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ට්රෙෙ යන
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රි ජීවිතයකව ආීම්භ කීරීම ී(BaLIA) ට්ර ොත්ීපිංෙීDepartment of Social Services (DSS)  ජී
සභ  ෙදනව ආීිනීඅක්ීඑවීජෙලතකීප්රකෙයනව ආීට්රලස www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlementservices/beginning-a-life-in-australiaී ජී ළීට්රකට්රර්.
ඔවීට්ර ීට්ර ොත්පිංෙීරීවතයවීයුත්ට්රත්ී රිතණකවකීට්රහෝීට්රිනත්ීඉට්රල ආට්රරොිවකීත ෙිංතවකීමධේට්රවිව.ී න්ද,
ට්රවොට්රහෝීට්රිේීඅඩතයීසඳහෙීිනීඈඳුභ ීඑ ජීඅඩිංගුීිනීට්රහයිිව.ීඔවීිවල් ෙටින්ීවටිසන්ීක්ීඇිකී ෙඨව ආී කී ආලියා ආී
කළට්රහොත්, එවීඅදෙළීට්රිේීඅඩතයව ීට්රහෝීඈඳු ීඔවිීට්රතනීවනුීඇක.ීඔවීBaLIA ජීමුද්රිකීප ක ආී රිහ්ණවී
ක්න්ට්රන්ීනභ ීඑ ජීසභ පූර්ණීට්රිේීලියාපනව ීස වෙීඇක.ී
ඔව ීකෙයණී රිිර්කකවකුීඅියයීින්ට්රන්ීනභ , 131 450ීඔස්ට්රසේීකෙයෙී රිිර්කනීසහීකෙයණී රිිර්කනීට්රසේිෙිී(TIS
National)ීඅ කන්න.ීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී3 වන පරිච්ඡේදය, ඉංග්රීසි භ ෂාවාව වලන්න.ීBaLIA ජී රිිර්කන
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia ට්රිේී
අඩතයට්රව ජීඅන්කර්තකීට්රේ.
ට්ර ොත්ීපිංෙී හකීසඳහන්ී ෙකෘකෙිල ීඅදෙළිීට්රකෝතුරුීස වනුීඇක:

1. රමිණිීිහෙ ීකළයුත්ට්රත්ීට්ර ොනිෙද?
2. ත කේීලවෙතන්න
3. ඉිංග්රීසිීකෙයෙි
4. අධයෙ නවීසහීහුහුණුි
5. රැරීවෙි
6. ඕස්ට්රේලියාවෙනුීතිිකව
7. ිවිෙස
8. ප්රිෙහනව
9. ට්රසෞඛ්යවීසහීවහ රිරත්
10. ඔට්රේී වුල
11. මුදල්
12. ප්රජෙීසහකෙීතත්ිව
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීවිතයකවීට්ර ොත්ීපිංෙීපළිවඳිීඅදහස්ීසහීට්රවෝජනෙීඉි රි ත්ීරීම ීසඳහෙී
http://www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries  ජීඇිකී
ජෙලතක ප්රිකට්ර ෝයණීමකෘිකී ්රව සභ පූර්ණීක්න්න.
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ට්රිනත්ීකෙයෙිලියාන්ීත කේ.......................................................................................................... 95
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හැඳි පවීෙ
ඕස්ට්රේලියාවෙි ීඔවිීසෙද්ට්රවන්ීපළිතිවමු.
ට්ර
ට්ර ොත්පිංෙ ඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණී වලෙට්ර ොට්ර්ොත්තුීිනීසහීඅලුිකන්ී රමිණිීස්ර ්ීසහීකෙිකෙලියාකීසිවලුී
සිංක්ර ණිකවන්ීසඳහෙව.ීඅනුග්රෙහකවන් දීට්ර ීට්ර ොත්පිංෙීප්රට්රවෝජනිත්ීිනුීඇක.ීස්ණෙතකවන්ීසහී ෙනිිෙදීී දන ී
කී රමිණිීඅවීDepartment of Immigration and Border Protection (DIBP) සහ Department of
Social Services (DSS)ී ගින්ීඔවුන්ීසඳහෙ ීස වෙීඇිකීට්රකෝතුරුීට්රකට්ර් ජීඅිධෙනවීට්රවොමුීකළීයුතුව.ී
්ජවීසහීප්රජෙීසිංතයධෙනීඕස්ට්රේලියාවෙනුීිරසිවන්ීසඳහෙීට්රවොට්රහෝීට්රසේිෙීස වයි.ීට්ර ීට්ර ොත්පිංෙීදරන ී ිත්නෙීඑිරිවී
ට්රසේිෙින්ීසහීමධේ-ත කේීට්ර න් ීත ට්රදස්ීසඳහෙීවෙයුත්ට්රත්ීට්රකොට්රහේ ද/කවුරුන්ීළඟ දීවන්නීපළිවඳීහරඳින්වී  ආී
ස වයි.ී
ස හ්ීිවකයීසිංක්ර ණිකවන්ීට්රසේ ීට්රවොට්රහො ව ආීකෙිකෙලියාකීවීසෙී ජමිවන්ීට්ර  ජීද ආිෙීඇිකීසිවලු ීට්රසේිෙින්ීසඳහෙී
සුදුසුකභ ීට්රනොලවනීඅක්ීස හ්ීට්රසේිෙින්ීසඳහෙීමුදල්ීට්රතවී ීඔවුන ීසිදුීතයවීහරරීව.ී
ට්ර
ට්ර ොත්පිංෙීසරලරීල්ට්රලන්ීරීවින්න.ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රි ජීවිිත්වී ීම්භ කීක්නීඔව ීඑවීට්රවට්රහතයන්ීප්රට්රවෝජනිත්ී
ිනුීඇක.ීඔවීhttp://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-inaustraliaී ජීඇිකී‘Settle in Australia’ීට්රිේීපටුිලීඇිකීසිංස්ක්ණවීකෙතයකීකළීයුතුව.ී

1-2ී රිච්ට්රේදවන්ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රි ජීඔවීතකීක්නී ළමුීසිකීරී ජ වීතුළීිරදතත්ීිනීකරුණුීසෙකච්ඡෙීක්යි.ීඉිංරිසිී
කෙයෙි, අධයෙ නවීසහීරැරීවෙිීිරිවීසෙර්ාකී ි ිංචිීවී  ආීසඳහෙීඅියයීක්නීමූලියාකෙිංතීසභ වන්ධට්රවන්ීඔව ීත කේී
ලවෙතකීහර ආට්ර ආීට්රකට්රසේදීවන්නීපළිවඳීට්රකෝතුරුී3-5ී රිච්ට්රේදිලියාන්ීඅනෙි්ණවීට්රකට්ර්යි.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීඔවීම්භ කීක්නීනිීි තයවීතුළී තුතයවීහරරීීතර ලුීඔට්රේී ේ්ට්රට්දීීමුහුණී ෑීතර ලුිල ීිඩෙී
හෙත් සින් ීට්රිනස්ීතයවීහරරීව.ීට්රකට්රසේීවුිද, ඔව ීට්ර ්ීඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණිීමිලියාවනීතණන ආීහුේතලවන්ීට්ර න්ී
සෙර්ාකිී රල ි වභ ීවී ීසහීඕස්ට්රේලියාවෙනුීස ෙජට්රේීඅතනෙීසෙ ෙකයකවකුීවී ීසඳහෙීඔව ීත කේීිනීට්රවොට්රහෝී
ට්රසේිෙින්ීඇක.ී
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1 ෙැමිණිා හටොකළායුත්ට්රත්ාට්රෙොන ටය?
ට්රෙොට්රකොසසාතුළදී
ඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණිී සුීහරරීී ණීඉ ආ ණින්ීඔවීතයසින්ීකළීයුතුීිරදතත්ීකරුණුීරී ජ ව ආීට්ර ී රිච්ට්රේදට්රව ජී
දර ආට්රේ.ීට්රභ ීසිවල්ල ීඔව ීඅදෙළීතයවීට්රනොහරරීව, එට්රසේීවුිත්ීඔවීඒිෙීපළිවඳීසලකෙීවරලී ීිරදතත්ව.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ඔවීදරනතකීයුතුීදෑ
වදුීලියාපට්රතොනුීඅිංකව ආීසඳහෙීඅවදුභ ීරීම
Medicareීස ගින්ීලියාවෙ ි ිංචිීින්න
Centrelink අ කන්න
Health Undertaking Serviceීහෙීසභ වන්ධීින්න
ඉිංග්රීසිීකෙයෙී න්ිකීසඳහෙීලියාවෙ ි ිංචිීින්න
ඔට්රේීදරුිෙ/දරුින්ී ෙසලක ීඇතුළත්ීක්න්න
රිවදුරුීවල ්රව ආීසඳහෙීඅවදුභ ීක්න්න
වරිංකුීගිණු  ආීතයිෘකීක්න්න
වුට්රල්ීවිදයි්වකුීට්රකෝ්ෙීතන්න
ප්රධෙනීඈඳුභ 
කළයුතුීදෑීපළිවඳීපරි ආසුභ ීලරයිස්තුි

ඔට්රේීලියාවරීවතයලියාී රිිර්කනවීක්ීතරති
කෙයෙිීට්රකො සීරීවින්න.

ීඅියයීනභ ීට්රහෝීකෙයණී රිිර්කකවකුීඅියයීනභ ී3 රිච්ට්රේදට්රේ,ීඉිංග්රීසිී

ඔබායැනිතායුතුායෑ
ඕස්ට්රේලියාවටට්රරාෙ ව
ඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජවීස්ා්ීතුනරීන්ීස න්තයකීට්රේී-ීට්ර ොදු්ෙජයී ණ්ඩලීවී(ට්රහෝීට්රඩඩ්ල්), ප්රෙන්කීට්රහෝී ළෙත්ීසහී
ප්රෙට්රේයවීියට්රවිව.ීට්රභ ීමණ්ඩුීතුන ීසිංක්ර ණිකවන් ීසහීහු්ිරසිවන් ීට්රසේිෙීස වයි.ී
ිවේීසවුත්ීට්රේල්ස්ී(New South Wales (NSW)),  ආවීන්ස්ලන්කවී(Queensland (Qld)), දකුණුීඕස්ට්රේලියාවෙිී
(South Australia (SA)), කස්ට්රභ ිවවෙිී(Tasmania (Tas.)), තය ආට්ර ෝරිවෙිී(Victoria (Vic.)), ව  ජ්ී
ඕස්ට්රේලියාවෙිී(Western Australia (WA))ීසහීතතුරුී ළෙකී(Northern Territory (NT)) වනීප්රෙන්කීකිදු් ත්ී
ප්රෙට්රේයවීමණ්ඩුීතයයෙලීප්ර ෙණවක ීට්රවදීීඇිකීඅක්ීඒිෙී ෙලනවීක්නුීලවන්ට්රන්ී ළෙත්ී ෙලනීඅවකනී ගිිව.ී
කරන්ව්ෙිල, ඕස්ට්රේලියාවෙනුීකරප ල්ීට්ර රි රි (Australian Capital Territory (ACT))ීමණ්ඩුිී ළෙත්ී ෙලනී
ට්රසේිෙීට්ර න් ීසෙ ෙනයට්රවන්ීප්රෙන්කී්ජවන්ීතයසින්ීස වනුීලවනීට්රවොට්රහෝීට්රසේිෙින්ීස වයි.
ඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජවීක්රිවෙත් කීිනීමකේවීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීhttp://www.australia.gov.au/aboutgovernmentීට්රිේීඅඩතයවීවලන්න.ී

දුෙකථනා-ාඇෙතුෙක්ාලබටාිැනීෙ
ඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළදී, ස්ාෙි්ීදු්කානී(බිභ ීදු්කාන,) ට්රතිනීදු්කානීකුටිීට්රහෝීජිංත ීදු්කානීඔස්ට්රසේීදු්කානී
ඇ තුභ ීලවෙතකීහරරීව.ීදු්කානීඅිංකවන්ී හකීදර ආට්රිනීමකේට්රවන්ීම්භ කීතයවීහරරීව:

•
•
•
•

13/1300ී(ප්රෙට්රේයවීඇ තුභ ීතෙස්තු)
1800ී(තෙස්තුී් ජකීඇ තුභ )
04ී(ජිංත ීදු්කාන) නරත්නභ 
02, 03, 07, 08ී(ප්රෙට්රේයවීට්රහෝීගෝට්රතෝලීවීකළෙ ීසිංට්ර ආකව).

131 450 අ කන්න
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ස ෙනීප්රෙට්රේයවීඅිංකවීස ජකීදු්කානීඅිංකවක ීඇ තු  ආීලවෙීතරතිට්රභ දීීප්රෙට්රේයවීට්ර ආකවීස හන්ීරීම ීඅියයී
ට්රනොට්රේ.ීඑ ආීජිංත ීදු්කානවරීන්ීකිත්ීජිංත ීදු්කානවක ීඇ තු  ආීලවෙීතරතිට්රභ දීදීප්රෙට්රේයවීට්ර ආකවීකෙතයකී
රීම  ආීඅියයීට්රනොට්රේ.
දු්කානීඇ තු  ආීසඳහෙීිරවිනීතෙස්තුිීඔවීඇ තු ීලවෙීතන්නෙීදු්කානීිර්තව, ඔව ීදු්කානීට්රසේිෙිීස වනී
මවකනවීසහීඔවීමිලදීට්රතනීඇිකීදු්කානීසරලසු ීවනීකරුණුී කී දනභ ිීට්රිනස්ීට්රේ.ීදු්කානීඇ තුභ ීතෙස්තුී
පළිවඳිීඔව ීසරකව ආීඇත්නභ ීඒීපළිවඳිීඔට්රේීදු්කානීසර යුභ ීමවකනට්රවන්ීතය සෙීසිටින්න.

13/1300ීට්රහෝී1800ීඅිංකීස ජකීඕස්ට්රේලියාවෙනුීදු්කානීසඳහෙීිනීඇ තුභ ීතෙස්තුීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී
www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-forcalls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acmaීට්රිේීපටුිී මක්ෂෙීක්න්න.
13, 1300ීට්රහෝී1800ීඅිංකිලියාන්ීම්භ කීට්රනොිනීදු්කානීඅිංකවක ීඇ තු  ආීලවෙීතරති ීසඳහෙ:
•

•

ඔවීඇ තු ීලවෙීතන්ට්රන්ීඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළීසි ීනභ , ළමුිීප්රෙට්රේයවීට්ර ආකවීඇතුළත්ීක්ීඊළඟ ීඅිංකවී
ට්රවොදන්න.ීතදෙහ්ණව ආීියට්රවන්, ට්ර ල්වර්න්ීසි ීසිඩ්ිවිල ීඇ තු  ආීලවෙීතරති ීසඳහෙී ළමුිීප්රෙට්රේයවී
ට්ර ආකවී02දීඅනතුරුිීඅිංකවදීඩවල්ී
කළීයුතුව.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රින්ීප කදීීඇ තු  ආීලවෙීතන්ට්රන්ීනභ :
o බිභ ීදු්කානව ආීකෙතයකීක්න්ට්රන්ීනභ , ඔවීඇ තු ීලවෙීතන්නෙී් ීසඳහෙීිනීඅන්කර්ජෙිකකීඩවලී
ට්ර ආකවීඇතුළත්ීක්, ඊළඟ ීඕස්ට්රේලියාවෙි ීඅදෙළීට්ර ආකවීිනී61ීසහී0ී් ජකීප්රෙට්රේයවීට්ර ආකවී
ට්රවොදෙීඅනතුරුිීඅිංකවීඩවල්ීක්න්න.
o ජිංත ීදු්කානව ආීකෙතයකීක්න්ට්රන්ීනභ , +61ීමුල ීට්රවොදෙී0ී් ජකීප්රෙට්රේයවීට්ර ආකවීසහීඅිංකවී
ඩවල්ීක්න්න.
o ඕස්ට්රේලියාවෙනුීජිංත ීදු්කානීඅිංකීසඳහෙ, ඔට්රේීප්රෙට්රේයවීට්රසේිෙීසර යුභ කරුීඅ කෙීඅන්කර්ජෙිකකී
ඩවලීට්ර ආකව ආීඅියයදීවන්නීකහවුරුීක්තන්න.ීඅනතුරුිී+61ීමුල ීට්රවොදෙී0ී් ජකීප්රෙට්රේයවී
ට්ර ආකවීසහීඅිංකවීඩවල්ීක්න්න.

ඔව ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීසි ීඅන්කර්ජෙිකකීඅිංකවක ීඇ තු  ආීලවෙීතරති
ඩවලීට්ර ආකවීිනී0011ීකෙතයකීක්න්න.ී

ීඅියයීනභ , ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීඅන්කර්ජෙිකකී

දුෙකථනානටෙට ලී
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීදු්කානීනෙ ෙිලීීට්රදක ආීඇක.ීYellow Pagesීසෙප්හුීසහීට්රිළඳීිෘත්ිකකවන්ීිරිවීියෙ ෙරිකී
දු්කානීඅිංක, ට්රසේිෙට්රි ජීට්රහෝීකෙණ්ඩට්රේීප්රිර්තවීඅනුි, ලරයිස්තුතකීක්යි.ීWhite Pagesීියෙ ේීසහීිවිරසිවන්ී
නභ ීපළිට්රිළින්ීලරයිස්තුතකීක්යි.ීප්රෙට්රේයව, ප්රෙන්කීට්රහෝී ළෙත්ීසහීඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ෙජයීමවකනිලීසභ වන්ධකෙී
තයස්ක්ීඇතුළත්ී්ෙජයීමවකනීසඳහෙීට්රින්කළීට්රකො ස ආදීWhite Pages ජීඇක.ීට්ර ීට්ර ොත්ීපිංෙීහු්ෙි ීඒිෙීට්රිකී
ට්රවොමුීරීම ීසිදුීට්රකට්රර්.
ට්ර
නෙ ෙිලී, තෙස්තුීතය් ජකි ලවෙට්රදන අක් සෑ ිස්ක ඔට්රේ ිවිස
ට්රතනතයත් කේ ට්රේ. කර රල්ීකෙර්වෙලීසහී
හුස්කකෙලිලදීදීඒිෙී රිහ්ණවීකළීහරරීව.ීඅන්කර්ජෙලවීඔස්ට්රසේීYellow Pages රිහ්ණවීසඳහෙ
www.yellowpages.com.au ට්රිේ අඩතයව ද White Pages සඳහෙීhttp://www.whitepages.com.au ට්රිේී
අඩතයව දීපතයට්රසන්න.ීට්රනොඑට්රසේීනභ ීදු්කානීනෙ ෙිලීීසහෙවීසඳහෙී1223ීඅ කන්නී(තෙස්තුීතය් ජකීට්රසේිෙිරී.)

කටල/ට්රරලටාකලටෙ
ට්ර ්ි තීඕස්ට්රේලියාවෙනුීසභ  කීට්රේලෙිී(Australian Eastern Standard Time (AEST ට්රහෝ EST)), ධය ී
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීසභ  කීට්රේලෙිී(Australian Central Standard Time (ACST)) සහීව  ජ්ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීසභ  කී
ට්රේලෙිී(Australian Western Standard Time (AWST))ීවනුට්රින්ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රි ජීට්රේලෙීකලෙ ීතුන ආී ිතී.

131 450 අ කන්න
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ි ිෙීමට්රලෝකීසුරැකීට්රභ ීට්රේලෙිීස හ්ීප්රෙන්කිලීඔ ආට්රකෝවර්ීසි ීඅට්රප්රේල්ීද ආිෙීක්රිවෙත් කීට්රකට්රර්.ීතයස්ක්ීසඳහෙී

http://www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-savingී
වනීට්රිේීපටුි ීවන්න.

ස් වං-ට්රසේ ට
ට්රවොට්රහෝීමවකනිල ීතයකල් ීක්ර ීඇිකීවරතයන්ීතර ලුීිව්ෙක්ණව ීට්රහෝීට්රසේිෙීසඳහෙීලියාවෙ ි ිංචිීවී ීඔව ීඔවුන්ට්රේී
කෙර්වෙලව ීවෙ ීඅියයීින්ට්රන්ීනරක.ීස්ිවිං-ට්රසේිෙීතයකල් වන් ීඇතුළත්ීින්ට්රන්ීදු්කානී ෙර්තීසහීජෙලතකී
(ඔන්ලයින්)ීගිණුභ ව.
ඔව ීඔට්රේ Centrelink, Medicare සහ Child Support ිල ීඅදෙළීක යුතුී හකීසඳහන්ීට්රිේීඅඩතයීඔස්ට්රසේී
ස්ිවිං-ට්රසේිෙීකෙතයකට්රවන්ීසිදුීකළීහරරීව:ී

•
•
•
•

http://www.my.gov.au  ජීmyGov
www.humanservices.gov.au/expressplus  ජීExpress Plusීඇිකීජිංත ීදු්කානීට්රවදවු ී(ඇප්ස්)
ස්ිවිං-ට්රසේිෙීසඳහෙී136 240 අ කන්නීනරත්නභ ී
http://www.humanservices.gov.au/selfservice ට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.

