالت او مالومول انالین په www.border.gov.au/vevo
کې وړاندی کوی.
د  myVEVOاپ شته د اپل تولیداتو لپاره او د اپل ستور نه په وړیا توګه داونلود کیدلی شي.

د آسترالیا تابعیت
تابعیت اخستل مانا دا ده چې تاسي آسترالیا ته دوامداره ژمنه کوی او ټول هغه څه چې آسترالیا پری والړ دی .د آسترالیا تابعیت یو
امتیاز دی چې ډیر فرصتونه برابروی چې تاسي د ملت په دیموکراسی کې بشپړه ونډه واخلې.
اکثر دایمی اوسیدونکي چې غواړی تابعیت واخلې باید ځانګړی شرایط یې پر ځای کړی وی مخکې لدینه چې د تابعیت غوښتنلیک
ورکړی .آسترالیا کې ژوند کول د یوی مشخصی مودې لپاره او د ښه کرکتر خاوند پدی کې شامل دی.
د تابعیت په اړه مالومات ،مستحقتوب او د غوښتنلیک فورمی په www.border.gov.au/Trav/Citi
زیاتره خلک چې د آسترالیا تابعیت لپاره غوښتنلیک ورکوی باید د تابعیت ازموینه پاس کړی .د تابعیت ازموینه د ارزښتونو پر
بنسټ چې د  Pledge of Commitmentکې شامل دی او ټول نوی آسترالیایان یې پر ځای کوی کله چې تابعیت اخلې .دا
داسی موضوعات په بر کې نیسی لکه د آسترالیا دیموکراتیکه عقیده ،مسئوولیتونه او امتیازات د تابعیت ،حکومت او د آسترالیا
قانون .د آزموینه د چمتو کیدلو لپاره ،ولولې د تابعیت ازموینې د منابعو کتاب  citizenship test resource bookپه
www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
که تاسي بریالی شي ،تاسي ته به د تابعیت په مراسمو کې د ګډون لپاره بلنه درکړل شي .پدی مراسمو کې به د ټولو بالغو
غوښتونکو څخه وغوښتل شي چې  Pledge of Commitentپه ځای کړی.
پس لدینه چې تاسي یو آسترالیایي تبعه شوی ،تاسي کوالی شي د آسترالیا پاسپورت ته غوښتنه ورکړی .که تاسي همدا شان د بل
هیواد تابعیت او د آسترالیا تابعیت هم ولری ،تاسي باید آسترالیا ته او د آسترالیا نه بهر د آسترالیایی پاسپورت نه کار واخلې.
د ال زیاتو مالوماتو د آسترالیایي پاسپورت غوښتنلیک لپارهwww.passports.gov.au/Pages/home.aspx ،
کتنه وکړئ.

راتلونکي ماشومان او د آسترالیا تابعیت
په ډیرو مواردو کې ،ستاسي هر ماشوم او ماشومان چې په آسترالیا کې زیږیدلی کله چې تاسي دایمی استوګنه لری ،دوې به
اتومات د آسترالیا تابعیت په زیږیدلو سره تر السه کړی .که دا ماشومان آسترالیایی پاسپورت ته اړتیا لری ،تاسي به اړ وی چې د
 Form 119په ورکولو سره د دوې د آسترالیا د تابعیت سند الس ته راوړی .مخکې لدینه چې سفر بُک کړی تاسي باید دا په
پام کې ونیسی.
د ال زیاتو مالومات او  Form 119السرسې ته د دی ای بی پی ویبپانه په  www.border.gov.auکې وګوری.

رایه اچونه
د آسترالیا تابعین چه  18کلن او یا د زیات عمر خاوند وی باید د ټاکنو لپاره ځان شامل کړی .تاسي کوالی شئ د خپل تابعیت د
اخستلو په مراسمو کې ځان شامل کړی .تاسي همدا شان کوالی شئ په  17کلنې ځان شامل او بیا چې  18کلن شوی
رایه ورکړی.
د ټاکنو شمولیت فورمی په پوسته خانو Australian Electoral Commission ،دفترونو او د Australian Electoral
 Commissionپه ویبپاڼه کې شته دی .تاسي د فدرال ،ایالت او سیمه ایز ته او اکثره سیمه ییز ټاکنو ته یواځې یوی فورمی
ډکولو ته اړ یاست.
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هر ځل چې تاسي پته تبدیلوی تاسي باید د شمولیت نوی فورمه ډکه کړی.
د ال زیاتو مالوماتو لپاره ،د آسترالیا د ټاکنو کمیسیون  Australian Electoral Commissionته په  13 2326زنګ ووهی
او یا  www.aec.gov.auکتنه وکړئ.
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