බදුාලියාළිට්රිොනුාඅංකවක්ාසඳහටාඅවදුම්ාකිරීෙ
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීට්රසේිකට්රවෝීක ීමදෙව ීඅනුිී්ජව ීවදුීට්රතිික.ීඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළදීීමදෙව  ආීලරබී
ලියාපට්රතොනුීඅිංකව ආී(TFN)ීිකබී ීඅියයව.ී

ීනභ , ඔව ීවදුී

TFN (වදුීලියාපට්රතොනුීඅිංකව ආ)ීවනුී්ජව ීවදුී රි ෙලනවීසහීඅට්රනකුත්ී රි ෙලනීිරඩස හන්ීසඳහෙීත කේීපණිසී
හුේතලවන්ීසහීියෙ ේිල ීිවකුත්ීක්නීඅනනයීඅිංකවරී.ීවදුී ගින්ීඑකතුීක්නීමුදල්ී හෙ ෙර්ත, ෙසරල්ීසහී
ට්ර්ෝහල්ීිරිවී්ෙජයීිරඩස හන්ීසහීට්රසේිෙිල ීඅ්මුදල්ීසර යී

ීකෙතයකීක්නුීලවයි.ී

මදෙව ීවන්න ීරැරීවිලියාන්ීලරට්රවනීිරටුප්ීට්රහෝීට්රේකන, ්ජට්රවන්ීලරට්රවනීදී නෙීසහීඉිකරිීරීමට්රභ ීගිණුභ ිල ී
ලරට්රවනීට්ර ොළිවදීඇතුළත්ිීමට්රවෝජනිලියාන්ීලරට්රවනීමුදල්ීඇතුළත්ීට්රේ.ී

බදුාලියාළිට්රිොනුාඅංකවක්ාසඳහටාඉල්ලුම්ාකිරීෙ
ඔවීඕස්ට්රේලියාවෙි ීසිංක්ර ණවීින්ට්රන්ීනභ ීට්රහෝීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීරැරීවෙි ආීරීම ීඉඩීලවෙට්රදනීකෙිකෙලියාකිී ි ිංචිී
වීට්රභ ීවීසෙීඔව ීිකට්රේීනභ ීAustralian Taxation Office (ATO) ට්රිේීඅඩතයව ීපතයසීට්ර න්ීට්රහෝීATOීඑක ී
දු්කානීඇ තු  ආීලවෙදීට්ර න්ීට්රහෝීATOීට්රසේිෙී ධයස්ාෙනවක ීවෙට්ර න්ීTFNී(වදුීලියාපට්රතොනුීඅිංකව ආ)ීසඳහෙී
අවදුභ ීරීම ීඔව ීහුළුින.ීTFN (වදුීලියාපට්රතොනුීඅිංකව ආ)ීලවෙීතරති ීහරරීීට්රේතිත් ීක්ර වීනභ ී
http://www.ato.gov.au/tfn ට්රිේීඅඩතයව ීට්රතොස්ීජෙලතකිීඅවදුභ ීරීම යි.ීට්රභ ීසඳහෙීඔව ීඔට්රේීතයට්රේයීත න්ී
වල ්රවීසහීඕස්ට්රේලියාවෙනුීලියාපනව ආීඅියයීට්රේ.ී
ඔව ීඉිංග්රීසිීකෙයෙිීට්රහොඳින්ීකකෙීරීම
(TIS National)ීඅ කන්න.

ීට්රනොහරරීීනභ ,ී450 131ීඔස්ට්රසේීකෙයෙීසහීකෙයණී රිිර්කනීට්රසේිෙිී

Australian Taxation Office

ඇෙතුම්ාවිස්තෙ

දු්කානව

132 861

කෙර්වෙලවක ීපතයට්රසන්න

www.ato.gov.au/visitus

ඉිංග්රීසිීහර්ීට්රිනත්ීකෙයෙිලියාන්ීතයස්ක්

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

ATO ට්රිේීඅඩතයව

www.ato.gov.au
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ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ 11ීිනී රිච්ට්රේදට්රේ,ීමුදල් ට්රකො සීරීවින්න.

Medicare සෙගි පාලියාවටෙදිංචිා  පන
Medicareීවනුීඕස්ට්රේලියාවෙනුින් ීසහීඕස්ට්රේලියාවෙට්රි ජීස්ර ්ී ි ිංචිකරුින් ීට්රනොමිලට්රේීට්රහෝීසහනී දන ීව ට්රත්ී
ට්රසෞඛ්යීත කේීට්රසේිෙීස වනීඕස්ට්රේලියාවෙට්රි ජීජෙිකකීට්රසෞඛ්යීම්ක්ෂණී ේධිකවයි.ීස හ් ආීකෙිකෙලියානී
සිංක්ර ණිකවන්දීMedicareීසඳහෙීසුදුසුකභ ීලවයි.
ඔව ීMedicareීහෙීසභ වන්ධීවී ීසුදුසුකභ ීඇත්නභ ,ීට්රසෞඛ්යීරැකි්ණීට්රසේිෙීසහීිරඩස හන්ිල ීසෘුවි ී
සභ වන්ධීවී ීහුළුින.ීට්ර ීට්රසේිෙීඅක් ී්ජට්රේීට්ර්ෝහල්ිලියාන්ීට්රනොමිට්රල්ීසර ට්රවනීවිදයීප්රිකකේ,ීට්ර්ෝහල්ිලියාන්ී
ප කදීීලවෙතන්නෙීට්රසෞඛ්යීට්රසේිෙිලීතෙස්තුීපවවී ීසඳහෙීලරට්රවනීත කේීසහීසහනී දන ීව ට්රත්ී ජමිිනීඖයධී
ඇතුළත්ීට්රේ.

Medicareීට්රසේිෙ පළිවඳීිරඩිතයස්ක්ීසඳහෙීhttp://www.humanservices.gov.au/medicare ට්රිේීඅඩතයව ී
පතයට්රසන්න,ීනරත්නභ ,ීළඟ ීඇිකීMedicareීට්රසේිෙීස්ාෙනව ීවන්න.ී

Medicare සෙගි පාලියාවටෙදිංචිා  පට්ර පාට්රකට්රසේය?
Medicareීසඳහෙීලියාවෙ ි ිංචිීවී

,ීඔවට්රේීතයට්රේයීත න්ීවල ්රවීසහීට්රිනත්ීසිංෙේකීලියාවරීවතයලියාීරැට්රතනීMedicareී
කෙර්වෙලවක ීවන්න.ීඔව ීසිවලුීසුදුසුකභ ීඇත්නභ ,ීකෙිකෙලියාකීMedicareීඅිංකව ආීඔව ීලවෙට්රදනුීඇක.ීත රි ීසිකී
තුනකීකෙලව ආීඇතුළකීඔට්රේීMedicareීකෙඩ් කීකර රල්ී ෙර්තට්රවන්ීඔව ීලරට්රවනුීඇක.ීඔට්රේීිවිට්රසේීලියාපනවීට්රහෝී
කර රල්ීලියාපනවීට්රිනස්ීකළට්රහොත්ීඒීවිීඔවීMedicareීට්රිකීදරනුභ ීි වීයුතුව.
හි සිීප්රිකකේීසඳහෙී්ජට්රේීට්ර්ෝහල්ිලීහි සිීප්රිකකේීඅිංයවී රවී24ීහු්ෙ ීතයිෘකිී ිතී.

Medicare

ඇෙතුම්ාවිස්තෙ

Medicare ට්රිේීඅඩතයව
www.humanservices.gov.au/medicare
සිංක්ර ණිකවන්,ීස්ණෙතකවන්ීසහීසිංෙේකවන්ීසඳහෙී
www.humanservices.gov.au/multicultural
තයස්ක්
ඉිංග්රීසිීහර්ීට්රිනත්ීකෙයෙිලියාන්ාතයස්ක්
www.humanservices.gov.au/yourlanguage
දු්කාන
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http://humanservices.gov.au/findus

Medicareී ගින්ීමි්ණවීට්රනොිනීට්රවොට්රහෝීප්රෙන්කිලීසහීප්රට්රේයවන් ජීක්රිවෙත් කීට්රවොට්රහො ව ආීදන්කීට්රසෞඛ්යී
ට්රසේිෙ,ීට්රවොට්රහො ව ආීඅක්ෂිීට්රසෞඛ්යීට්රසේිෙීසහීගිලන්්ාීප්රිෙහනවීසඳහෙී්ක්ෂණෙි්ණීස වනීට්රවොට්රහෝීට්ර ෞේතලියාකී
්ක්ෂණෙි්ණීඇක.ී
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී9ීිරිවී රිච්ට්රේදට්රේීට්රසෞඛ්යවීසහීවහ රිරත් ීට්රකො සීරීවින්න.

Centrelink අෙත පන
Department of Human Servicesී(ස ෙජීට්රසේිෙීට්රද ෙර්කට්රභ න්තුි)ීCentrelinkාහ්හෙීස ෙජීසු්ක්ෂණීට්රතවීභ ී
සහීට්රසේිෙීස වයි.ීරැරීවෙීට්රසොවෙීතරති ,ී ෙඨ ෙලෙීට්රහෝීහුහුණුිීලවෙීතකීහරරීීඅිස්ාෙීට්රසොවෙීතරති ීසහීඑට්රක්දීී
ලවෙතත්ීකුසලකෙින්ීසඳහෙීට්ර ් දීීපළිතරති  ආීලවරතරතිට්රභ ීක්රිවෙිලියාවීසඳහෙීCentrelinkීඅලුිකන්ී රමිණිීස්ර ්ී
සිංක්ර ණිකවන් ීත කේීට්රියි.ීඔවීස ෙජීසු්ක්ෂණීට්රතවී ක ී ජමිකභ ීලවන්ට්රන්දීවන්නීදරනතරති ීසඳහෙී
Centrelinkීඅ කන්න.ීඔට්රේීවීසෙී න්ිකවීඅනුි,ීට්රතවී  ආීලවෙීතරති ීට්ර ්ීවභ ීකෙලව ආීවලෙීසිටී ී(ට්ර ොට්ර්ොත්තුී
කෙලවක ීව ත්ීවී )ීඔව ීසිදුතයවීහරරීව.
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ඔව ීසුදුසුකභ ීඇත්ට්රත්ීනභ ,ීඔවීCentrelinkීඇ තූීි නී න්ීට්රතවීභ ීසිදුීට්රකට්ර්නුීඇක.ීඔවීඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණිී
ි නට්රේී න්ීට්රතවීභ ීලවෙීතරති ීනභ ,ීඔවීට්රහෝීඔවීට්රිනුට්රින්ීඉි රි ත්ීිනීට්රිනත්ීඅවකු,ීතදෙහ්ණව ආීට්රලස,ී
ඔට්රේීHumanitarian Settlement Services (HSS)ී ජීට්රසේිෙීස වන්නෙීට්රහෝීට්රවෝජනෙීක්න්නෙීඔවී රමිණිීි නී
ඒීවිීCentrelinkීට්රිකීදරන්තයවීයුතුීඅක්ී රමිණීට්ර න්ීි නී14  ආීඇතුළකීඉල්ලුභ  ්රව ආීකේීි වීයුතුව.ී
ෙනුෂීවී දන ී කී රමිට්රණන්නන්ීඅට්රනකුත්ීස ෙජීසු්ක්ෂණීදී නෙිල ීඅ ක්ි,ීCrisis Paymentී(අර්බුදීදී නෙ)ී
සඳහෙීසුදුසුකභ ීලරබිවීහරරීව.ීඔවී ෙනුෂීවීිරඩස හන්ීව ට්රත්ී රමිණිට්රේීනභ :

•
•

ඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණීි නීහක ආීඇතුළකීඉල්ලුභ ීක්න්න,ීනරත්නභ ,
රමිණීට්ර න්ීි නීහක ආීඇතුළකීඉල්ලුභ ී ්රව ආීට්රවොමුීරීමට්රභ ීඅදහසීඇිකිීCentrelinkීඅ කෙීි නී14 ආී
ඇතුළකීඉල්ලුභ ීක්න්න.ී

ඔව ීදරුින්ීඇත්නභ ,ීඔවී්ජට්රවන්ීඅ්මුදල්ීස වනීදරුින්ීහදෙිඩෙීතරතිට්රභ ීපරිිරවීසඳහෙීිනීට්රතවී  ආ ට්රහෝීළ ෙ
සුරැකුභ ීතෙස්තු සඳහෙීඔව ීසුදුසුකභ ීිකබිවීහරරීවී(http://www.humanservices.gov.au/ftb ට්රිේීපටුිීවලන්න,
නරත්නභ , www.humanservices.gov.au/childcare ට්රිේීඅඩතයව ීවන්න).

Centrelink

ඇෙතුම්ාවිස්තෙ

Centrelink ට්රිේීඅඩතයව

www.humanservices.gov.au/centrelink

සිංක්ර ණිකවන්,ීස්ණෙතකවන්ීසහීසිංෙේකවන්ීසඳහෙී
www.humanservices.gov.au/multicultural
තයස්ක්
ට්රිනත්ීකෙයෙිලියාන් තයස්ක්

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

දු්කානීස්ිවිංීට්රසේිෙ

136 240

රැරීවෙීට්රසොවන්නන්

132 850

මවෙධිකීට්රහෝීරැකවලෙතන්නන්ීස ජකීහුේතලවන්

132 717

ට්රජයේය් ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීහු්ිරසිවන්

132 300

ශියයවන්ීසහීමුනිවකවන්

132 490

ජෙලස්ාීගිණුභ ීසහෙව

132 307

රමිණිලියාීසහීප්රිකෙේ
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීමුනිවකවන්
වුල්

1800 132 468
133 633
136 150

ට්රිනත්ීකෙයෙිලියාන්ීතයස්ක්ීලවෙීතරති ීසඳහෙ

131 202

කෙර්වෙලවක ීවන්න

http://humanservices.gov.au/findus

අට්රනකුත් Centrelink දු්කානීඅිංකීසඳහෙී

www.humanservices.gov.au

5ීිනී රිච්ට්රේදට්රව ජීරැරීවෙීපළිවඳීට්රකො සීසහී10ීිනී රිච්ට්රේදට්රව ජීඔට්රේී වුලීට්රකො සීවලන්න.

131 450 අ කන්න
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Health Undertaking Service හටාසම්බ පධා  පන
Department of Immigration and Border Protectionී ජීඉල්ලී ී කීඔව Health Undertaking (Form
815) අත්සන්ීකට්රළේීනභ ,ීඔවීඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණීට්ර න්ීි නී2් ආීඇතුළකීඔට්රේීට්ර ් ීසභ වන්ධකෙීට්රකෝතුරුී
Health Undertaking Service ට්රිකීලවෙීදී ීඔවීඑකඟීවීීඇක.ීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී
http://www.bupamvs.com.au/faqs ට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.
ලියාවෙ ි ිංචිීවී ීසහීහමුවීට්රභ ීි නව ආීිවව ීක්තරති ීසඳහෙීි නී2් ආීඇතුළකීHealth Undertaking ට්රසේිෙී
ස වන්නකුීින Bupa Medical Visa Services (BUPA)ීඇ ිකවීයුතුව.ීඔව ී1300 794 919ීදු්කානව ී
ඇ තී ී(සඳුදෙීසි ීසිකු්ෙදෙීද ආිෙීට්ර .ීි.ී8.00ීසි ී .ි.ී6.00 ද ආිෙ EST) ට්රහෝ hus@bupamvs.com.auී
ලියාපනව ීඊට්රභ ල්ීරීම ීහරරීව.ීඔවුන්ීඔවිීළඟ ීඇිකීHealth Authority Clinicීට්රිකීට්රවොමුීක්නුීඇිකීඅක්ී
හමුි ආීට්රවොදෙීතරති ීසඳහෙීසෙවනවී ගින්ීඔවිීඅ කනුීඇක.ී
ඔවී ෙනුෂීවී දන ීව ට්රත්ීිනීවීසෙීවල ්රවරීන්ී රමිණිට්රේීනභ ,ීඔවීHealth Undertakingීට්ර ෝර් ව ආීඅත්සන්ී
කළීවිීඔට්රේීHumanitarian Settlement Services ස වන්නෙ ී ිසන්න.ීඔවුන්ීBUPAීඇ තී ීඔව ීතදේී
ක්නුීඇක.

ඉංග්රීසි භාෂට ටාෙ ප ාසඳහටාලියාවටෙදිංචිා  පන
සෙර්ාකී රල ි වභ ීවී  ආීසඳහෙීඔව ීඉිංග්රීසිීකෙයෙට්රින්ීකකෙවහීරීම ීඅකයියයව.ීඔව ීඉිංග්රීසිීකෙයෙිීකකෙීරීම
ට්රනොහරරීීනභ ,ීහරරීී ණීඉ ආ ණින්ීඑවීඉට්රතනීතන්නෙීට්රලසීඅපීඔවිීි රි ත්ීක්මු.ී

ී

Adult Migrant English Program (AMEP) ිරඩස හනීඕස්ට්රේලියාවෙි ීඅලුිකන්ී රමිට්රණනීඅවීට්රිනුට්රින්ීඉිංග්රීසිී
කෙයෙී ෙඨ ෙලෙින්ීස වයි.ීට්රභ ීව ට්රත්ීත රි ීියට්රවන්ී රවී510 ආී ණීවූ,ීට්රනොමිට්රල්ීසර ට්රවනීඉිංග්රීසිීකෙයෙී
ත කේකී න්ිකීසඳහෙීඔව ී ජමිකභ ීිකබිවීහරරීව.ී(AMEP)ීන යයලීී ෙඨ ෙලෙීට්රේලෙින්ීසහීළ ෙීසුරැකුභ ී හසුකභ ී
ලවෙට්රදනීවරතයන්,ීඔව ී්ෙජකෙරි,ී වුල්ීට්රහෝීට්රිනත්ීිතකීභ ීිකබුණදීඉිංග්රීසිීඉට්රතති ීකළීහරරීව.ී

3ීිනී රිච්ට්රේදට්රව ජ, ඉිංග්රීසිීකෙයෙිීට්රකො සීවලන්න

ඔට්රේායරු ට/යරු  පාෙටසලකසාඇතුළත්ාකෙ පන
ඔවීහරරීකෙ ආීඉ ආ ණින්ීඔට්රේීදරුිෙ/දරුින්ී ෙසලක ීඇතුළත්ීකළීයුතුව.ී ෙසල ීඇතුළත්ීරීමට්රභ ීඉල්ලුභ  ්රීලවෙී
තරති ීසඳහෙීඔවීදරුිෙ/දරුින්ීඇතුළත්ීරීම ීකර ිකී ෙසලීඅ කන්න.ී
ඔව ීඔට්රේීතයට්රේයීත න්ීලියාවරීවතයලියාීට්ර න් ීදරුිෙට්රේ/දරුින්ට්රේීප්රිකය ආිකක්ණීිෙර්කෙීට්ර න්වී ීසිදුීිනුීඇක.ී
ළ යින් ී ෙසලක ීඇතුළුීවී ීසඳහෙීිවර්ට්රේශිකීප්රිකය ආිකක්ණීලවෙීිකබී ීඅිවිෙර්වව.ීඔවුන්ට්රේීකලියාන්ීඅධයෙ නී
ක යුතුීසභ වන්ධී ෙසල්ීිෙර්කෙීසහීසහිකකීඇත්නභ ,ීඒිෙදීරැට්රතනීඑන්න.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදී,ීළ යින්ීිවසීඅවුරුදුී ට්රහේීසි ී10ීිස්ීිව ෙීක්නීට්රක ආී ෙසල්ී රමිණී ීඅිවිෙර්වව.ී10ීිස්ී
සභ පූර්ණීකළීට්රවෞිනවන්ීපූර්ණකෙලීනීඅධයෙ නව ,ීිෘත්තීවීහුහුණුි ීට්රහෝීරැරීවෙි ී(අඩු ීක්මින්ීසිකව ී රවී
25 ආීිත්)ීට්රවොමුීතයවීයුතුව,ීට්රනොඑට්රසේීනභ ,ීඅවුරුදුී17ීිනීට්රක ආීට්රභ ීහර ීඑකක ීඅදෙළීක්රිවෙකේකභ ිල ීසහකෙීතී
තයවීයුතුව.
ඉිංග්රීසිීකෙයෙිීහරදෑම

ීඅියයීදරුින්ීසඳහෙීකඩිනභ ීඉිංග්රීසිීකෙයෙීත කේීට්රසේිෙින්ීක්රිවෙත් කීට්රේ.

4ීිනී රිච්ට්රේදට්රව ජීඅධයෙ නවීසහීහුහුණුිීට්රකො සීවලන්න

රිවදුරුාබලෙත්රවක්ාසඳහටාඅවදුම්ාකෙ පන
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදීීිෙහනව ආී රදවී ීනභ ීඔව ීරිවදුරුීවල ්රව ආීිකබිවීයුතුීඅක්ීඔවී දිනීිෙහනවීලියාවෙ ි ිංචිීක්නී
ලේද ආීතයවීයුතුව.ීඔවීරිවදුරුීවල ්රව ආී් ජකිීිෙහනව ආී රදවූට්රිොත්ීට්රහෝීලියාවෙ ි ිංචිීට්රනොකළීිෙහනව ආී
රදවුිට්රහොත්ීදඩවක ීට්රහෝීරිවදුරුීවල ්රවීඅිලිංගුීරීම ක ීව ත්ීතය ීඔව ීසිදුීිනුීඇක.ීරිවදුරුීවල ්රීසහීිෙහනී
ලියාවෙ ි ිංචිවීිවකුත්ීක්නුීලවන්ට්රන්ීප්රෙන්කීසහී ළෙත්ී්ජවන්ී ගිිව.ී
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ඔවීස්ර ්ී ි ිංචිකරුිකුීනභ ීසහීට්රිනත්ී් රීන්ීිවකුත්ීක්නීලදීඔට්රේීිත් න්ීරිවදුරුීවල ්රවීඉිංග්රීසිීකෙයෙට්රින්ීට්රහෝී
ඉිංග්රීසිීකෙයෙී රිිර්කනව ආීස ජකිීඇත්නභ ,ීඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණීට්ර න්ී සුීතුන්ී ස ආීවනතුරුීිෙහනී රදවී ීසඳහෙී
එ ීරිවදුරුීවල ්රවීකෙතයකීරීම ීට්රවොට්රහෝීප්රෙන්කීසහී ළෙත්ීඔව ීඉඩීලවෙීට්රදයි.ීලියාවරීවතයලියාී රිිර්කනවී
සභ වන්ධට්රවන්ීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී3ීිනී රිච්ට්රේදට්රේීඉිංග්රීසිීකෙයෙිීරීවින්න.
ට්ර ීමූලියාකීකෙලසී ෙි ීඅනතුරුි,ීඔව ීිෙහනී රදවී ීඅියයීනභ ,ීඔව ීඅදෙළීඕස්ට්රේලියාවෙනුීරිවදුරුීවල ්රව ආීලවෙී
තරති ීසිදුීට්රේ.ීඔව ීදරනුභ ී මක්ෂෙික ,ීප්රෙට්රවෝගිකීරිවී රදවීට්රභ ී මක්ෂණවක ීසහීඇස්ීට්ර තිට්රභ ී මක්ෂණවක ී
ට්ර තිීසිටී ීසිදුීට්රේ.ීඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළීඉකෙීදරඩිී ෙර්තීතිිකීසහීබී ත්ිීරිවී රදවී ීඑට්ර් ජීතිිකීක්රිවෙත් කීිනීඅක්ී
ඔව ීට්ර ීතිිකිල ීඅිනකීවී ීසිදුීට්රේ.ී
ඔවීිව්තුරුි ීඔට්රේීප්රෙන්කට්රේීට්රහෝීප්රට්රේයට්රේීප්රිෙහනීඅධිකෙරිවීතය සිවීයුතුව:
ප්රට පතව/ෙ
ළටත

බලෙත්රාසහාෙථ ටහනාලියාවටෙදිංචිා
කිරීට්රම්ාආවතන

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවි

ACT

Road Transport Authority
Roads and Maritime
Services

02 6207 7000

www.rego.act.gov.au

1300 654 628

Qld

Department of Transport
Department of Transport
and Main Roads

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

NSW
NT

රිවදුරුීවල ්රව ආීලවෙීතරති
තිිකතයට්ර්ෝධීව.

13 2213

13 2380

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

ීත කෙමීවී ීසඳහෙී්ෙජයීිවලධෙරිට්රවකු ීකයෙතව ආීට්රහෝීඅල්ලස ආීලවෙීදී ී

8ීිනී රිච්ට්රේදට්රව ජ ප්රිෙහනවීවන්නීවලන්න

බැංකුාගිණුෙක්ාවි ෘතාකිරීෙ
ඕස්ට්රේලියාවෙනුින්,ීඔවුන්ට්රේීමුදල්,ීවරිංකුික,ීට්රතොඩනරගිලියාීසමිිකවකීට්රහෝීණවීස ෙත කීකරන් ත්ීක්ික.ී ඩිව,ී
ට්රේකනවීසහී්ෙජයීදී නෙීඇතුළත්ීට්රවොට්රහෝීමදෙවභ ීසෘුවි ීඔට්රේීනමින්ීඇිකීවරිංකුීගිණු ක ීවර්ීට්රකට්රර්.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙනුින්ීඔවුන්ට්රේීවරිංකුීගිණුට්ර න්ීමුදල්ීලවෙීතරති ීසහීකෙණ්ඩීමිලීදීීතරති ීසඳහෙීට්රඩබිට්ී(හ්)ීකෙඩ් ත්ී
කෙතයකීක්ික.
හරරීීනභ ,ීඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණීට්ර න්ීසිකීහව ආීඇතුළකීවරිංකුික,ීට්රතොඩනරගිලියාීසමිිකවකීට්රහෝීණවීස ෙත කී
ගිණු  ආීතයිෘකීක්න්න.ීට්රභ ීකෙලවීඇතුළකීඔව ීඅනනයකෙිවීකහවුරුීරීම ීසඳහෙීට්රවොට්රහෝීතය ීඅියයීින්ට්රන්ීඔට්රේී
තයට්රේයීත න්ීවල ්රවී ණි.ීසිකීහවක ී සුිීට්රභ ීසඳහෙීඅ ක්ීලියාවරීවතයලියාීඅියයීිනුීඇක.ීඔට්රේීඅනනයකෙිවී
කහවුරුීරීම ීසඳහෙීට්රවොට්රහෝීලියාවරීවතයලියාීනරත්නභ ,ීට්ර වීදුය්ක්ීිනුීඇක.ීවරිංකුීකරන් තුිලියාන්ීලරට්රවනීට්ර ොලියාව ීඉහළී
අනු ෙකවක ීමදෙවභ ීවදුීඅවරීම ීිරළර ආවී ීසඳහෙීවරිංකුි ීඔට්රේීවදුීලියාපට්රතොනුීඅිංකවී(TFN)ීලවෙීට්රදන්න.

11ීිනී රිච්ට්රේදට්රව ජීමුදල්ීට්රකො සීරීවින්න.
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ෙවුට්රල්ාව යය ෙවකුාට්රත ෙටාි පන
වුට්රල්ීවිදයි්වෙීඔට්රේී වුට්රල්ීඅවිීසහීඔවුන්ට්රේීට්රසෞඛ්ය වීඅියයකෙීහඳුනෙතනුීලවනීඅක්ීවිදයීකේණෙිලදීී
ඔවීත ට්රදස්ී රිකවීයුතුී ළමුීහුේතලවෙීදීට්රියි.ීට්ර ීවිදයිරුන්ීGeneral Practitioners ට්රහෝ GPීලෙීියට්රවන්ී
හරඳින්ට්රිික.ීඔවුහුීට්ර ොදුීට්ර්ෝීතීකත්ිවන්ීසඳහෙීට්ර න් ීිවධන්තකීට්ර්ෝීතීකත්ිවන්ීස ජකිීතෘහෙශ්රිකිීිෙසවීක්නී
හුේතලවන් ීසෙ ෙනයීවිදයීත කේීස වයි.ී
ස හ්ී් ිලීවිදයි්වකුීහමුීවී ීසඳහෙීට්ර්ෝහලක ීවෙයුතුීවුිත්,ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීGPලෙීසෙ ෙනයට්රවන්ී
නත්ෙසන්නට්රේීප ජ ෙීඇිකීවිදයී ධයස්ාෙනී(වයලයතේ)ීට්රහෝීසෙවනී ධයස්ාෙනිලීට්රසේිවීක්ික.ීමිිවසුන්ී
සෙ ෙනයට්රවන්ීඔවුන්ීිෙසවීක්නීප්රට්රේයව ීමසන්නීවිදයී ධයස්ාෙනවකදීීවිදයිරුන්ීහමුීට්රිික.ීඔවීවභ ී
විදයි්වකුීහමුවීට්රභ දීීඅ හසුකෙික ී ත්ීින්ට්රන්ීනභ ීට්රහෝීඔව ීසර ට්රවනීට්රසේිෙිීපළිවඳීකෘප්ික ත්ීනරත්නභ ී
ට්රිනත්ීවිදයි්වකුීට්රිකීවෙ ීඔව ීඅිස්ාෙිීඇක.ී
9ීිනී රිච්ට්රේදට්රව ජීට්රසෞඛ්යීසහීවහ රිරත් ීට්රකො සීරීවින්න.

මූලියාකාසබැඳිව ප
අ පතර්ිතව

ට්ර ේාඅඩවිව

TIS National ට්රිේීඅඩතයව

www.tisnational.gov.au

හි සිීඅිස්ාෙීට්රකෝතුරු

www.triplezero.gov.au

්ෙජයීට්රකෝතුරුීසහීට්රසේිෙ

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

ඕස්ට්රේලියාවෙනුීඉිකහෙසව,ීසිංස්කෘිකව,ීස ෙජවීසහීහුරුයෙර්ාී

කළයුතුායෑාළිගනබඳාළිරික්සුම්ාලැයිස්තු
 ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රි ජීවිතයකව ආීම්භ කීරීම ීරීවිෙීඇත්ට්රකමි
 ීවදුීලියාපට්රතොනුීඅිංකව ආී(TFN)ීසඳහෙීඅවදුභ ීකට්රළමි/ට්ර වී ීඅදෙළීට්රනොට්රේ
 ීMedicare සඳහෙීලියාවෙ ි ිංචිීවීමි/ීට්ර වී ීඅදෙළීට්රනොට්රේ
 ීCentrelinkීඇ තූට්රිමි/ීට්ර වී ීඅදෙළීට්රනොට්රේ
 ීHealth Undertaking Service ඇ තූට්රිමි/ීට්ර වී ීඅදෙළීට්රනොට්රේ
 ීඉිංග්රීසිීකෙයෙී න්ිකීසඳහෙීලියාවෙ ි ිංචිීවීමි/ට්ර වී ීඅදෙළීට්රනොට්රේ
 ී ට්රේීදරුිෙ/දරුින්ී ෙසලක ීඇතුළුීකට්රළමි/ට්ර වී ීඅදෙළීට්රනොට්රේ
 ීරිවදුරුීවල ්රවක ීඅවදුභ ීකට්රළමි/ට්ර වී ීඅදෙළීට්රනොට්රේ
 ීවරිංකුීගිණු  ආීතයිෘකීකට්රළමි
 ී වුට්රල්ීවිදයි්වකුීට්රකෝ්ෙීතිකමි

131 450 අ කන්න
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2 උෙකටොලබටාි පන
ට්රෙොට්රකොසට්රසහිදී
•
•
•

හි සිීට්රසේිෙ
ි ිංචිීවී ීසඳහෙීත කේ
ම දෙීඅිස්ාෙිකදීීත කේ

හදිසි භාට්රසේ ට
හි සිීඅිස්ාෙිකදීී හකීසඳහන්ීට්රසේිෙීසඳහෙී000ීඅ කන්න:

•
•
•

ට්රෙොලියාසි භව
ගිල පෙථ
ගිමාම නාහුයට

(ලරේීගිිව,ී/තිංිතු්,ීකුණෙටුීසහීගෝමිකභ  ෙීිරිව)ීස්ිෙකෙතයකීම දෙීට්රහෝී(්සෙවිවකීඅනතුරු,ීරිවීඅනතුරුීට්රහෝීප්රධෙනී
ට්ර ට්රළේීසෙ ්ෙධීී ජිංසනීක්රිවෙ)ීිරිවීස්ිෙකෙතයකීට්රනොිනීහි සිීඅිස්ාෙ,ීකි්ීට්රහෝීප්රජෙි ආීතුළීඅනට්රප්ක්ෂිකීට්රලසීඇිකීතයවී
හරරීව.ීවභ ීට්රකට්රනකු ීහි සිීත කේීඅියයීනභ ීඔවී000ීඇ ිකවීයුතුව.

000 (triple zero) ට්රිකීතනුීලවනීඇ තුභ ීතෙස්තුට්රින්ීිවදහස්ීිනීඅක්,ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීඇිකීඕනෑ ීදු්කානවරීන්ී
ඔව ීට්ර ීඅිංකවීඇ ිකවීහරරීව.ීඔට්රේීන ,ීඔවීසිටින්ට්රන්ීට්රකොකරනදීවනීිතීසහීඔව ීඅියයීින්ට්රන්ීකි්ී
මකේට්රේීට්රසේිෙි ආදීවන්නී රිසී ීසූදෙනභ ීින්න.
ඔව ීඉිංග්රීසිීකෙයෙට්රින්ීකකෙීකළීට්රනොහරරීීනභ ,ීදු්කානීක්රිවෙකරු ී ළමුිීඔව ීඅියයීට්රසේිෙිී“Police”,
“Ambulance” ට්රහෝී“Fire” අකරින්ීකු  ආදරයිීදන්ින්නී-ීඊළඟ ීඔට්රේීකෙයෙිීකු  ආදරයිීරීවන්න.ීඔවිීකෙයණී
රිිර්කකට්රවකු ීසභ වන්ධීට්රකට්ර්නුීඇික,ීඑ ිවසෙීදුෙකථනවාවිස පධිාට්රනොකෙ පන.ීකෙයණී රිිර්කකවෙීඔව ී
ට්ර ොලියාසිව,ීගිලන්්ාීට්රසේිෙිීට්රහෝීගිිවීිවිනීට්රසේිෙිීඇ තී ීසඳහෙීත කේීක්නුීඇක.
ඔවීතෘහස්ාීදු්කානව ආීකෙතයකීක්න්ට්රන්ීනභ ,ීඔට්රේීදු්කානට්රේීරැඳීීසිටිනීඅක්තු්ීහි සිීට්රසේිෙීිවලධෙමන් ීඔවී
සිටිනීස්ාෙනවීට්රසොවෙීතරති ී හසුීිනීවරතයන්,ීඑවීතයසන්ධිීට්රනොක්ීසිටින්න.
ඔවීස් ෙර්ට්ට්රඩෝන්ීදු්කානව ආීකෙතයකීක්න්ට්රන්ීනභ ,ී
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn  ජීඇිකීගූතල්ී
ස්ට්ර ෝර් හ්හෙීට්රහෝීhttp://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx ඇප්ල්ී
ස්ට්ර ෝර්ීිල ීට්රතොස්ීEmergency+ීට්රවදවු ීවෙතකීක්තකීහරරීව.ීට්ර ීට්රවදවු ීහි සිීට්රසේිෙින් ීඔවීසිටිනීස්ාෙනවී
පළිවඳිීට්රකෝතුරුීස වයි.

000 (triple zero)ීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ී(ඉිංග්රීසිීට්රනොිනීට්රිනත්ීකෙයෙින්දීඇතුළත්ි)ීසඳහෙී
www.triplezero.gov.au ට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.
ට්රෙොලීසි භව
ට්ර ොලියාසිට්රේීසහෙවීඅියයීිනීහි සිීඅිස්ාෙිකදී,ී000ීඅ කෙී“Police”ීවීඉල්ලෙීසිටින්න.ීඔවීඉිංග්රීසිීකකෙීට්රනොකළත්,ී
දු්කානවීතයසන්ධිීට්රනොරීම ී කකීකවෙීතන්න,ී-ීඔට්රේීකෙයෙිීදු්කානීක්රිවෙකරු ී ිසන්න,ීකෙයණී
රිිර්කකට්රවකු ීඔවිීසභ වන්ධීට්රකට්ර්නුීඇික.ී
හි සිීඅිස්ාෙි ආීට්රනොිනීකේණෙිලදී,ී13 1444ීඅිංකව ීට්රහෝීඔට්රේීප්රට්රේයට්රේීට්ර ොලියාස්ීස්ාෙනවීඅ කන්න.ීඑ ී
ට්ර ොලියාස්ීස්ාෙනිලීඅිංකීWhite Pagesීදු්කානීනෙ ෙිලියාට්රේී‘ට්ර ොලියාස්ීස්ාෙන’ීව ට්රත්ීද ආිෙීඇක.ීට්ර ොලියාස්ීට්රසේිෙී
තෙස්තුිලියාන්ීිවදහස්ීට්රේ.
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ට්ර ොලීසිවීප්රජෙිට්රේීවිතයකීසහීට්රේ ළීම්ක්ෂෙීරීම ත්,ීඅ ්ෙධීිරළර ආවී ීසහීඅනෙි්ණවීක්තරති ත්,ීසෙ වීම්ක්ෂෙී
රීම ත්ීඅ්මුණුීට්රකො ට්රතනීක්රිවෙත් කීට්රේ.ීතෘහස්ාීකළහව ආීට්රහෝීයෙමරික,ීලියාිංගිකීට්රහෝී ෙනසිකීඅ ට්රවෝජනව ආී
සිදුට්රිකරයිීසරකීසිට්රකනීඅිස්ාෙිලදීීට්ර ොලියාසිවී වුල්ීම්වුල්ිල ී රි හත්ීතයවීහරරීව.ීට්ර ොලීසිවීසන්නේධීහමුදෙිල ී
සභ වන්ධව ආීට්රනො රක.ීඑට්රසේ ,ීට්ර ොලීසිවීට්රේය ෙලනව දීසභ වන්ධව ආීට්රනොද ආියි.ී
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:ී
කළටෙව

ට්රෙොලියාස්ාට්රසේ ට

ට්ර ේාඅඩවිව

ACT

ACT Policing

www.police.act.gov.au

NSW

New South Wales Police Force

www.police.nsw.gov.au

NT

Northern Territory Police

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

Qld

Queensland Police

www.police.qld.gov.au

SA

South Australia Police

www.sapolice.sa.gov.au

Tas.

Tasmania Police

www.police.tas.gov.au

Vic.

Victoria Police

www.police.vic.gov.au

WA

Western Australia Police

www.police.wa.gov.au

ජෙිකක

Australian Federal Police

www.afp.gov.au

ගිල පෙථ
කදවලීඅසති ීකත්ිව ආීට්රහෝීතුිෙලීලරබී  ආීිරිවීක්ෂණිකීවිදයීත කේීඅියයීහදිසි භාඅ ස්ථට කදී,ා000ීඅ කෙී
“Ambulance”ී(ගිලන්්ා)ීඉල්ලන්න.ීගිලන්්ාීහි සිීඅිස්ාෙිකදීීට්ර්ෝහල්ීට්රිකීප්රිෙහනවීරීම ීසහීහි සිීවිදයී
ප්රිකකේීස වනුීඇක.ී කකීකවෙීතන්න,ීඔවීඉිංග්රීසිීකෙයෙිීකකෙීක්න්ට්රන්ීනරිකීනමුත්ීදුෙකථනවාවිස පධිාකෙ පනාඑෙටා
-ාඔවීකකෙීක්නීකෙයෙිීදු්කානීක්රිවෙකරු ීදන්ින්න.ීඔවිීකෙයණී රිිර්කකට්රවකු ීසභ වන්ධීට්රකට්ර්නුීඇික.ී
ඔවීවිිත්ීින්ට්රන්ීට්රකො ජද,ීගිලන්රිට්රවන්ීඔවිීට්රකො ණීදු් ආීප්රිෙහනවීක්න්ට්රන්ද,ීඔට්රේීඅසති ීකත්ිට්රේීස්ිකෙිවී
සහීඔවීසහනීතෙස්තුික ී ජමිකභ ීරීවන්ට්රන්දීවනීකරුණුී කීඔව ීගිලන්්ාීට්රසේිෙිීකෙතයකීරීම ීට්රිනුට්රින්ීට්රතවීභ ී
රීම ීසිදුීතයවීහරරීව.ීMedicareී ගින්ීගිලන්්ාීතෙස්තුීමි්ණවීට්රනොිනීනමුත්ීස හ්ීහුේතලියාකීට්රසෞඛ්යී්ක්ෂණී
සහීගිලන්්ාීසෙ ෙකයකත්ිවී ගින්ීඑවීමි්ණවීට්රියි.ී(9ීිනී රිච්ට්රේදට්රව ජීට්රසෞඛ්යවීසහීවහී රිරත් වලන්න).
හි සිීඅිස්ාෙීට්රනොිනීවිදයීකරුණුීසඳහෙී9ීිනී රිච්ට්රේදට්රව ජීට්රසෞඛ්යවීසහීවහී රිරත් වලන්න.
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:ී
ප්රට පතවාට්රහ ා
ෙළටත

ගිල පෙථාට්රසේ ට

ට්ර ේාඅඩවිව

ACT

ACT Ambulance Service

www.ambulance.act.gov.au

NSW

Ambulance Service of NSW

www.ambulance.nsw.gov.au

NT

St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

Qld

Queensland Ambulance Service

www.ambulance.qld.gov.au

SA

SA Ambulance Services

www.saambulance.com.au

Tas.

Tasmanian Ambulance Service

www.dhhs.tas.gov.au
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ප්රට පතවාට්රහ ා
ෙළටත

ගිල පෙථාට්රසේ ට

ට්ර ේාඅඩවිව

Vic.

Ambulance Victoria

www.ambulance.vic.gov.au

WA

St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

ගිමාම නාහුයට
ට්රතිල්ීගිිවීතරතිභ ීසහීතෑස්ීකෙන්දුීවී ීිරිවීගින්නීඅනතුරුදෙවකීිනීහි සිීඅිස්ාෙිකදී,ී000ාඅ කෙී“Fire
brigade”ීඉල්ලන්න.ී කකීකවෙීතන්න,ීඔවීඉිංග්රීසිීකෙයෙිීකකෙීක්න්ට්රන්ීනරිකීනමුත්ීදුෙකථනවාවිස පධිාකෙ පනා
එෙටා-ාඔවීකකෙීක්නීකෙයෙිීදු්කානීක්රිවෙකරු ීදන්ින්න.ීඔවිීකෙයණී රිිර්කකට්රවකු ීසභ වන්ධීට්රකට්ර්නුීඇික.ී
ගිිවීිවිනීක වන්ීගින්නී ෙලනවීක්නුීඇක,ීදරට්රිනීට්රතොඩනරගිලියාිලියාන්ීමිිවසුන්ීට්රේ්ෙීතනුීඇක,ීඑට්රසේ ීතෑස්ීට්රහෝී
්සෙවිවකීද්රියීඅනතුරුදෙවකීතයවීහරරීීකත්ිවන් ජදීීත කෙමීිනුීඇක.ී
ගිිවීිවවීභ ීට්රසේිෙීට්රනොමිට්රල්ීසර ට්රේ.ී
ගිිවීතරති ීිරළර ආතයවීහර ආට්ර ආීට්රකට්රසේදීසහීගින්න ආීඇිකීවුිට්රහොත්ීකළයුත්ට්රත්ීකු  ආදීවන්නීපළිවඳිීිරඩිීතයස්ක්ී
සඳහෙී12ීිනී රිච්ට්රේදට්රේීප්රජෙීසහකෙගිත්ිව සහීඔට්රේීප්රෙන්කට්රේීට්රහෝී ළෙට්රත්ීගිිවීිවිනීට්රසේිෙීට්රිේීඅඩතයී
රීවින්න:
ප්රට පතව/ෙළටත

ගිමාමවීම්ාට්රසේ ට

ට්ර ේාඅඩවිව

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
www.pfes.nt.gov.au/fire-andrescue.aspx

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

www.fesa.wa.gov.au

ස් ටෂටවිකාවිෙත්ා
ලරේීගිිව,ීතිංිතු්ීට්රහෝීසුළිකුණෙටුීිරිවීස්ිකෙතයකීතය ක ආීඇිකීවුිට්රහොත්,ීප්රෙන්කීසහී ළෙත්ී්ෙජයීඅධිකෙමන්ීඑ ආිී
හි සිීට්රසේිෙීක්රිවෙත් කීක්යි.ීප්රෙන්කීසහී ළෙත්ීහි සිීට්රසේිෙී(SES)ීිරිවීස්ට්රච්ච්ඡෙීට්රසේිෙීසහීග්රෙමීය වීගිිවීිවවීභ ීට්රසේිෙී
ිෘත්තීවීගිිවීිවවීභ ,ීට්ර ොලියාස්ීසහීතලිෙීතරතිට්රභ ීට්රසේිෙින් ීසහෙවීතයවීහරරීව.
ස්ිෙකෙතයකීතය ත්ීසහීට්රිනත්ීහි සිීඅිස්ාෙිලදී,ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීම්ක්ෂකීහමුදෙිීඇතුළුීඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ෙජයීමවකනී
ත කේීස වනුීඇක.ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීම්ක්ෂකීහමුදෙිීට්රේය ෙලනීක්රිවෙකේකභ ිලීට්රකො ස ආීට්රනොට්රේ.
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ස්ිෙකෙතයකීතය කරීන්ීවාෙීකත්ිව ී ත්වී ීසඳහෙීඔව ීත කේීලවෙීතකීහරරීීිනුීඇක.ීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී
http://www.triplezero.gov.au ට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේී්ජට්රේීසෑ ීස්ා්ව ආ ීස්ිකෙතයකීතය ත්ීට්රහෝීම දෙීසඳහෙීසූදෙනභ ිීසිටිික.ීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීප්රෙන්කීට්රහෝී
ළෙත්ීට්රිේීඅඩතයීවලන්න:
හදිසි භාට්රසේ ටාෙධයස්ථටනව

ට්ර ේාඅඩවිව

Qld

http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergencyarrangements
www.emergency.nsw.gov.au
www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-andforms.aspx
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

ACT
NSW
NT

National Crisis
Co-ordination
ස්ිකෙතයකීතය ත්ීපළිවඳී
ට්රකෝතුරු

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-usemergency-management/Australian-Government-CrisisCoordination-Centre/Pages/default.aspx
www.australia.gov.au/about-australia/australianstory/natural-disasters

ලැරාගිම
ලරේීගින්න ආීවනුීකණට්රකොළ,ීළඳුීට්රහෝීකරලෑීදිනීගින්නකීිනීඅක්ීඑවීවිතයකව ,ීට්රේ ළිල ීට්ර න් ී රිස්ව දී
වල ෑභ ීකළීහරරීව.ීලරේගිිවීිසට්රර්ීඕනෑ ීකෙලවකීඇිකීතයවීහරරීීනමුත්ීකණට්රකොළ,ීළඳුීසහීකරලෑීතයවළිීවි ී
ත්ිනීදරඩිීතය්ණත්ිව ආීස ජකී ෙසිලදීීගිිවීහ තරතිට්රභ ීඅිදෙන ීිරඩිව.ීගිිවීඅධිකීතණුසුභ ීතයවීහරරීව;ීට්රේතිත්ී
සහීක්ෂණිකිී රිකරිවීහරරීව.ීගිිවී ගින්ීඇිකීක්නී ණීදු ේවීදරකී ීට්රහෝීහුස් ීතරති ීඅ හසුීක්ිනුීඇක.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙිීදරඩිීලරේගිිවීසඳහෙීප්රසිේධව.
ඔවීලරේගිිවීඅිදෙන ීස ජකීප්රට්රේයවකීවිිත්ීට්රේනභ ,ීලරේගින්ට්රනන්ීම්ක්ෂෙීවීට්රභ ීසරලසු  ආීසකස්ීක්ීතන්න.ීට්ර වී
ගින්න ආීඇිකීවූීඅිස්ාෙිකීප ත්ීතයවීයුතුීට්රේලෙි,ීට්රතනීවෙීයුතුීදෑීසහීසතුන්ීසභ වන්ධට්රවන්ීකළීයුත්ට්රත්ීකු  ආදීිරිවී
ඉකෙීිරදතත්ීතී්ණීතරති ීඔව ීත කෙමීට්රියි.ී
සූදෙනභ ීින්ට්රන්ීට්රකට්රසේදීවන්නත්ීඇතුළත්ිීලරේගිිවීපළිවඳීඉකෙීිරදතත්ීට්රකෝතුරුීසඳහෙීඉහකීිගුට්රි ජීද ආිෙීඇිකී
ප්රෙන්කීට්රහෝී ළෙත්ීගිිවීිවවීභ ීට්රසේිෙීවලන්න.

ට්ර නත්ාහදිසි භාට්රසේ ටාඅංක
White Pages හකීසඳහන්ීදු්කානීඅිංකදීඇතුළත්ි,ීහි සිීට්රසේිෙීදු්කානීඅිංකීලරයිස්තුතකීට්රකො ීඇක:
හදිසි භාට්රසේ ට

Poisons Information
Centre
Child Abuse
Prevention Service

දුෙකථනව
ෙැවා24ාපුෙට

ට්ර ේාඅඩවිව

13 1126

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

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au/reportingabuse.html
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ත්රස්ත ටදීාතර් න
ප්රෙණ්ඩකෙමීඅන්කතෙමීය ත්ිවීිරළකී ීඕස්ට්රේලියාවෙිීකර ීවීීක්රිවෙීක්යි.ීප්රෙණ්ඩකෙමීඅන්කතෙමීය ත්ිවී කිෙද ව,ී
මතමිකීට්රහෝීට්රේය ෙලිවකීඅ්මුණුීසෙක්ෂෙත්ීක්තරති ීසඳහෙීප්රෙණ්ඩත්ිවීකෙතයකීරීම ීට්රහෝීඑවීත කේීක්ීතරති යි.ී
ප්රෙණ්ඩකෙමීඅන්කතෙමීය ත්ිවීපළිවඳීඅිි ට්රවන්ීසිටීට්ර න්ීට්රහෝීඑ ජීකර්ජනවීට්රත්රුභ ීතරතිට්ර න්ීසර
ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේී
ම්ක්ෂෙි ීත්ි වීහරරීව.
ිරඩිීතයස්ක්ීට්රසොවෙීතරති

ීට්රහෝීඔට්රේීඅිධෙනව ීට්රවොමුීවූීට්රදව ආීිෙර්කෙීරීම

ට ක

National Security Hotline

ී හකීට්රිේීඅඩතයිල ීපතයට්රසන්න:

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

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/

ෙදිංචිවාසඳහටාඋෙකටෙ
ඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීතයතයධත්ිට්රවන්ීයුත්ීස ෙජව ීඅනුග්රහීද ආියි.ීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/a-multicultural-australia ට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේී ි ිංචිීවී ීසහීඑ ජීස ෙජට්රේීක්රිවෙකෙමීසෙ ෙකයකවන්ීවී ී ෑකකදීී රමිණිීස්ණෙතකවන් ීසහීසුදුසුකභ ී
ලත්ීසිංක්ර ණිකවන් ීත කේීපණිසීඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජවීට්රසේිෙීස වයි.ීඔවුන්ට්රේීඉල ආකවීින්ට්රන්ී ි ිංචිට්රව ජී ළමුී
ිස්ී හීපළිවඳියි.ී

•
•
•

Settlement Service Grants
Adult Migrant English Program (AMEP)
රිිර්කනීසහීකෙයණී රිිර්කනී(TIS National)ීට්රසේිෙ.

තයට්රයේයට්රවන්ී ෙනුෂීවී දන ී කී රමිණිීහුේතලවන්ීසඳහෙීිනීට්රසේිෙිල ීඇතුළත්ීින්ට්රන්:

•
•
•

Humanitarian Settlement Services
Complex Case Support Program
කේකරුිකුීට්රනො රිකිී ෙනුෂීවී දන ී කී රමිණිීවෙලිවස්කරුින්ීසඳහෙීත කේ

Humanitarian Settlement ServicesීසහීComplex Case Support ට්රසේිෙීස වන්නන්,ීපළිවඳීට්රසොවෙී
තරති ීhttp://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multiculturalaffairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator ට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.
ී ි ිංචිීවීභ ීපළිවඳීට්රිනත්ීමූලෙශ්ර www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multiculturalaffairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources ට්රිේීපටුට්රින්ීට්රසොවෙීතකීහරරීව.

TIS National සහ AMEPීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී3ීිනී රිච්ට්රේදට්රව ජීඉිංග්රීසිීකෙයෙි ට්රකො සීරීවින්න.
ෙටනුෂීවාෙයනොෙතාෙැමිණිාසංක්රෙණිකව පාෙදිංචිාකිරීට්රම්ාට්රසේ ට
Humanitarian Settlement Services (HSS)ීඅලුිකන්ී රමිණිීස්ණෙතකවන් ීසහී ෙනුෂීවී දන ී කී රමිණිී
අව ී රමිණිීතයතසීසහීමූලියාකී ි ිංචිීවීට්රභ ීකෙලවීතුළදීීකඩිනභ ී ි ිංචිීවීභ ීත කේීට්රසේිෙීස වයි.

HSSීිරඩස හනීසකසෙීඇත්ට්රත්ීට්රවෞින/ට්රවෞිිවවන්ට්රේීතයට්රයේයීඅියයකෙීඇතුළු,ීහුේතලියාකීඅියයකෙින් ීතරළට්ර නී
මකේව යි.ීට්රසේිෙග්රෙහකයින් ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීස ෙජීසහීමර්ර කීවිතයකව ීක්රිවෙකෙමිීසහකෙීතීවී ීHSSීත කේී

131 450 අ කන්න
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ට්රියි.ීඅනෙතකට්රේදීීස්ිෙධීනිීට්ර
ක්ියි.ී

ීට්රසේිෙින්ී රියලනවීරීම ීසඳහෙීඑවීදරනුමින්ීසහීිවහුණකෙිලියාන්ීසන්නේධී

HSSීව ට්රත්ීසර ට්රවනීට්රසේිෙින්ීඅක් ී හකීසඳහන්ීදෑීඇතුළත්ීතයවීහරරීව:ී
•
•
•
•

රමිණීට්රභ දීීගුින්ීට්රකොටු ළීපළිතරතිභ ීසහීට්රකටිකෙලීනීඉදුභ - ජටුභ 
ි ගුකෙලීනීිෙසස්ාෙනීට්රසොවෙීතරති ීසඳහෙීසහෙව
ප්රධෙනීප්රිෙහට්රේීමවකන,ීප්රජෙීිරඩස හන්,ීට්රසෞඛ්යීසහීට්රිනත්ී රළ ි වභ ීවීට්රභ ීට්රසේිෙීපළිවඳීට්රකෝතුරුී
සර යී ීසහීඒිෙ ීට්රවොමුීරීම
් ීතුළදීීසිංස්ාෙ නීිරඩස හන ආ

ට්රසේිෙලෙභිට්රවෝීසෙ ෙනයට්රවන්ී ෙසී6-12ීඅක්ීකෙලව ආ HSSීිරඩස හනීව ට්රත්ීසිටිික.ී
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීරීවින්න:

Humanitarian Settlement Services
ට්රතොෙතුරු

Humanitarian Settlement Services
ිර්ක ෙන HSS ට්රසේිෙීස වන්නන්ට්රේී
ලරයිස්තුි

ට්ර ේාඅඩවි

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

සංකීර්ණාකටෙණටාසම්බ පධාඋෙකටො ැඩසසහන
Complex Case Support (CCS) ිරඩස හනීට්රිනත්ී ි ිංචිීට්රසේිෙිලී ්ෙසට්රවන්ීඔේව ීගිවීඅියයකෙීස ජකී
සුදුසුකභ ීලත්ී ෙනුෂීවීසෙිංක්ර ණිකවන් ීතයට්රයේෂිකීසහීකඩිනභ ීකත්ිීකළ නෙක්ණීට්රසේිෙීස වයි.ී රමිණීට්ර න්ීිස්ී
5 ආීවනතුරුීට්රසේිෙලෙභීන්ීCCSීිරඩස හට්රන්ීප්රිකලෙකීලරබී ීසුදුසුීට්රියි.ීCCSීපළිවඳිීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/settlement-services/complex-case-support-programme ට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.
ට්ර ිරිවීස්ිකෙිට්රේීත කේීඅියයීිනීවභ ීඅට්රව ආීඔවීදන්ට්රන්ීනභ ,ීට්රහෝීඔවීඑිරිවීහුේතලට්රවකුීනභ ,ී1300 855
669ීඔස්ට්රසේීComplex Case Supportීකණ්ඩෙව ීඅ කන්න.

ෙදිංචිාට්රසේ ටාදීෙනට
ට්ර ීිරඩස හනීඅලුිකන්ී රමිණිීඅව ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේී රල ි වභ ීවී ීසඳහෙීත කේීරීම
ස වයි.ී

ීමවකනිල ීමූලයෙධේී

ඔවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීිවකයී ි ිංචිකරුිකුීනභ ීසහී සුගිවීිස්ී හීඇතුළකීඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණිී හකීසඳහන්ීඅට්රවකුී
නභ ,ීSettlement Grantsීව ට්රත්ීඇිකීට්රසේිෙීලවෙීතරති ීඔව ීහරරීව:

•
•
•

ෙනුෂීවී දන ීව ට්රත්ී රමිණිීඅව
අඩුීඉිංග්රීසිීකෙයෙ ප්රවීණකෙිීස ජකී වුල්ීදහ්ෙට්රේීසිංක්ර ණිකට්රවෝ
දුය්ක්ීට්රහෝී ළෙත්වදීප්රට්රේයවකී ි ිංචිිීසිටින,ීඅඩුීඉිංග්රීසිීකෙයෙ ප්රවීණකෙිීස ජක,ීිවහුණකෙී දන ීව ට්රත්ී
සිංක්ර ණවීවූිකුට්රේීවරට්ර න්ට්රන ආ.

සුගිවී ස්ිස්ීතුළී රමිණි,ීඑට්රසේ ීඅඩුීඉිංග්රීසිීිවහුණකෙි ආීස ජකීස හ්ීකෙිකෙලියාකී ි ිංචිකරුින්ී(අනෙතකීතයිෙහකී
සහීකෙිකෙලියාකීසහකරුීවීසෙීද්න්නන්ීසහීඔවුන්ට්රතන්ීවරට්ර න්නන්)ීග්රෙමීය විීට්රහෝී ළෙත්වදිීවිිත්ීට්රේනභ ,ීඔවුන්දීට්රභ ී
සඳහෙීසුදුසුකභ ීලවික.
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නිීසිංක්ර ණිකවන්ීසරලරීවීයුතුීප්ර ෙණව ආීඇතුළත්ිනීඑීට්රහයින්,ීසිංතයධෙනව ,ීසරලසුභ ීරීම
ත කේීඅියයීිනීඅලුිකන්ී රමිණිීප්රජෙින් දීSettlement Grants ත කෙමීට්රියි.ී

ීසහීට්රසේිෙීසර යී

ී

ිවිෙසීපළිවඳීසහෙව,ීළ ෙීසුරැකුභ ,ීරැරීවෙීසහී ෙසරල්ීිරිවීප්රධෙනීධේෙට්රේීට්රසේිෙීලවෙීතරති ීට්රසේිෙීස වන්ට්රනෝී
ඔව ීත කෙමීට්රිත්.ීඔව ීප්රජෙිීතුළීස්ාෙ නවීවී ,ීඉිංග්රීසිීකෙයෙීහුහුණුි,ීඅධයෙ නවීසහීරැකෙවෙි ආීලවෙීතරති ී
තදේීක්නීත කේීට්රසේිෙිල ීඔවුන්ීඔවිීසභ වන්ධීක්නුීඇක.
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
ෙදිංචිවීම්ාට්රසේ ටාඅෙුයල්ාට්රතොෙතුරු

ට්ර ේාඅඩවි

Settlement Services grants Programීපළිවඳි
DSS Grants Service Directory

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

ෂටෙකරු කුාට්රනොෙැ ාබටලා වස්කටොළු පාසඳහටාඋෙකටෙ
ට්ර ීිරඩීස හනීසුදුසුකභ ීස ජකී(ිවකයී ි ිංචිකරුිකු,ීකෙිකෙලියාකී ෙනිිෙදීීසිංක්ර ණිකවකු,ීකෙිකෙලියාකී
රැකි්ණලෙභිවකුීට්රහෝීඒීහෙීස ෙනීකෙිකෙලියාකීවීසෙීවල ්රව ආීස ජක)ීළමුන් ීම්ක්ෂණව,ීඅධීක්ෂණවීසහීත කේී
ස වන්ධට්රවන්ීසහෙවීට්රියි.
කේකරුිකුීට්රනො රිකී ෙනිිෙදීීළමුන්ීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme ට්රිේීඅඩතයව ී
වන්න.

ෙදිංචිව/ස්ථට ොවීොළිගනබඳාDVD
Department of Immigration and Border Protectionීවීඅප්රිකෙට්රේීසහීමසිවෙට්රේීසි ීඅලුිකන්ී රමිණිී
ස්ණෙතකවන්ීසඳහෙීඕස්ට්රරලියාවෙිී-ීනිීිවිහනී රට්රවන්ීDVDී ව ආීපළිට්රවළීට්රකො ීඇක.ීට්ර ීDVDීකරටිට්රව ජී
ිවිෙස,ීට්රසෞඛ්ය,ීඅධයෙ නව,ීමුදල්,ීරැරීවෙ,ී වුල,ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීතිිකවීසහීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීවිිත්ීවී ීවනෙි වීපළිවඳී
ට්රකෝතුරුීඇතුළත්ීට්රේ.
අප්රිකෙනුීස්ණෙතකවන්ීසඳහෙීිනීDVDීකරටිවීඅභ හෙරි ආ,ීඩින්කෙ,ීරීරුන්ඩි,ීසුඩෙන,ීඅ්ෙබි,ීස්ිෙ ජලියාීසහීටිේරින්වෙීවනී
කෙයෙිලියාන්ීලවෙීතකීහරරීව.
අසිවෙනුීස්ණෙතකයින්ීසඳහෙීිනීDVDීකරටිවීබුරු ,ීචීනී(හකෙ),ීකෙට්ර්න්,ීට්රන් ෙලීසහීට්ර්ො ජන්ේවෙීකෙයෙිලියාන්ීඇක.ී

DVDීට්රදට්රක ජ ීඉිංග්රීසිීකෙයෙීි්ණවීඇතුළත්ීිනීඅක්ීඉිංග්රීසිීත සිරැසිිලියාන්දීයු ආකීට්රේ.ීට්ර  ජීට්රකො ස්ීට්රේයසී ෙී
රූ ිෙ ජිවවී(Border TV)ීඔස්ට්රසේීඉිංග්රීසිීකෙයෙට්රින්ී ණ ආදීනර්ය වීහරරීව.ී
www.youtube.com/user/ImmiTV ට්රිේීඅඩතයව ීට්රතොස්ී‘orientation information’ී(අනුස්ාෙ නීට්රකෝතුරු)ී
වන්නීට්රසොවන්න.

DVDී ට්රේීප ත්ීසඳහෙ,ීස්ාෙ නීට්රසේිෙීස වන්නෙීතය සන්න.ීතයදුත්ීලියාපනව:ී
DVD.Requests@border.gov.au,ීනරත්නභ ,ීwww.border.gov.au/about/contact/officeslocations/australia  ජීDepartment of Immigration and Border Protection අ කන්න.
ප්රට පතාසහාෙළටත්ාස්ථටෙනාසහටව
වහුසිංස්කෘිකකීසහීසිංක්ර ණීසභ වන්ධකෙීපළිවඳීකෙර්වෙලීසෑ ීප්රෙන්කීසහී ළෙත්ීමණ්ඩුික ීඇක.ීප්රෙට්රේයවී
මණ්ඩුදීනිී ි ිංචිකරුින් ීත කේීස වනුීඇක.ී12 රිච්ට්රේදට්රේීසිතයීසහකෙීතත්ිවීවලන්න.
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ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
ප්රට පතව/ෙ
ළටත

ආවතනව

ACT

Office of Multicultural Affairs

ට්ර ේාඅඩවිව

Multicultural Services
NSW

NT

Multicultural NSW language
services
Multicultural NSW Settlement
Portal

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/ne
w_arrivals_to_nsw/

NSW Community Organisations

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

Office of Multicultural Affairs

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

NT Multicultural Information
Directory
Qld

http://www.communityservices.act.gov.au/multi
cultural
www.communityservices.act.gov.au/multicultur
al/services
www.crc.nsw.gov.au/services

Multicultural Affairs Queensland
Queensland Multicultural
Resource Directory

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

SA

Multicultural SA

www.mccsa.org.au

Tas.

Multicultural Communities Council
of SA Directory
Multicultural Tasmania

Vic.

Victorian Multicultural Commission

www.multicultural.vic.gov.au

ප්රජෙීනෙ ෙිලියාව

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

Office of Multicultural Interests

www.omi.wa.gov.au

WA Culturally and Linguistically
Diverse (CaLD) community
services directory

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

WA

www.multicultural.tas.gov.au

ප්රටට්රීය වාෙ ට්රසාට්රසේ ට  ප
ඔට්රේීප්රෙට්රේයවීකවුන්සිලවීඔවීවිිත්ීිනීප්රට්රේයවීවලෙීතන්නෙීඅක්ීප්රෙට්රේයවීප්රජෙි ීඅවත්ීහුේතලවන් ීට්රවොට්රහෝී
ිරදතත්ීට්රසේිෙ ස වයි.ීකවුන්සිලිල ීප්රික ෙදනීලරට්රවන්ට්රන්ීප්රෙට්රේයවීට්රේ ළීඅයිිකකරුින්ීට්රතිනීිරි ණභ ී ගිිව.ී
ප්රෙට්රේයවීමණ්ඩුට්රේීට්රසේිෙීලවෙීතරති ීඔව ීට්රේ ළ ආීඅයිිකීවී ීඅියයීට්රනොට්රේ.ී
ට්රවොට්රහෝීකවුන්සිල,ීප්රෙට්රේයවීකවුන්සිලීට්රසේිෙීසහී හසුකභ ී(කසළීඑකතුීරීමට්රභ ීට්රේලෙිල්,ී හජනීට්රසෞඛ්යවීසහී
තයට්රනෝදී හසුකභ ීඇතුළත්ි)ීපළිවඳීට්රකෝතුරුීඇතුළත්ීට්ර ොත්පිංෙිල්ීට්රහෝීනිී ි ිංචිකරුින්ට්රේීකට් ලීලවෙීට්රදයි.ී
ඔව ීට්රභ ිෙීකවුන්සිලිලියාන්ීලවෙීතරති ීට්රහෝීඒිෙීඔවීකර රල්ී ගින්ීට්රතන්ිෙීතරති ීහරරීව.
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීප්රෙට්රේයවීකවුන්සිලීට්රහෝීහුස්කකෙලව ීවන්න.ීකවුන්සිලීදු්කානීඅිංකීසහීලියාපනවන්ීWhite
Pagesිලීි ස්ත්රි ආකට්රේීන ීව ට්රත්ීලරයිස්තුතකක්ීද ආිෙීඇක.
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ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
ෙළටත

ACT
NSW
NT
Qld
SA

ප්රටට්රීය වාෙ ව පාළිගනබඳාට්රතොෙතුරු

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

ට්ර ේාඅඩවිව

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

Tas.

Local Government Division

Vic

Local Government Victoria

WA

Department of Local Government
and Communities

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

ජෙිකක

Australian Local Government
Association - සවරඳි

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

න ටර්ගිකාසහාප්ර ටාසංවිධටන
තයතයධීසිංස්කෘිකක,ීකෙයෙීසහීමතමිකී සුබිභ ීස ජකීහුේතලවන්ට්රේීඅයිිකිෙසිකභ ීිවට්රවෝජනවීක්නීසහීඔවුන්ට්රේී
සුවසිේධිවීපණිසීක යුතුීක්නීට්රවොට්රහෝීජනිෙර්ගිකීසහීප්රජෙීසිංතයධෙනීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීඇක.ීට්ර ීසිංතයධෙනිල ීඔව ී
ත කෙමීවී ීට්රහෝීනරත්නභ ,ීත කේීතයවීහරරීීට්රිනත්ීඅවීට්රිකීඔවිීට්රවොමුීරීමට්රභ ීහරරීවෙිීඇක.ීජනිෙර්ගිකීසහී
ප්රජෙීස ෙජ,ීසිංතභ ,ීමතමිකීසිංතයධෙනීYellow Pagesිලී‘Clubs’ී(ස ෙජ) සහ ‘Organisations’ී(සිංතයධෙන)ීව ට්රත්ී
ද ආිෙීඇක.
ට්රවොට්රහෝීප්රට්රේයිලීසිංක්ර ණීසභ  ත්ී ධයස්ාෙනීඇතුළුි,ීස්ාෙ නීට්රසේිෙීස වන්ට්රනෝීසිටිික.ීට්ර ීමවකනී
ිත්ිෙට්රතනීවනුීලවන්ට්රන්ී්ජට්රවන්ීට්රනොට්රේ,ීනමුත්,ීස හ්ීමවකනීස්ාෙ නීට්රසේිෙීසර යී ීසඳහෙී්ජට්රවන්ීඅ්මුදල්ී
ලවයි.ීඑ ීමවකනිල ීඔව ීත කේීරීම ීට්රහෝීඔට්රේීඅියයකෙිල ීසහීවුි නෙකභ ිල ීතරළට්ර නීමවකනී
ට්රසොවෙීතරති ීසහෙවීවී ීහරරීව.
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
ෙළටත

ආවතනව

ට්ර ේාඅඩවිව

ජෙිකක

Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia
(FECCA)

www.fecca.org.au

ජෙිකක

Settlement Council of Australia

www.scoa.org.au

ජෙිකක

Multicultural Youth Advocacy Network

www.myan.org.au/

අර්බුයවකදීාඋෙකටෙ
ඔව ීමහේ,ීඇඳුභ ,ීඉඳුභ - ජටුභ ීට්රහෝීතෘහීකෙණ්ඩීපළිවඳීහි සිීඅියයකෙි ආීට්රේනභ ,ීඔව ී්ෙජයීට්රනොිනීසිංතයධෙනිලී
සහෙවීලවෙතකීහරරීව.ීතදේීඉල්ලී ී සුව ීට්රනොින්න.
ස හ්ීට්රසේිෙීලවෙීතරති

ීඔවීසදුසුකභ ීලරබිවීයුතුීඅක්ීව ීවභ ීඅියයකෙීසභ පූර්ණීරීම

දීසිදුීතයවීහරරීව.ී
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ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
ට කාආවතන

ට්ර ේාඅඩවිව

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

දුෙකථනවාඔස්ට්රසේාඅර්බුයාඋෙට්රීශනා
දිට්රසේී රවී24ීහු්ෙ ත්,ීසිකට්රේීි නීහට්රත් ත්ීට්රනොමිට්රල්ීඅර්බුදීසභ වන්ධීත ට්රේයනීට්රසේිෙීස වනීදු්කානීත ට්රේයනී
ට්රසේිෙීඇක.ී
ඔව ීවලෙට්ර ොට්ර්ොත්තුීසුන්වූීවි ආීදරට්රන්ීනභ ,ීවට්ර කු ීකකෙීරීමට්රභ ීඅියයකෙි ආීඇත්නභ ීට්රහෝීඔවුන්ට්රේීතයට්රයේයඥී
ත ට්රේයනීට්රසේිෙිීලවෙීතරති ීඅියයීවරයිීහරට්රේීනභ ීට්රහෝීඔවුන ීකකෙීක්න්න.
දුෙකථනව
ෙැවා24ාපුෙට

ට්ර ේාඅඩවිව

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

ට කාආවතනව

Child Abuse Prevention
Service
Relationships Australia Crisis
Line
1800 RESPECT

131 450 අ කන්න
30

3 ඉංග්රීසි භාෂට ට
ට්රෙොට්රකොසට්රසේදී
•
•

රිිර්කනීසහීකාෙ/කෙයනී රිිර්කනීට්රසේිෙී(TIS National)
ඉිංග්රීසිීඉට්රතති

ෙරි ර්තනාට්රහ ාකථට/ෂට ණාෙරි ර්තනාට්රසේ ටා(TIS National)
කථට/ෂට ණාෙරි ර්තනව
රිිර්කනීසහීකාෙ/කෙයණී රිිර්කනීට්රසේිෙී(TIS National) එසරණීදු්කානී රිිර්කනීට්රසේිෙීස වයි.ීකෙයෙීසහී
ත කෙයෙී160ක ීිරඩිීප්ර ෙණවරීන්ී රිිර්කකට්රවෝීසිටිික.ීඔට්රේීකෙයෙට්රින්ීකකෙීට්රනොක්නීඅට්රවකුීස තී
සන්ිවට්රේදනවීරීම ීඔව ීඅියයීනභ ,ීTIS Nationalීට්රසේිෙි ීඔව ීතදේීරීම ීහරරීව.ී
දු්කානී රිිර්කකවන්ට්රේීට්රසේිවීදිට්රසේී රවී24 ත්ීසිකට්රේීි නීහට්රත් ත්ීලවෙීතකීහරරීීඅක්,ීඔවුන් ීහි සිී
අිස්ාෙිකදීීදීඔව ීත කේීකළීහරරීව.ීඔව ී්ෙජයීමවකන,ීප්රජෙීකණ්ඩෙවභ ීසහීියෙ ේීස තීසන්ිවට්රේදනවී
රීම ීTIS National ට්රසේිෙිීකෙතයකීකළීහරරීව.ී
සෙ ෙනයට්රවන්,ීTIS Nationalීට්රසේිෙිීඉිංග්රීසිීකකෙීට්රනොක්නීඅව ීට්රනොමිට්රල්ීසර ට්රේ.ීඔවී්ෙජයීට්රද ෙර්කට්රභ න්තුි ආී
ස තීසන්ිවට්රේදනවීක්න්ට්රන්ීනභ ,ීඑ ීමවකනවී රිිර්කකවෙට්රේීතෙස්තුිීදරරිවීයුතුීට්රේ.ීස හ්ීියෙ ේීසහීප්රජෙී
ට්රසේිෙීදීකෙයෙී රිිර්කනීට්රසේිෙීට්රනොමිට්රල්ීස වයි.ී

TIS National රිිර්කකවකුීසභ වන්ධීක්තරති ීසඳහෙී131 450ීඅ කෙීදු්කානීක්රිවෙකරු ීඔවීකාෙීක්නී
කෙයෙිීදන්ින්න.ීදු්කානීක්රිවෙකරුී රිිර්කකවකුීඅ කනුීඇක.ීඔවී රිිර්කකවෙ ීසභ වන්ධීට්රකරුණුී සු,ීඔව ී
ඇ තී ීඅියයීමවකනවීසහීඑ ජීදු්කානීඅිංකවීඔහු ීදන්ින්න.ී
ඔව ීඇ තී ීඅියයීමවකනවීතයිෘකිී ිිකනීට්රේලෙින්ීතුළී(කෙර්වෙලීට්රේලෙින්)ීදු්කකනීඇ තු ීතරති
සිදුීිනුීඇක.ී

ීඔව ී

ඔව ීවිදයීහමුි ආීසඳහෙීකෙයණී රිිර්කකවකුීඅියයීනභ ,ීදු්කානී රිිර්කකවකුීපළිට්රවළීක්තරති ී
ට්රදොස්ක්ිරුන්ට්රේීප්රමුඛ්කෙීට්රසේිෙිී(Doctor’s Priority Line) ඔස්ට්රසේීTIS Nationalීඅ කනීට්රලසීඉල්ලෙීසිටින්න.ී
ට්රදොස්ක්ි්ට්රවකු ීවිදයී ධයස්ාෙනවීතුළදී ී රිිර්කකවකුීපළිට්රවළීකළීහරරීව.ීඔසුසල්ිල දීඖයධීපළිවඳිීඔවී
ස තීකකෙීරීම ීසඳහෙීදු්කානී රිිර්කකවකුීකෙතයකීකළීහරරීව.ීට්ර වී්ජවීතයසින්ීට්රනොමිට්රල්ීස වනුීලවනීට්රසේිෙිරී.ී
හකීසඳහන්ීකණ්ඩෙවභ ීස තීසන්ිවට්රේදනවීරීම ීසඳහෙීිවදහස්ීදු්කානී රිිර්කනීට්රසේිෙිීකෙතයකීකළීහරරීව:ී

•
•
•
•
•

ලෙකීඉ යීභ ීසඳහෙීට්රනොින,ී්ෙජයීට්රනොින,ීප්රජෙීසිංතයධෙන
ෙර්ලියාට්රභ න්තුී න්ත්රීිරුන්
ප්රෙට්රේයවී්ෙජයීඅධිකෙමන්ී(ිරි ණභ ,ීකසළීඑකතුීරීම ,ීසහීනෙතරිකීට්රසේිෙීපළිවඳීතර ලුීසභ වන්ධට්රවවන්)
ිෘත්තීවීසමිික
ට්රේ ළීට්රිළඳීමවකන

TIS National සඳහටාට්රසේ වාකිරීෙ
TIS Nationalීට්රකොන්්රෙත්ී රිිර්කකවන්ීියට්රවන්ීට්රසේිවීරීම ීකර ිකීඕස්ට්රේලියාවෙනුීිවකයී ි ිංචිකරුින්ට්රතන්ීසහී
හු්ිරසිවන්ට්රතන්ීඅවදුභ  ත්ීකේීතති.ීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීwww.tisnational.gov.au/en/Interpreters ී ජීඇිකීTIS
Nationalීට්රිේීඅඩතයවීවලන්න.
ඔට්රේා ැයිත්ාලියාවකිවවිලියාාෙරි ර්තනවාකොිැනීෙ
සුදුසුකභ ීස ජකීසිංක්ර ණිකවන් ,ීක ීස්ාෙ නව ීඅදෙළීට්ර ෞේතලියාකීලියාවරීවතයලියාීඉිංග්රීසිීකෙයෙි ී රිිර්කනවීක්ිෙී
තරති ී(තදෙහ්ණීට්රලසීතප් රන්නීට්රහෝී ්නීසහිකක,ීරිවදුරුීවල ්ර,ීසහීඅධයෙ නීසහීිෘත්තීවීලියාවරීවතයලියා)ීහරරීව.ී

131 450 අ කන්න
31

ඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණිී ළමුීිස්ීට්රදකීතුළීට්රහෝීිවකයී ි ිංචිවීලරබීට්ර න්ීිස්ීට්රදක ආීවනතුරුීට්ර
සර ට්රේ.

ීට්රසේිෙිීට්රනොමිට්රල්ී

ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීවලන්න:
ඇෙතුම්ාවිස්තෙ

TIS National ට්රසේ ව
රිිර්කනීසහීකෙයණී රිිර්කනීට්රසේිවී (TIS

National) රවී24ීට්රසේිව

131 450

TIS National ට්රිේීඅඩතයව
ලියාවරීවතයලියාී රිිර්කනීපළිවඳීට්රකෝතුරු

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

‘ෙසාෂට ණාෙරි ර්තකවකුාඅ ශයව‘ාකටඩ්ෙත්
ඉිංග්රීසිීකෙයෙිීකකෙීට්රනොක්නීඅව ී්ෙජයීමවකන,ීප්රජෙීකණ්ඩෙවභ ීසහීියෙ ේීස තීසන්ිවට්රේදනීක යුතුීරීම ී
අියයීවූීතයට්ර කදී,ී රිිර්කකවකුීඉල්ලී ීසඳහෙී‘I need an interpreter’ීකෙඩ්ීකෙතයකීකළීහරරීව.ීට්ර ීකෙඩ් ට්රක ජී
TIS Nationalී ජීඇ තුභ ීඅිංකීඇතුළත්ීිනීඅක්ීඔවීකර ිකීකෙයෙිීලියාවෙීකරබී දීඉඩ ආීට්රින්ට්රකො ීඇක.ීඔව ී
කෙයණී රිිර්කකවකුීඅියයීවූීතයට්ර කීට්ර ීකෙඩ් කීට්ර න්ින්න.

TIS National,ීක න්ට්රේීට්රසේිෙදෙවකයින් ීලවෙීදී ීසඳහෙ,ීට්ර

ීකෙඩ් ත්ී්ෙජයීමවකන,ීප්රජෙීකණ්ඩෙවභ ීසහීලෙවී

කකෙීක්රිවෙත් කීට්රනොිනීසිංතයධෙනිල ීලවෙීට්රේ.ී
ඔව ීකෙඩ් ක ආීකර රල්ීක්නුීලරබී
ට්රිකීතයේීයුත්ී ණිවුඩව ආීඑින්න.

ීකර ිකීනභ ,ීtispromo@border.gov.auීලියාපනවීඔස්ට්රසේීTIS Nationalී

ෂට ණාෙරි ර්තකාසංට්රක්තව/ලකුණ

කෙයණී රිිර්කනීලකුණී(ඉහකීසහීට්ර ීට්ර ොට්රක ජීසෑ ීපටුික ීඇික)ීසීමිකීඉිංග්රීසිීදරනු  ආීස ජකීහුේතලවන් ී්ෙජයී
ට්රසේිෙීකෙතයකීරීමට්රභ දීීකෙයෙීසහෙවීඉල්ලියාවීහරරීීවිීදන්ියි.ී
ට්ර ීලකුණී්ජට්රේීට්ර්ෝහල්ිල, ට්ර ොලියාස්ීස්ාෙනිල, ්ජට්රේී ෙසරල්ිල, ප්රජෙී ධවස්ාෙනිල, ිවිෙසීසහීිෘත්තීවී
කෙර්වෙල,ීප්රෙට්රේයවීකවුන්සිල,ීසහීසිංක්ර ණීට්රකෝතුරුී ධවස්ාෙනීිරිවීස්ාෙ නීට්රසේිෙීස වනීමවකනිලත්ීඔව ීහමුී
ිනුීඇක.ී

ඉංග්රීසි භාෂට ටාඉට්රිනුෙ
Adult Migrant English Program (AMEP)
ඉිංග්රීසිීවනුීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීජෙිකකීකෙයෙියි.ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීවිිත්ීිනීමිිවසුන්ීට්රවොට්රහෝීකෙයෙීකාෙීක්ික;ීඑට්රහත්ී
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීවිතයකට්රව ජීට්රකො ස්කරුිකුීවී ීනභ ීඔව ීඉිංග්රීසිීකෙයෙිීකාෙීරීම ීසහීට්රත්රුභ ීතරති ීහුළුින්ීතයවී
යුතුව.ීඉිංග්රීසිීකෙයෙට්රින්ීට්රකෝි,ීිරදතත්ීට්රසේිෙීලවෙීතරති ීට්ර න් ීස්ිෙධීනීවී දීඔව ීදුය්ක්ීිනුීඇක.ීඔවී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීරැරීවෙි ආීරීම ීඅට්රප්ක්ෂෙීක්න්ට්රන්ීනභ ීදීඉිංග්රීසිීකෙයෙීිවහුණකෙිීඉකෙීිරදතකීිනුීඇක.ී

131 450 අ කන්න
32

ඔවීඕස්ට්රේලියාවෙනුීහු්ිරසිවකුීවී

ීඅදහස්ීක්න්ට්රන්ීනභ ීඉිංග්රීසිීකාෙීක්න්ට්රන්ීට්රකට්රසේදරයිීඔවීතතකීයුතුීිනුීඇක.ී

Adult Migrant English Program (AMEP)ීවනුීඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජට්රේීඅ්මුදල්ී කීසුදුසුකභ ීස ජකී
සිංක්ර ණිකවන් ීසහී ෙනුෂීවී දන ී කී රමිණිවවුන් ී රවී510 ආීද ආිෙීට්රනොමිට්රල්ීඉිංග්රීසිීකෙයෙී ෙඨ ෙලෙී
ිරඩස හනරී.
ඔවීිරඩි ජටිීසිංක්ර ණිකවකුීට්රහෝී ෙනුෂීවී දන ී කී රමිණීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීස්ාෙ නවීිනීහුේතලවකුීනභ ,ීිවකයීවීසෙී
ට්රහෝීට්රවෝතයීකෙිකෙලියාකීවීසෙීස ජක,ීඉිංග්රීසිීකෙයෙිීටික ආීකාෙීක්නීට්රහෝීට්රකොට්රහත් ීකාෙීට්රනොක්නීඅට්රවකුීනභ ,ීඔවී
AMEPීසඳහෙීසුදුසුීතයවීහරරීව.ීඅවුරුදුී15-17ීඅක්ීස හ්ීසිංක්ර ණිකීට්රවෞින/ට්රවෞිිවවන් දීට්රභ ීසඳහෙීසුදුසුකභ ී
ිකබිවීහරරීව.ීඔව ීිරඩිීතයස්ක්ීස වනීට්රකෝතුරු ත්රිකෙි ආීhttps://docs.education.gov.au/node/37165  ජී
ඇක.

AMEPී න්ිකවකදී,ීඔවීඉිංග්රීසිීකෙයෙිීට්ර න් ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීස ෙජවීපළිවඳිීදීතතිවනුීඇක.ීඔව ීස ෙනී සුබිභ ී
ස ජක,ීස ෙනීඅත්දරකීභ ීසහීඅ්මුණුීස ජකීකිත්ීසිංක්ර ණිකවන්ීහමුතයවීහරරීීඅක්ීඅලුත්ීවහළුින්දීහඳුනෙතනුීඇක.ී

AMEPීට්රසේිෙිීඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජට්රේීඅනු කීට්රසේිෙීස වන්නන්ීහ්හෙීස වනුීලරට්රේ.ීට්රිනත්ීකෙයෙින්ීකාෙීක්නී
හුේතලවන් ීඉිංග්රීසිීකෙයෙිීඉතරන්වී
ක්යි.

ීහුහුණුීක්නුීලරබූීගුරුිරුන්ීපරිස ආීතයසින්ීට්ර

ී න්ිකිලීඉතරන්වීභ ීක යුතුීසිදුී

ඔවීට්ර ීට්රසේිෙට්රින්ීත රි ීප්රිකලලීලවෙීතන්ට්රන්දීවන්නීකහවුරුීක්නුීිස්ීඔට්රේීඅියයකෙින් ීිඩෙත් ීතරළට්ර නී
න්ිකවීට්රකෝ්ෙීතරති ීට්රසේිෙීස වන්නෙීඔව ීත කෙමීට්රියි.ීදිට්රසේීතයතයධීකෙලවන් ජී(ි ිෙ,ීසන්ධ්යෙීසහීසිකීඅන්ක)ී
රිරත්ට්රින,ීඑට්රසේ ීතයතයධීස්ාෙනවන් ජී රිරත්ට්රින,ීපූර්ණකෙලීනීසහීඅර්ධකෙලීනී ෙඨ ෙලෙීඇිකීට්රහයින්ීඔව ී හසුී
ට්රේලෙිකීඔව ීසුදුසුීකරනකදීීඉට්රතති ීහරරීවෙිීඇක.ීදු්ස්ාී ෙඨ ෙලෙ,ීජෙලතකී ෙඨ ෙලෙීසහීට්රතද් ී රමිණී
ඉතරන්වීට්රභ ීඅිස්ාෙීදීඇක.ී
ඔව ීළමුන්ීඇත්නභ ,ීAMEP child careීදීවලන්න.

AMEPාසඳහටා නා ැයිත්ාකටලෙෙටස
AMEPීහ්හෙීඉිංග්රීසිීකෙයෙීත කේකී ෙඨ ෙලෙීලවෙීතරති

,ීඔවීඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණීට්ර න්ීසවී ස ආීඇතුළකීට්රහෝී
ඔවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීසිටීනභ ීවීසෙීම්භ කීවීට්ර න්ීසවී ස ආීඇතුළකීඅනු කීAMEPීට්රසේිෙීස වන්නකුීස තීඔවී
ලියාවෙ ි ිංචිීතයවීයුතුව.ීඔවීඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණීට්ර න්ීිස් ආීඇතුළකීට්රහෝීඔවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීසිටීනභ ීවීසෙීම්භ කී
වීට්ර න්ීිස් ආීඇතුළකීඉිංග්රීසිීකෙයෙී න්ිකීම්භ කීකළීයුතුව.ී

AMEPීහ්හෙීඉිංග්රීසිීකෙයෙිීඉට්රතති

ීඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණීට්ර න්ීට්රහෝීවීසෙීලරබීට්ර න්ීඅනතුරුිීිස්ී හකීකෙලව ආී
ඇක.ීඔව ීතයට්රයේයීඅියයකෙීඇත්නභ , සීමිකී ෙසල්ීඅධයෙ නව ආීට්රහෝීදුය්ක්ීහුර්ි-සිංක්ර ණීඅත්දරකීභ ීඇත්නභ , ඔවී
අිකට්රර්කී ෙඩභ ීසඳහෙීසුදුසුකභ ීලරබිවීහරරීව.ී
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:

AMEP

ඇෙතුම්ාවිස්තෙ

Telephone

13 38 73

AMEP ට්රිේ අඩතයව

www.education.gov.au/amep

ඊට්රභ ල්

skilling@education.gov.au

ඉිංග්රීසිීට්රනොිනීකෙයෙිලියාන්ීට්රකෝතුරු

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

ීඉිංග්රීසිීඉට්රතනීතකීහර ආට්ර ආීට්රකොට්රහද?
AMEP ස වන්ට්රනෝීසහීඉට්රතනුභ ීමවකන

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

ඇෙතුම්ාවිස්තෙ

AMEP ජෙලතකිී(online)

http://amepdl.net.au

AMEPීසභ පූර්ණීරීමට්ර න්ීඅනතුරුිීිරඩිදු්ීඅධයවනීක යුතුීසරලසුභ ීරීම

ීඔට්රේීට්රසේිෙීස වන්නෙ ීත කේීකළී

හරරීව.

Skills for Education and Employment (SEE)
ඔවීරැරීවෙි ආීඅට්රප්ක්ෂෙීක්න්ට්රන්ීනභ ,ීSkills for Education and Employment (SEE) ීිරඩස හන ීඔව ී
සහෙවීතයවීහරරීව.ීඅඩුීසෙක්ෂ්කෙිීට්රහෝීඅඩුීඉිංග්රීසිීකෙයෙීදරනු ීට්රහේතුට්රින්ීරැරීවෙි ආීට්රසොවෙීතරති ට්රනොහරරීීිරඩී
ක්නීිවට්රසේීරැරීවෙීඅට්රප්ක්ෂකවන් ීSEEී රවී්00 ආීද ආිෙීසෙක්ෂ්කෙි, සිංඛ්යෙීදරනු ීසහ ිෘත්තීවීහුහුණුිී
ට්රනොමිට්රල්ීස වයි.ීට්ර ීිරඩස හනීිස්ීට්රදක ආීද ආිෙීකෙලව ආීඔව ීත කේීස වයි.
සක්රිවිීරැරීවෙි ආීඅට්රප්ක්ෂෙීක්නීසහීට්රවෝතයීමදෙවභ ීසහනීට්රතවීභ ීට්රහෝීදී නෙීලවනීහුේතලවන්ී ණ ආීSEEීසඳහෙී
සුදුසුකභ ීලවයි.ීස හ්ීහුේතලට්රවෝීAdult Migrant English Program (AMEP)ීසභ පූර්නීරීමට්ර න්ීඅනතුරුිීට්රහෝී
ඔවුන් ීAMEPීසඳහෙීසුදුසුකභ ීනරිකනභ ීSEEී රියලනවීක්ික.
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීCentrelinkීඅ කන්න,ීනරිකනභ ීකෙර්වෙලවක ීවන්න,ීඔට්රේීිෘත්තීවීට්රසේිෙීස වන්නෙහ ීකකෙී
ක්න්න,ීනරත්නභ ීwww.education.gov.au/skills-education-and-employment  ජීඇිකීSEE ට්රිේ
අඩතයව ීවන්න.

5ීිනී රිච්ට්රේදව.ීරැරීවෙිීට්රකො සදීරීවින්න.
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4 අධයටෙනවාසහාපුණුණු
ට්රෙොට්රකොසට්රසේදී
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ළ ෙීසුරැකුභ 
ට්රකළිහවුල්
ෙසල්ීසහීට්ර ් ෙසල්
කෘතීයිකීඅධයෙ නවීසහීහුහුණුි

National Training Complaints Hotline
තයය්ිතයදයෙල
අධයෙ නීට්රහෝීහුහුණුීඅියයකෙීසඳහෙීසුදුසුකභ ීසහීිවහුණකෙීපළිතරති
ශියයීත කේීට්රතවීභ 
ශියයීසහනීකෙඩ් ත්
ප්රජෙිීසඳහෙීට්රකටිකෙලීනී ෙඨ ෙලෙ

ඉිංග්රීසිීකෙයෙිීඉට්රතති ීපළිවඳීට්රකෝතුරුීඅියයීනභ ,ී3ීිනී රිච්ට්රේදට්රේීඉිංග්රීසිීකෙයෙි. ට්රකො සීරීවින්න.ී

ළෙටාසුරැකුම්
ඔව ීරැරීවෙි ීවෙ .ීඉට්රතති ීට්රහෝීට්රිනත්ීක යුත්කක ීවෙ ීඅියයීනභ ,ීවට්ර කුට්රේීතයධි ත්ීම්ක්ෂෙිීව ට්රත්ී
ඔට්රේීදරුිෙීකවෙීවෙීයුතුවී-ීඑවීළ ෙීසුරැකු ීවරයිීහරි න්ට්රේ.ීට්රහොඳ ීළ ෙීසුරැකු ීට්රහෝීපූර්ිීඉට්රතනුභ ීට්රසේිෙි ආීට්රකෝ්ෙී
තරති ී වුල්ිල ීදුය්ක්ීකෙර්වව ආීතයවීහරරීව.ීඑවීඔට්රේී වුට්රල්ීඅියයකෙින් ීසහීඔවීසහීඔට්රේීදරුිෙ ීිඩෙී ජකක්ී
රිස්වීකු  ආදීවන්නී කීතී්ණවීට්රේ.ීසිවලුීළ ෙීසුරැකුභ ීස වන්ට්රනෝීසුදුසුකභ ීස ජකීතයවීයුතුව; ට්රනොඑට්රසේීනභ ,
සුදුසුකභ ීලවෙීතරති ීසඳහෙීක්රිවෙීක්මින්ීසිටිවීයුතුව.
අලුිකන්ී රමිණිීළමුන් ීසහීඔවුන්ට්රේීට්රද ෙපවන් ීළ ෙීසුරැකු ීට්රවොට්රහෝීප්රිකලෙකීලවෙීට්රදයි.ීට්රවොට්රහෝීඕස්ට්රේලියාවෙනුී
වුල්ීට්ර ීට්රසේිෙිීලවෙීතිවයි.
ළමුන්ට්රේීස ෙජ,ීමධයෙත්මිකීසහීඅධයෙ නීිවහුණකෙීිර්ධනවීක්වී ීළ ෙීසුරැකුභ ීසහීපූර්ිීඉට්රතනුභ ීට්රසේිෙීත කෙමී
ට්රියි.ීතයතයධී සුබිභ ීස ජකීළමුන්ීඉිංග්රීසිීඉට්රතනීතන්නෙීඅක්ීඔවුන්ට්රේීඅලුත්ී රිස්ව ීදීඅනුතකීට්රියි.ීතසස්ීකත්ිට්රේී
පූර්ිීළ ෙතයවීඉට්රතනුභ ීසහීළ ෙීසුරැකුභ ීිරඩස හන්ීළ වෙට්රේීස ස්කීිර්ධනව,ීඅධයෙ නවීසහී සුකෙලීනීි තයට්රේී
ිෘත්තීවීප්රිකලලීිරඩිීරීම ීට්රහේතුීට්රියි.ී
ළ ෙීසුරැකු ීට්රහේතුට්රින්ීඔව ීහුහුණුිල ීසහකෙීතීවී ,ීඅධයෙ නවීලරබී ීට්රහෝීරැරීවෙිීසඳහෙීවෙ
ට්ර වීඔට්රේී වුල ීත කෙමීිනීඅක්ීඔට්රේීස්ාෙ නවීසෙර්ාකීවී දීට්රහේතුීට්රියි.

ීහරරීීට්රියි;ී

තයතයධීමකේට්රේීළ ෙීසුරැකුභ ීට්රසේිෙීඇක.ීි ගුකෙලීනීි ිෙීසුරැකුභ ,ී වුල්ීි ිෙීසුරැකුභ ,ීප්රස්කෙතයකීසුරැකුභ ීසහීතෘහස්ාී
සුරැකුභ ,ීට්ර න් ීිවිෙඩුීකෙලීසුරැකුභ ීසහීප්රොමිකී ෙසරලියාීශියයවන්ීසඳහෙී ෙසරල්ීට්රේලෙට්රින්ීප කීසුරැකුභ ීමි වීඊ ී
ඇතුලත්ීට්රේ.ී

•

•
•
•

ි ගුකෙලීනීි ිෙීසුරැකුභ  (Long Day Care)ීසෙ ෙනයට්රවන්ී ධයස්ාෙනීමශ්රිකීසුරැකුභ ීිනීඅක්ීඒිෙීළ ෙී
සුරැකුභ ී ධයස්ාෙනව ආීියට්රවන්ී ෙතයච්චිීරීම ීසඳහෙීපළිට්රවළීකළීට්රතොඩනරගිල්ලකීට්රහෝීට්රතොඩනරගිල්ලකී
ට්රකො සකී ිත්ිෙට්රතනීවනුීලරට්රේ.
වුල්ීි ිෙීසුරැකුභ ී(Family day care) වනුීලියාවෙ ි ිංචිී ෙලියාකෙිකීතයසින්ීඅට්රනකුත්ීඅවට්රේීළ යින්ීසඳහෙී
ක ෙට්රේීිවිට්රසේදී ී ිත්ිෙට්රතනීවනීළ ෙීසුරැකුභ ී ධයස්ාෙනයි.ී
ප්රස්ාෙතයකීසුරැකුභ ී(Occasional care) සුදුසුීින්ට්රන්ීසෑ ීි නක ීළ ෙීසුරැකුභ ීඅියයීට්රනොිනී වුල්ී
සඳහෙව.
තෘහස්ාීසුරැකු ී(In-home care) වනුීඅනු කී ෙලියාකෙිකීළ වෙට්රේීිවිස ී රමිණීස වනීන යයලීී
සුරැකුභ ීට්රසේිෙිරී.ීවභ ීවභ ීකත්ිවන්ිලීසිටිනීළමුන්ීසඳහෙී ණ ආීට්ර ීට්රසේිෙිීසර ට්රේ.
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•

ළ ෙීසුරැකුභ ී ධයස්ාෙනීතුළදීීළ යින්ී ෙසරල්ීඅධයෙ නවීසඳහෙීසූදෙනභ ීක්නීට්ර ් ෙසරල්ීට්රහෝීවෙලෙිංයී
ිරඩස හන්ිල දීළමුන් ීසහකෙගිීතයවීහරරීව.ීට්රභ ිෙී
White Pagesීදු්කානීනෙ ෙිලියාට්රව ජීලරයිස්තුතකීට්රකො ඇක.

1800 670 305ීඔස්ට්රසේීNational Child Care Access Hotlineීඅ කන්න, නරත්නභ , හකීසඳහන්ීට්රේීපළිවඳිී
දරනීතරති ීwww.mychild.gov.au  ජීඇිකීMyChild ( ට්රේීදරුිෙ)ීට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.
•
•
•
•
•

ඔට්රේීප්රට්රේයට්රේීඇිකීඅනු කීළ ෙීසුරැකුභ ීට්රසේිෙ
ළ ෙීසුරැකුභ ීිර්තීසහී ිිකනීහු්ප් ෙඩු
අනු කීළ ෙීසුරැකුභ ීසඳහෙී්ෙජයීත කේ/දී නෙ
තයට්රයේයීඅියයකෙීස ජකීළමුන්ීසඳහෙීට්රසේිෙ
තයතයධීසිංස්කෘිකකී සුබිභ ීස ජකීළමුන්ීසඳහෙීිනීට්රසේිෙ

ට කාළෙටාසුරැකුම්ාට්රතොෙතුරු

ට්ර ේාඅඩවිව

ළ ෙසුරැකුභ ී ධයාෙනව ආීට්රසොවෙීතන්න

www.mychild.gov.au

ළ ෙසුරැකුභ ීතෙස්තුීසඳහෙී්ෙජයීසහෙව

www.humanservices.gov.au/childcare

්ෙජයීදී නෙීපළිවඳීට්රිනස්කභ 

www.education.gov.au/jobsforfamilies

Department of Education and Training,
පූර්ිීළ ෙතයවීසහීළ ෙීසුරැකුභ 

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

ඔට්රේී වුල ීසුදුසුීසුරැකු ීට්රකෝ්ෙීතරති

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

AMEP ළෙටාසුරැකුෙ
Adult Migrant English Program (AMEP)ීිරඩීස හන, AMEPී න්ිකිල ීසහකෙීතීිනීට්රද ෙපවන්ට්රේී
ෙසරල්ීවනීිවස ීඅඩුීළ යින්ීසඳහෙ, ට්රද ෙපවන්ීඅදෙළී න්ිකිල ීසහකෙීතීිනීඅක්තු්, ට්රනොමිට්රල්ීළ ෙීසුරැකුභ ී
ට්රසේිෙීස වයි.ීට්රිනත්ීිරඩස හන්ිලියාන්ීට්ර ීට්රසේිෙිීට්රනොස වනීට්රහයින්ීAMEPීසභ පූර්ණීරීමට්ර න්ීඅනතුරුිීඔව ී
ළ ෙීට්රිනත්ීසුරැකුභ ීතයධිතයධෙනීසලසෙීතරති

ීසිදුීිනුීඇක.

ළෙටාසුරැකුම්ාට්රසේ ටට්රරා ැඩාකිරීෙ
ළ වෙ ීට්රහොඳ ීරැකි්ණවීලරට්රවන්ට්රන්දීවන්නීකහවුරුීක්නුීිස්,ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීළ ෙීසුරැකුභ ීට්රසේිෙිීඉකෙීට්රහොඳින්ී
ිවවෙ නවීට්රකට්රර්.ීඕස්ට්රේලියාවෙනුී ධය ී්ජවීසහීප්රෙන්කීසහී ළෙත්ීමණ්ඩුීළ ෙීසුරැකු ීසභ වන්ධට්රවන්ීට්ර ොදුට්රේී
ිතරීිීයුතුව.
ළ ෙීසුරැකුභ ීට්රසේිෙීසහීඒිෙට්රේීට්රසේිවීක්නීගුරුිරුන් ීළ ෙීඅධයෙ නව,ීිව්ෙ දෙිී(safety)ීසහීවහ රිරත් (well
being),ීසහීළ ෙීසුරැකුභ ීට්රතවීභ ීඇතුළුීතයතයධීතිික-මිකිල ීඅනුතකීවී ීසිදුීට්රේ.ී
තයධි ත්ීළ ෙීසුරැකුභ ීක්රිවෙකේක කීට්රවදී ීඔව ීසිදුීවුිට්රහොත්,ීට්ර ීතිික-මිකීසහීට්රිනත්ීිතකීභ ීපළිවඳිී
සරලරීලියා ත්ීින්න.ීඉතරන්වී ීසහීසුරැකු ීපළිවඳීඅනු කීසුදුසුක  ආීඔව ීිකබී ීට්රහෝීලවෙීතරති ීක්රිවෙීරීම ීදී
ිරදතත්ව;ීමදර්යීියට්රවන්ීTechnical and Further Education (TAFE)ීිරිවීRegistered Training
Organisationීහ්හෙීලවෙීතන්නෙීCertificate III in Children's Servicesී(ළ ෙීක යුතුීපළිවඳීට්රකිරනීට්ර ළී
සහිකකව)ීිකබිවීයුතුව.
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ඔවීඔට්රේීමදෙව ීCentrelink එක ීසහීAustralian Taxation Office ීදරන්තයවීයුතුව.ීට්ර
මකේට්රේීළ ෙීසුරැකුභ ිල ීඅදෙළව.

ීඅියයකෙීසිවලු ී

ඔවුන්ට්රේීිතකීභ ිල ීඅනුතකීට්රනොිනීළ ෙීසුරැකුභ ීට්රසේිෙීසහීගුරුිරුන් ීදරඩිීදඩුිභ ී ජමිීට්රේ; මූලය වීදඩිලීසි ී
අ ්ෙධී මක්ෂණවීසහීඅධික්ණීක්රිවෙ ෙර්තීද ආිෙීිනීදඩුිභ ීමීය  ීඇතුළත්ීට්රේ.
ළ ෙීසුරැකුභ ීගුරුි්ට්රවකුීවී ීසභ වන්ධට්රවන්ීිරඩිීතයස්ක්ීදරනීතරති ීසඳහෙ,ීඔට්රේීප්රෙන්කීට්රහෝී ළෙත්ී්ජට්රේීඅධයෙ නී
ට්රද ේත්ට්රභ න්තුීට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.

ට්රකගනහවුල්
ට්රකළිහවුලීවනුී ේිරුන්, පවිරුන්, මච්චි-සීවෙ,ීළ ෙීසුරැකුභ ීට්රසේිකවන්,ීළමුන්ීසහීළදරුින්ීිවස්කලිංකී රිස්වකී
එක ීඑකතුීිනීඅතයධි ත්ීසරසිවරී.ී
නිමුීඅත්දරකී ිල ීසහකෙීතීවී ීසහීට්රිනත්ීළමුන්ීස ගින්ීඑකතුීවී ී ගින්ීළ වෙට්රේීඉට්රතති ීසහීසිංිර්ධනව ී
ට්රකළිහවුල්ීත කෙමීට්රේ.ීක්ර ෙනුූලලීස ෙජීක්රිවෙකේකභ ිල ීසහීප්රෙට්රේයවීප්රජෙිීස තීසභ වන්ධීවී ීඅිස්ාෙිී
ස වනීවරතයන්ීට්රකළිහවුලක ීසහකෙීතීවීට්ර න්ී වුල්ීහුට්රදකලෙීවී ීඅඩුීට්රේ.ී
ට්රකළිහවුල් තයතයධ ස්ාෙනිලදී හමු ින අක් ඒිෙ සිංතයධෙනව ක්නු ලවන්ට්රන් ට්රද ෙපවන් සහ සුරැකුභ  ස වන්නන්
තයසිිව. ට්ර
හවුල්ිල එ ආ වී
තී්ණවීරීම ීට්ර ් එිරිවීහමුික ීට්රනොමිට්රල්ීසහකෙීතීවීීවරලී ීඔව ීහරරීව.ීඑ ආී
එ ආීකණ්ඩෙවට්රභ ීහරටිව ,ීකෑ ීබී ීතයවද ීසහීචි්රීත ක්ණීසඳහෙීසෑ ීහමුිකදී ීසුළුීමුදල ආීට්රතවී ීඔව ීසිදුීතයවී
හරරීව.

1800 171 882ීඔස්ට්රසේීPlaygroup Australiaීඅ කන්න, නරිකනභ , ට්රකළිහවුල ආීට්රසොවෙීතරති ීසඳහෙී
www.playgroupaustralia.com.au/ ීට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.

ෙටසැල්ාසහාට්රෙොෙටසැල්
ෙසරල ීඇතුළත්ීවී
ෙසරල ීඇතුළත්ීවී
ට්රියි.ී

ීිස්ක ීට්ර ්ීසිවලු ීළමුන් ීට්ර ් ෙසරල්ීට්රහෝීවෙලෙිංයී ෙසරල්ී(kindergarten)ීවෙීහරරීව.ී
ීට්ර ්ීළ වෙ ීයෙමරිකි, ෙනසිකිීසහීමධයෙත්මිකිීසිංිර්ධනවීවී ීට්ර ් ෙසරල්ීත කෙමී

අවුරුදුී ට්රහේීසි ී10ීිනීිස්ීසභ පූර්ණීක්නීට්රක ආීසිවලුීළමුන්ීඅිවිෙර්වට්රවන්ී ෙසරල්ීවෙීයුතුව.ී10ීිනීිස් ී
සුි,ීිවසීඅවුරුදුී17  ආීිනීතුරුීඔවුහුීපූර්ණකෙලීනීඅධයෙ නව,ීහුහුණුිීට්රහෝීරැරීවෙිකීනරත්නභ ,ීට්රභ ීට්රදට්රක ජ ී
(අඩු ීක්මින්ීසිකවක ී රවී25 ආ)ීිව්කීතයවීයුතුව.ී
සෙ ෙනයට්රවන්,ීඅවුරුදුී12  ආීට්රහෝී13 ආීිනතුරුීළට්ර ෝීප්රොමිකී ෙසරල්ීවනීඅක්ීඊළඟ ීඅවුරුදුී17ීට්රහෝී18ීිනට්රක ආී
තසස්ී ෙසරලී(ේතයතීයිකී ෙසරල)ී ීවික.ීස හ්ීට්රකොලීකයී(ට්රජයේය් ීේතයතීයිකී ෙසරල්)ීතසස්ී ෙසරල්ීඅිසෙනීතයකෙතවීසඳහෙී
ට්ර තිීසිටිනීසිසුන්ීසඳහෙී ණි.
ඔව ීඔට්රේීදරුිෙී්ෙජයීට්රහෝී්ෙජය-ට්රනොිනී ෙසරලක ීවරතයවීහරරීව.ී ෙසරල්ීWhite Pages ිලීලරයිස්තුතකීක්ී
ඇක.ී
්ෙජයී ෙසරල්ීට්රනොමිට්රල්ීඅධයෙ නවීස වයි.ීට්රකට්රසේීවුිත්,ීට්රවොට්රහෝ ව ආී ෙසල්ීඅධයෙ නීසහී්රීඩෙීිරඩස හන්ීසඳහෙී
කුඩෙීිෙර්ෂිකීතෙස්තුි ආීඅවීක්යි.ීට්රද ෙපවන් ී ෑන්,ී රන්සල්,ීට්ර ළට්ර ොත්ීසහීිවලීඇඳුභ ීිරිවීඅිකට්රර්කීකළ නෙී
සර යී ීසිදුීිනුීඇක.
කෙිකෙලියාකීවීසෙධෙමීශියයවන් ීසභ පූර්ණී ෙසල්ීතෙස්තුීට්රතවී

ීසිදුීට්රේී-ීඅදෙළී රසට්රලන්ීඅසෙීදරන්තන්න.ී

්ෙජය-ට්රනොිනී ෙසල්ීතෙස්තුීඅවීක්යි;ීඑට්රසේ ීඔවුන් ීමතමිකීසභ වන්ධකෙි ආීට්රහෝීතයට්රයේෂීකීඅධයෙ නීදර්යනව ආී
ිකබිවීහරරීව.ීට්ර ෞේතලියාකීඅධයෙ නවීපළිවඳීදරනීතරති ,ීට්රකෝ්ෙතත්ී ෙසලීසෘුවි ීඅ කන්න,ීනරත්නභ ීඅදෙළී්ෙජයී
ට්රනොිනීඅධවෙ නීඅධිකෙරිවීස තීහමුි ආීට්රවොදෙීතන්න.

131 450 අ කන්න
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ඔව ීපූර්ි- ෙසරල්ීට්රහෝීඅ ්- ෙසල්ීට්රහෝී ෙසරල්ීිවිෙඩුීි නිලීළ ෙීසුරැකුභ ීඅියයීනභ ,ී ෙසරට්රලන්ීතය සන්න.

ලියාවටෙදිංචිව
ඔට්රේීදරුිෙී ෙසලක ීඇතුළත්ීක්තරති ීසඳහෙ,ීඅදෙළී ෙසල ීදු්කානට්රවන්ීකාෙීක්න්න,ීනරත්නභ ී ෙසල ීවන්න.ී
ඔව ීඔට්රේීවීසෙීවල ්රවීට්රහෝීඕස්ට්රේලියාවෙි ීඇතුළුීවීට්රභ ීලියාවරීවතයලියා,ීදරුිෙට්රේීතප් රන්නීසහිකක,ීසහී ෙසරල්ීිෙර්කෙී
ඇතුළුීඔවුන්ට්රේීපූර්ිීඅධයෙ නව ීසභ වන්ධීඕනෑ ීලියාවතයල්ල ආීඇත්නභ ීඒිෙීට්රතනීවෙීයුතුව.ීඔව ීඔට්රේීදරුිෙට්රේී
ප්රිකය ආිකක්ණීිෙර්කෙදීට්ර න්වී ීසිදුීට්රේ.ී9ීිනී රිච්ට්රේදට්රේීට්රසෞඛ්යවීසහීවහී රිරත් ීරීවින්න.ී
ෙසරල ආීට්රත්ම ීදුය්ක්ීක්රිවෙි ආීතයවීහරරීව.ීප්රෙට්රේයවී ෙසරල්ීපළිවඳිීwww.myschool.edu.au/  ජීඇිකී
MySchoolීට්රිේීඅඩතයට්රවන්ීිරඩිීතයස්ක්ීදරනීතකීහරරීව.

ඉංග්රීසි භාෂට ට ාකථටාට්රනොකෙනාෙටසැල්ාළු ප
ඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළීඉිංග්රීසිීඉට්රතති ීඇිකීත කේීට්රසේිෙීතයතයධව.ීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීප්රෙන්කීට්රහෝ ළෙත්ීඅධයෙ නී
අධිකෙරිවීට්රහෝීඔට්රේීදරුිෙට්රේී ෙසරලීඅ කන්න.
ප්රට පතවා
ට්රහ ාෙළටත

ට්රතොෙතුරු

ට්ර ේාඅඩවිව

ACT

Education and Training Directorate

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

NSW

Department of Education

NT

Department of Education

Qld

Department of Education and
Training

SA

Department for Education and Child
Development

Tas.

Multicultural Access Point

Vic.

Department of Education and
Training

WA

Department of Education

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/

ෙටසැට්රල්දීාකථටාෙරි ර්තකව ප
ඉිංග්රීසිීකෙයෙිීවභ කභ න්ීකකෙීකනීට්රහෝීට්රකොට්රහො ිත්ීකකෙීට්රනොක්නීට්රද ෙපවන්ීසහීකේකරුින් ීඔවුන්ට්රේීදරුින්ී
පළිවඳීකරුණුීසෙකච්ඡෙීරීමට්රභ දී,ී රිිර්කකවකුට්රේීසහෙවීලවෙතකීහරරීව.ී ෙසරලීස තීකකෙීරීම ීකලියාන්,ී131
450ී(දිට්රසේී රවී24 ,ීසිකට්රේීි නීහට්රත් )ීඔස්ට්රසේීTIS Nationalීඅ කන්න,ීනරත්නභ ,ීwww.tisnational.gov.au ී
ට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.

තෘතීයිකාඅධයටෙනවාසහාපුණුණු
Vocational Education and Training (VET) (කෘතීයිකීඅධයෙ නවීසහීහුහුණු)ී ෙඨ ෙලෙී රිරත්ට්රින්ට්රන්ී
කෙක්ෂණිකීට්රහෝීශිල්පීවීිවහුණකෙ,ීට්රහෝීතයට්රයේෂිකීරැරීවෙි ආීසඳහෙීිවහුණකෙීඅියයීහුේතලවන්ීසඳහෙව.ීට්රකෝතුරුී
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කෙක්ෂණව, ියෙ ෙරිකීට්රසේිෙ, කලෙීසහී ෙධය, සිංෙේකීසහීසත්කේක, ළ ෙීසුරැකුභ , ප්රිෙහනීසහීට්රවදෙහරමභ ,
ට්රතොඩනරගිලියා, කරණීභ , ිවය් ෙදනීසහීපටිස්ීකර් ෙන්කීිරිවීට්රක්ෂේ්රිල ීඅදෙළීට්රවොට්රහෝීකෘතීයිකීහුහුණුී ෙඨ ෙලෙීඇක.ී

VETීඅධයෙ නවීලවෙීතරති

ීට්ර ්,ීඔවීහරදෑම ීකර ිකී ෙඨ ෙලෙීපළිවඳීට්රසොවෙීවරලී  ආීකළීයුතුීඅක්,ී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීරැරීවෙීසඳහෙීදරන ීඉල්ලී  ආීඇත්ට්රත්ීකි්ීිවහුණකෙිල දරයිීදීවරලියාවීයුතුව.ීMySkills ට්රිේ අඩතයවී
www.myskills.gov.auී ජලෙීට්ර ී ර්ට්රේයණවීසඳහෙීත කේීිනීට්රකෝතුරුීස වයි.

MySkills ට්රිේ අඩතයව ඕස්ට්රේලියාවෙට්රි ජීVETී ෙඨ ෙලෙීලවෙීට්රදනීහුහුණුීමවකනීපළිවඳීට්රකෝතුරුීස වයි.ීමීය  ී
ඇතුළත්ීින්ට්රන්ීTechnical and Further Education (TAFE) මවකන, Adult and Community
Education (ACE) ස ෙතභ ,ීසහ Private Registered Training Organisations (RTOs)ීව.
ේතයතීයිකී ෙසරල්ීළමුන් ී ෙසරට්රල්ීඅිසන්ීිස්ිලදීීVETී ෙඨ ෙලෙීහරදෑම ීඅිස්ාෙිීඇක.ීVETී ෙඨ ෙලෙීසඳහෙී
තෙස්තුි ආීඅවීට්රකට්ර්නීඅක්ීශියයවන් ීට්ර ොත් ත්, ත ක්ණීසහීමභ  න්නීමිලදීීතරති ීසිදුීට්රියි.ීස හ්ී ෙඨ ෙලෙී
සඳහෙීසුදුසුකභ ීලරබී ීේතයතීයිකීඅධයෙ නවීසභ පූර්ණීරීම ීඅිවිෙර්වව.
ඩිප්ට්රලෝ ෙී ට් ට්රභ ීසහීඊ ීඉහළීVET ෙඨ ෙලෙිල ීඅනුයු ආකීවීීඇිකීසුදුසුකභ ීස ජකීශියයවන්ීසඳහෙීඕස්ට්රේලියාවෙනුී
්ජවීVET FEE-HELPීණවීට්රවෝජනෙීක්ර වීහඳුන්ිෙීට්රදයි.ීVET FEE-HELPීශියයවන් ීමූලයෙධේීස වනී
ට්රහයින්ීඔවුන් ීමුලියාන්ී ෙඨ ෙලෙීතෙස්තුීට්රතවී ීසිදුීට්රනොට්රේ.ීVET FEE-HELPීලවනීශියයවන්ීඔවුන්ට්රේීමදෙව ී
ම සුීට්රතවීට්රභ ීසී ෙි ී රමිණිී සුීවදුීට්රතවීභ ීහ්හෙීVET FEE-HELPීණවීම සුීට්රතතයවීයුතුව.ීට්ර ීණවීසඳහෙී
අවදුභ ීරීමට්රභ දී, ඊ ීඅත්සන්ීරීම ීට්ර ්, සිවලු ීිතකීභ ීසහීඅියයකෙීපළිවඳීට්රසොවෙීවරලී ීඔට්රේීිතකී යි.ීVET
FEE-HELPීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help ී
ට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.ී
කළටෙව

VET ට්රතොෙතුරු

දුෙකථනව

ජෙිකක

My Skills Training Directory

ACT

Skilled Capital

02 6205 8555

NSW

Smart and Skilled

1300 772 104

NT

Northern Territory Training
Entitlement

ට්ර ේාඅඩවිව

www.myskills.gov.au

Department of Business

08 8999 5511

Qld

Skills Gateway

1300 369 935

SA

Work Ready

1800 506 266

Tas.

Skills Tasmania

Vic.

Victorian Training Guarantee

13 1823

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
http://www.vet.nt.gov.au/
www.skillsgateway.training
.qld.gov.au
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
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කළටෙව

WA

VET ට්රතොෙතුරු
Future Skills

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

08 6551 5000

www.futureskillswa.wa.gov
.au/studentsparents/Pages
/default.aspx

සුදුසුකභ ීසහීිවහුණකෙීපලියාතරති ීසභ වන්ධීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී5ීිනී රිච්ට්රේදට්රව ජීරැරීවෙිීරීවින්න.

National Training Complaints Hotline
National Training Complaints Hotlineීවනුී ෙරිට්රකෝගිකවන් ීකෘතීයිකීඅධයෙ නවීසහීහුහුණුිීසභ වන්ධී
රමිණිලියාීලියාවෙ ි ිංචිීරීම ීහරරීීජෙිකකීට්රසේිෙිරී.ීට්ර ීට්රසේිෙිී ෙරිට්රකෝගිකවන්ීඔවුන්ට්රේී රමිණිලියාිල ීඅදෙළිීසහවී
දී ීසඳහෙීඅදෙළීමවකනව/අධිකෙරිව/අධික්ණවීට්රිකීට්රවොමුීක්යි.
ඕස්ට්රේලියාවෙනු,ීප්රෙන්කීසහී ළෙත්ී්ජවන්දීඇතුළත්ිීට්රවොට්රහෝීමවකනීසභ වන්ධීට්රහයින්ීකෘතීයිකීඅධයෙ නවීසහී
හුහුණුිීඅිංයවීසිංකීර්ණව.ී ෙරිට්රකෝගිකවන් ීසිවී රමිණිලියාීඉි රි ත්ීරීම ීසඳහෙීඅනෙකුලියාකීසහීස්ලී ෙර්තව ආීිකබිවී
යුතුව.
Hotlineී රමිණිලියාීතරනී මක්ෂණීට්රනො ිත්ියි;ීඑට්රහත්,ීිඩෙත් ීසදුසුීමවකනව ,ීඅධිකෙමව ීට්රහෝීඅධික්ණව ීඑ ී
රමිණිලියාීසලකෙීවරලී ීසඳහෙීට්රවොමුීක්ියි.ීHotline පළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ී
https://www.education.gov.au/NTCH  ජීඇක.ී

Hotlineීසඳුදෙීසි ීසිකු්ෙදෙීද ආිෙීට්ර .ි.ී8.00ීසි ී .ි.ී6.00ීද ආිෙීදී ියෙප්කිීක්රිවෙත් කීට්රේ.ීදු්කානීඅිංකවී
ින්ට්රන්ී13 38 73ව.ීලියාඛිකී රමිණිලියාීskilling@education.gov.auීලියාපනව ීට්රවොමුීකළීහරරීව.ීඔට්රේීඇ තුභ ී
තයස්ක්ීදීඇතුළත්ිීඔව ීහරරීී

ණීතයස්ක්ීඇතුළත්ීක්න්න.ීඑතය ීඔට්රේී රමිණිල්ලීට්රහොඳින්ීතයකෙතීකළීහරරීව.

131 450ීඇ තීට්ර න්ීTIS National හ්හෙීකෙයණී රිිර්කනීට්රසේිෙිීලවෙීතකීහරරීව.ීNational Training
Complaints Hotlineීඉල්ලන්න.

විශ් වියයටල
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීතයය්ිතයදයෙලීට්රලෝකට්රේීට්රහොඳ ීතයය්ිතයදයෙලීඅක්ීසිටී.ීත ෙධිී ෙඨ ෙලෙි ආීසභ පූර්ණීරීම ී
සෙ ෙනයට්රවන්ීිස්ීතුන ආීතකීට්රේ; එට්රහත්ීිරඩිීකෙලව ආීිරවීිනීේතයත්ිීත ෙධිීසහී ය්ෙෙත්ීත ෙධිී ෙඨ ෙලෙදීඇක.ී
ස හ්ී ෙඨ ෙලෙීදු්ස්ාිී(ජෙලතකි)ීසහීඅර්ධකෙලීනිීඉට්රතතිට්රභ ීඅිස්ාෙිදීඇක.ීතයය්ිතයදයෙලීට්රකටිකෙලීනීිෘත්තීවී
සිංිර්ධනී ෙඨ ෙලෙීඅිස්ාෙදීලවෙීට්රේ.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීඅධයෙ නීවේධිකවීපළිවඳීිරඩිදු්ීහරදෑම ීසඳහෙ:

•
•

ඔවීඕස්ට්රේලියාවෙි ීසිංක්ර ණවීවී ීට්රහෝීඅධයෙ නවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීඅධයෙ නවීලරබී ීසරලසුභ ීක්න්ට්රන්ී
නභ , www.studyinaustralia.gov.au ට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.
ඔවීට්රේයව ශිය්වවකු ට්රහෝ ෙනුෂීවී දන ී කීවීසෙීලරබූිකු නභ , www.studyassist.gov.au ීට්රිේී
අඩතයව ීපතයට්රසන්න.

ඔව ීඕට්රස්ීේලියාවෙනුීතසස්ීඅධයෙ නීමවකනීසහීඅධයවනීට්රක්ෂේ්රීසිංසන්දනවීරීම
ට්රිේීඅඩතයව ීවෙට්ර න්ීඑට්රසේීකළීහරරීව.

අියයීනභ ,ීwww.qilt.edu.au ී

ඇතුළුීවී ීසභ පූර්ණීකළයුතුීඅියයකෙ,ීඇතුළුීවීට්රභ ීතෙස්තුීසහී ෙඨ ෙලෙීපළිවඳීට්රකෝතුරු සඳහෙීඔවීඇතුළුීවී
අට්රප්ක්ෂෙීක්නීතයය්ිතයදයෙලවීට්රහෝීඔට්රේීප්රෙන්කට්රේීට්රහෝී ළෙට්රත්ීකෘතීයිකීඅධයෙ නව ීඇතුළත්ීක්තරතිට්රභ ී
ධයස්ාෙනවීඅ කන්න.ී

ී

(http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrol
ling-in-a-course  ජීඇක).

131 450 අ කන්න
40

සීමිකීඉිංග්රීසිීදරනු  ආීස ජකීශියයට්රවෝීඔවුන්ට්රේීතයය්ිතයදයෙලවීඅ කෙී ෙඨ ෙලෙි ීඅියයීඉිංග්රීසිීකෙයෙී ට් ීකු  ආදරයිී
තය සිවීයුතුව.ීඉට්රතතිභ ීක යුතුීක්ට්රතනීවෙ ීඅියයීඉිංග්රීසිීකෙයෙීදරනු ීඇිකීවි ීසනොීක්ීතරති ීසඳහෙීඔවී
තයය්ිතයදයෙලීඅධයෙ නවීඇ්ඹී ීට්ර ්ීඉිංග්රීසිීකෙයෙී ෙඨ ෙලෙික ීලියාවෙ ි ිංචිීවී ීඅියයීතයවීහරරීව.ී
තයය්ිතයදයෙලවීසහී ෙඨ ෙලෙිීඅනුිීතයය්ිතයදයෙලී ෙඨ ෙලෙීතෙස්තුීට්රිනස්ීට්රේ.ීලියාවෙ ි ිංචිීවී ීට්ර ්,ීසභ පූර්ණී ෙඨ ෙලෙී
තෙස්තුිීට්රකො ණද,ීඔවීඑවීට්රතින්ට්රන්ීට්රකට්රසේද,ීට්ර ොත් ත්ීතයවදභ ,ීිෙසස්ාෙනීසහීවදිවකීවිිනීතයවදභ ීද්න්ට්රන්ී
ට්රකට්රසේදීවන්නීසිකීවරලියාවීයුතුව.ී
අකයන්ක්ීශියයවන් ීතයය්ිතයදයෙලීඅධයෙ නවීලරබී ීසඳහෙීත කෙමීවී ,ී්ජවීතයය්ිතයදයෙලීප්රට්රේයවීසඳහෙීසහනී
සලසනීඅක්ීසුදුසුකභ ීස ජකීශියයවන් ීHigher Education Loan Program (HELP)ීලවෙීට්රේ.ීසුදුසුකභ ී
ලදට්රහොත්, ඔව ී ෙඨ ෙලෙීතෙස්තුීමුලියාන්ීට්රතවී ීසිදුීට්රනොට්රේ; නමුත්ීඔට්රේීමදෙව ීඅි ීම සුීට්රතවීට්රභ ීසී ෙි ී රමිණිී
තය ීවදුීට්රතවීභ ීහ්හෙීඔට්රේීHELP ණවීපවතයවීහරරීව.ීට්ර ීසී ෙින්ීිෙර්ෂිකිීදරනුභ ීට්රදනීඅක්ීStudyAssist
(www.studyassist.gov.au) ඔස්ට්රසේීදරනතකීහරරීව.ී

අ පතර් ට කාශි යාඋෙකටෙ
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීඅධයෙ නවීලවනීඅක්තු්ීමධේ-ත කේීසඳහෙීඔවීඇ ිකවීයුතුී ළමුීස්ාෙනවීඔට්රේීඅධවෙ නීසහී
හුහුණුීමවකනවයි.ීඅන්කර්ජෙිකකීශියයවන්ීසඳහෙීස්ාෙ නීතයස්ක් ට්රසොවෙීතරති ී
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia ීට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.ී හකීසඳහන්ීට්රිේීඅඩතයදී
ට්රකෝතුරුීස වයි:
අ පතර් ට කාශි යාට්රතොෙතුරු

ට්ර ේාඅඩවිව

Department of Education and Training

www.internationaleducation.gov.au/

Future Unlimited

www.studyinaustralia.gov.au/

Immigration information

www.border.gov.au/Trav/Stud

අධයටෙනාසහාපුණුණුාඅ ශයතටාසඳහටාසුදුසුකම්ාළිගනිැනීෙ
ඔවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීඅධයෙ නවීහරදෑම ීට්රහෝීහුහුණුි ආීලරබී ීකර ිකීනභ ,ීහුහුණුී ෙඨ ෙලෙී
ස වන්නකු, තයය්ිතයදයෙලව ආීට්රහෝීිවහුණකෙීඇතයුභ ීඅධිකෙරිව ආීහ්හෙීඔට්රේීසුදුසුකභ ීසහීතයට්රේයීරැරීවෙී ළහුරුේදී
තයධි ත්ීපළිතරති  ආීලවෙීතරති ීසුදුසුව.ී ෙඨෙ ෙලෙි ීඇතුළත්ීක්තරතිට්රභ ීසුදුසුකභ ීසරපම ීට්රහෝීහුහුණුිීසඳහෙීිරවී
ිනීකෙලවීඅඩුීක්තරති ීසඳහෙීඔව ීට්ර වීත කෙමීිනුීඇක.
සුදුසුකභ ීසහීිවහුණකෙීපළිතරති ීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී5ීිනී රිච්ට්රේදට්රේීරැරීවෙිීට්රකො සීරීවින්න.

ශි යාඋෙකටොට්රිවීම්
Youth Allowanceී(16-24ීඅක්ීිවස්ීකෙණ්ඩට්රේීහුේතලවන්ීසඳහෙ)ීසහීAustudyී(අවුරුදුී25ීසහීඊ ීිරඩිී
හුේතලවන්ීසඳහෙ)ීඅනු කී ෙඨ ෙලෙීහදේනීපූර්ණකෙලීනීශියයවන්ීින, එට්ර න් ීමදෙව ීසහීිත්කභ ීවභ ීසී ෙික ී
ිඩෙීඅඩුීඕස්ට්රේලියාවෙනුීිවකයී ි ිංචිකරුින් ීමූලය වීත කේීස වයි.ී
ට්රවොට්රහෝ අලුිකන් රමිණි සිං ආ් ණිකවන් ට්ර ොට්ර්ොත්තු කෙලව ආීඅදෙළ ට්රේ.ීස්ණෙතකවන්ීසහී ෙනුෂීවී දන ී කී
රමිණිවවුන්ීට්ර ීට්ර ොට්ර්ොත්තුීකෙලට්රවන්ීිවදහස්ීට්රේ.ීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී
www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees ට්රිේී
අඩතයට්රව ජීඇිකීCentrelinkීඅ කන්න.

10ීිනී රිච්ට්රේදට්රව ජීඇිකීඔට්රේී වුලීට්රකො සද රීවින්න.
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ශි යාසහනාිටස්තුාකටඩ්ෙත
ස හ්ීප්රෙන්කීසහී ළෙත්ිල,ී ෙසරල්ීසහීතසස්ීඅධයෙ නීශියයවන්ීට්ර ොදුීප්රිෙහනවීිරිවීට්රසේිෙීසඳහෙීට්රතවීභ ීරීමට්රභ දීී
ිට් භ ීලවෙීට්රදනීශියයීකෙඩ් ක ආීසඳහෙීසුදුසුකභ ීලවනුීඇක.ීශියයීකෙඩ්  ආීලවෙීතරති ීඔට්රේී ෙසලීට්රහෝීමවකනවී
අ කන්න.

ට්රකටිකටලීනාප්ර ටාෙටමෙටලට
Adult and Community Education (ACE) ප්රෙට්රේයවීප්රජෙින් ජීිවසීඅවුරුදුී15 ීිරඩිීහුේතලවන්ීසඳහෙී
අධයෙ නී ෙඨ ෙලෙීලවෙීට්රදයි.ීACEී ෙඨ ෙලෙීසෙ ෙනයට්රවන්ීඉකෙීන යයලීීිනීඅක්ීතයතයධීහරරීවෙින්ීසහී සුබිභ ී
ස ජකීහුේතලවන් ීසුදුසුීට්රේ.ීමදර්යීියට්රවන්, ට්ර ී ෙඨ ෙලෙිකීකෙලවීසිකවක ී රවීට්රදක ආීට්රහෝීතුන ආ, සිකීහව ආී
ට්රහෝීඅ  ආීට්රහෝීමුලුි නීිරඩමුළුීමි ීියට්රවන්ීට්රේ.ීිව්තුරුි ී ෙට්රහේීට්ර
රිරත්ට්රේ.

ී ෙඨ ෙලෙීසිස්ීකෙලට්රේීට්රහෝීසිකීඅන්කිලදීී

ACEී ෙඨ ෙලෙීසුදුසුකභ ීලවෙට්රනොට්රේ,ීඑට්රහත්,ීිඩෙීතයධි ත්ීඅධයෙ නවීසහීරැරීවෙීසභ වන්ධීහුහුණුිීසඳහෙී ෙර්තවී
තයි්ීක්යි.ීACE ීරැරීවෙිල ීසභ වන්ධීිවහුණකෙීසහීසහිකකීලවෙීදී ත්,ීඑට්ර න් ීහුේතලියාක,ීවිිනීට්රහෝීස ෙජී
අියයකෙීසපම

ත්ීහරරීව.

ස හ්ීට්රකටිකෙලීනී ෙඨ ෙලෙීපළිතත්ී ෙඨ ෙලෙීිනීඅක්ීට්රභ ිෙීදරනු ීසහීිවහුණකෙීලවෙීදී ීසඳහෙීසරලසුභ ීක්ීඇක;ී
තදෙහ්ණව ආීියට්රවන්,ීට්රකෝතුරුීකෙක්ෂණව,ීකුඩෙීියෙ ේීසහීකෙයෙීසහී්රීඩෙීකලෙීතයයවවන් ීඅනුතතකීට්රේ.

Technical and Further Education (TAFE) සහ Vocational Education Training (VET)ීමවකනී
පළිතත්ීට්රකටිකෙලීනී ෙඨ ෙලෙීට්ර න් ීතයධි ත්ීඇතයීභ ීට්රනො රිකීපළිතරති  ආී් ජකීට්රකටිකෙලීනී ෙඨ ෙලෙීදීලවෙීට්රේ.
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5 රැකිවට
ට්රෙොට්රකොසට්රසේදී
•
•
•
•
•
•

රැරීවෙීට්රසවී

Centrelink
සුදුසුකභ ීසහීිවහුණකෙීපළිතරති
ිරඩබිට්රභ දීීඅයිිකිෙසිකභ ීසහීම්ක්ෂෙි
ිරඩ ට්රළේදීීට්රසෞඛ්යීසහීිව්ෙ දෙි
තයශ්රෙ ී ෙරිට්රකෝෂික

රැකිවට ක්ාට්රසොවටාිැනීෙ
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීකභ කරුීට්රිළඳ ළීඅිකයයින්ීක්ඟකෙමීතයවීහරරීව.ීමර්ර කීකත්ිවන්,ීඔට්රේීසුදුසුකභ ,ීිවහුණකෙීසහී
ඉිංග්රීසිීකාෙීරීමට්රභ ීහරරීවෙිීසහීඔවීට්රසොවනීරැරීවෙට්රේීස්ිකෙිවීවනීකරුණුීඔව ීට්රකොක්භ ීඉ ආ ණින්ීරැරීවෙි ආී
ට්රසොවෙතකීහරරීට්රේදීවන්න ීවල ෙයි.ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීතයතයධී ළෙත්ිලීරැරීවෙීලවෙීතරතිට්රභ ීහරරීවෙිීට්රිනස්ීතයවීහරරීව.
වදිවක හුිත් ත් සෙ ෙනයට්රවන්ී'Job Vacancies' (ට්රහෝ ‘Positions Vacant’) ළීක්යි.ීරැරීවෙීහු්ප් ෙඩුී
ජෙලතකි (online)දීලරයිස්තුතකීට්රකට්රර්.ීහුේතලියාකීරැරීවෙීමවකනීදු්කානීනෙ ෙිලියාට්රව ජීසහීජෙලතකීවඳිෙීතරති ී
ක්නීට්රිේීඅඩතයිලත්ීලරයිස්තුතකීට්රකට්රර්.
ඔව ීඕස්ට්රේලියාවෙිීහු්ෙීඇිකීරැරීවෙීහු්ප් ෙඩුීjobactiveීඔස්ට්රසේීට්රසතයවීහරරීව;ීwww.jobactive.gov.au/  ජීඇිකී
jobactiveීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීතයයෙලක ීජෙලතකීරැරීවෙීට්රිේීඅඩතයිලියාන්ීඑකරී.
ස්ට්රේච්ඡෙීට්රසේිවදීරැරීවෙි ආීසඳහෙී ිංට්ර ත්ීට්රහළිීක්යි:ී12ීිනී රිච්ට්රේදට්රේීසිතයල්ීසහකෙීතත්ිවීරීවින්න.

Centrelink
Centrelinkීරැරීවෙීඅට්රප්ක්ෂකවන්ීසඳහෙීට්රතවීභ ීසහීට්රසේිෙීස වයි.ීඔවීරැරීවෙි ආීට්රසොවන්ට්රන්ීනභ ීට්රහෝ,ීඅනු කී
අධයෙ නීක යුත්ක ආීසභ පූර්ණීක්මින්ීසිටින්ට්රන්ීනභ ීට්රහෝ,ීඅනු කීක්රිවෙකේක කීට්රවට්රදමින්ීසිටින්ට්රන්ීනභ ීඔව ී
මදෙවභ ීසහනෙධේව ආීලවෙීතරතිට්රභ ී
හරරීවෙිීඇක.ී

Centrelink

ඇෙතුම්ාවිස්තෙ

Centrelink ට්රිේ අඩතයව

www.humanservices.gov.au

සිංක්ර ණිකවන්,ීස්ණෙතකවන්ීසහීමතන්තුකවන්ීසඳහෙී
ත කේ

www.humanservices.gov.au/multicultural

ට්රිනත් කෙයෙිලියාන් ට්රකෝතුරු

http://humanservices.gov.au/yourlanguage

ට්රිනත්ීකෙයෙිලියාන්ීතයස්ක්

131 202
132 850

දු්කාන ෙර්ගිකිීරැරීවෙීට්රසොවන්ට්රනෝ

ඔව ීරැරීවෙි ආීට්රසොවෙීතරති ීත කේීවී ීපණිසීCentrelinkාඔවිීjobactive ට්රහෝ Disability Employment
Servicesීිරිවීරැරීවෙීට්රසේිෙීස වන්නකු(Employment Services Provider) ට්රිකීට්රවොමුීකළීහරරීව.ීඔවීවිිත්ී
ින්ට්රන්ීදු්වරහර්ීප්රට්රේයවකීනභ , ප්රජෙීසිංිර්ධනීට්රසේ ිෙස වන් (Community Development Program)ීනකුී
ට්රිකීට්රවොමුීට්රකට්රර්.ී

131 450 අ කන්න
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jobactive
jobactiveීරැරීවෙීඅට්රප්ක්ෂකට්රවෝීට්රසේිෙට්රවෝජකවන්ීස තීසභ වන්ධීක්ික; ට්ර ීට්රසේිෙිීඕස්ට්රේලියාවෙිීහු්ෙීස්ාෙනී
1700කීසිටිනීට්රසේිෙීස වන්නන්ීහ්හෙීලවෙීට්රදනුීලරට්රේ.ීjobactiveීට්රසේිෙීස වන්ට්රනෝීඔවුන්ට්රේීට්රසේිෙිී
ට්රසේිෙලෙභීන්ට්රේීඅියයකෙීඅනුිීසිදුීක්ික.ීට්රසේිෙලෙභීන් ීරැරීවෙි ආීට්රසොවෙීතරති ීතදේීිනුීපණිසීඔවුහුීප්රෙට්රේයවී
ට්රසේිෙට්රවෝජකවන්, ලියාවෙ ි ිංචිීහුහුණුීමවකන, ්ජවීසහීප්රජෙීසහීට්රසෞඛ්යීසිංතයධෙනීස තීක යුතුීක්ික.
ඔව ීහුහුණුිීසහීරැරීවෙී ළහුරුේද, නරිකී ි ිංචිීවීට්රභ ීසහෙව, ට්රේකනීසහනෙධේ, හුහුණුි, මුනිවකත්ිීට්රහෝීනිී
ියෙ ේව ආීම්භ කීරීම ීසඳහෙීNew Enterprise Incentive Schemeී රියලනවීසඳහෙීත කේීලවෙතකීහරරීව.ී
Help for jobseekers (රැරීවෙීට්රසොවන්නන්ීසඳහෙීත කේ)ීwww.employment.gov.au/jobactive-help-jobseekers ට්රිේීඅඩතයට්රව ජීඇක.
රැරීවෙිි ආීට්රසොවෙීතරති ීසහීඑවීකවෙීතරති ීනභ ීකළීයුත්ට්රත්ීට්ර ොනිෙදරයිීදර ආට්රිනීරැරීවෙීසරලසු  ආී(Job
Plan)ීසකස්ීක්ීතරති ීඔට්රේීjobactiveීසර යුභ කරුීඔව ීත කේීක්නුීඇක.
ඔවීස්ණෙතකවකුීට්රහෝී ෙනුෂී්යී දන ී කී රමිණිවකුීනභ ,ී රමිණිීි නීසි ීරැරීවෙීට්රසේිෙීසඳහෙීඔවීසුදුසුකභ ීලවයි.ී
අට්රන ආීසිංක්ර ණිකට්රවෝීිඩෙීසීමිකීරැරීවෙීට්රසේිෙීසඳහෙීසුදුසුකභ ීලරබිවීහරරීව.ීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීCentrelink
අ කන්න.
ඔට්රේීප්රෙට්රේයවීjobactive ස වන්නන්ීට්රසොවෙීතරති ීසඳහෙීwww.jobactive.gov.au ීට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රි ජීිරඩීරීම ීතිික වී ජමිකභ ීස ජකීසිවලුීට්රදනෙ ී(අදළීිෘත්තීවීඅිස්වීස ජකීමතන්තුකයින්දී
ඇතුළත්ි)ීඈකීප්රට්රේයිලී ළතුරුීකරීමට්රභ ීසහීට්රිනත්ීඅස්ිනුීට්රනලී ීඇතුළත්ීට්රකෝතීට්රනලීට්රභ ීරැරීවෙීකළීහරරීව.ී
Harvest Labour Servicesීඔවුන්ට්රේීට්රසේිෙීjobactiveීහ්හෙීලවෙීට්රේ.

jobactive

ඇෙතුම්ාවිස්තෙ

Job Seeker Hotline

136 268

jobactive ට්රිේ අඩතය

www.jobactive.gov.au

jobactive ඉිංග්රීසිීකෙයෙිීහර්ීට්රිනත්ීකෙයෙිලියාන්ී
තයස්ක්

www.employment.gov.au/translated-jobactivefactsheets

ඕස්ට්රේලියාවෙනුීLabour Market Update ප්රකෙයනව

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

Harvest Labour Services Information

www.harvesttrail.gov.au

හකීදර ආට්රිනීට්රසේිෙින්ීදීත කෙමීතයවීහරරීව:
ආවතනවාට්රහ ාට්රසේ ට

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

Australian Apprenticeships

13 3873

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

Jobguide – කරුණීරැරීවෙීසඳහෙ
Experience+ – රිණකීිවට්රසේීරැරීවෙ
MyFuture – රැරීවෙීට්රසවීට්රභ ීත ට්රදස්ී
ස වනීට්රිේීඅඩතයවරී

13 1764

www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://myfuture.edu.au
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ආවතනවාට්රහ ාට්රසේ ට
කුඩෙීියෙ ේව ආීම්භ කීරීම

දුෙකථනව
ීත කේ

ට්ර ේාඅඩවිව

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

13 62 68

JobAccess – මවෙධීස ජකීිෘත්ිකකවන්ී

1800 464
800

සඳහෙ

සුදුසුකම්ාසහාමපුණතටාළිගනිැනීෙ
ඔව ීසුදුසුකභ ,ීිවහුණකෙීට්රහෝීරීසිවභ ීරැරීවෙි ආීසභ වන්ධීිෘත්තීවී ළහුරුේදීඇත්නභ ,ීඔව ීඔස්ට්රේලියාවෙිීතුළදීී
රැරීවෙි ආීලවෙීතරති ීසඳහෙීට්ර ීප්රවීණකෙින්ීපළිතනුීලරබී ීකර ිකීතයවීහරරීව.ීඔට්රේීදරනු ීසහීිවහුණකෙීපලියාතනුී
ලරබී ීඔට්රේීඅනෙතකීරැරීවෙීඅිස්ාෙීසහීිෘත්තීවීි යුණුිීසඳහෙදීත කෙමීිනුීඇක.ී
ඔවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීඅධයෙ නවීට්රහෝීහුහුණුි ආීලරබී ීසරලසුභ ීක්න්ට්රන්ීනභ ,ී ෙඨ ෙලෙි ීඇතුළත්ීවීට්රභ ීසුදුසුකභ ී
සභ පූර්ණීරීම ීසඳහෙීට්රහෝීඅධයවනීකෙලවීඅඩුීක්ීතරති ීසඳහෙ,ීඔට්රේීසුදුසුකභ ීට්රහෝීතයට්රේයවීිෘත්තීවී ළහුරුේදී
පළිතනුීලරබී ීඔවීකර ිකීතයවීහරරීව.
සුදුසුකභ ීපළිතරතිට්රභ ීට්රකෝතුරුීසඳහෙීhttp://internationaleducation.gov.au/services-andresources/pages/qualifications-recognition.aspx ට්රිේ අඩතයව වන්න.
ඔට්රේීිවහුණකෙීසහීසුදුසුකභ ීඅතවනුීලරබී

ීසහීපළිතනුීලරබී

ීක්ර ීරී ජ ව ආීඇක:

පූර් කටලීනාඉට්රිනුම්ාළිගනිැනීෙ
Recognition of Prior Learning (RPL)ීවනුීවභ ීහුේතලට්රවකුීඅධයෙ නව, හුහුණුි, රැරීවෙිීට්රහෝීවිතයකීඅත්දරකී ී
තුළින්ීලවෙතත්ීදරනු ීසහීිවහුණකෙිීඇතයීට්රභ ීසහීපළිතරතිට්රභ ීක්රිවෙිලියාවයි.ීඔව ීපූර්ණීට්රහෝීඅර්ධීඕස්ට්රේලියාවෙනුී
සුදුසුකභ ීසර යී ීඊ ීහරරීීට්රියි.ී

RPLීඇතයීභ ීට්ර ට්රහවිනුීලවන්ට්රන්ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීRegistered Training Organisations (RTOs)ී ගිිව.ී
RTOිල ී්ජව ීඅවත්ීට්රහෝීහුේතලියාකීට්රසේිෙීස වන්නන්ීතයවීහරරීීතසස්ීඅධයෙ නවීස වනීමවකනී(තයය්ිතයදයෙල)ී
සහීිෘත්තීවීඅධයෙ නීමවකනීඇතුළත්ීට්රේ.ී
ඔව ී හකීසඳහන්ීට්රේීඇත්නභ ීඔවීRPLීසඳහෙීසුදුසුීතයවීහරරීව:

•
•
•

තයට්රේයවීසුදුසුක  ආ.
අදෙළීඅධයෙ නීප්රකෙයව ආ.
ඩිීස ජකීට්රහෝී් ජකීරැරීවෙිරීන්ීලත්ී ළහුරුේද,ීවිිනීඅත්දරකීභ ීට්රහෝීප්රජෙීක යුතුිලියාන්ීලදීරැරීවෙීිවහුණකෙිී
සහීදරනු ීසභ වන්ධීසෙක්ෂය.

RTOීඑකක ීට්රහෝීඒීට්රිනුට්රින්ීක්රිවෙීක්නීඕස්ට්රේලියාවෙනුීසුදුසුකභ ීලත්ීඇතයුභ කරුට්රිකු ී( මක්ෂකි්ට්රවකු)ීRPLී
ඇතයී  ආීසිදුීකළීහරරීව.ීඔවීවභ ීතයට්රයේෂිකීකෙර්වව ආීක්නීඅක්තු්ී මක්ෂකි්වෙීඔවිීිවමක්ෂණවීක්නුීඇිකීඅක්ී
ඔට්රේීිවහුණකෙිීපළිවඳිීඔවීහෙීකකෙීක්නුීඇක.ීඔවුහුීඔට්රේීසෙක්ෂය, ළහුරුේදීසහීිවහුණකෙී(තයධි ත්ීඅධයෙ නවීසහී
ිෘත්තීවී ළහුරුේදීඇතුළත්ි)ීඅදෙළීඕස්ට්රේලියාවෙනුීසුදුසුකභ ීහෙීසසඳනුීඇක.ීඕස්ට්රේලියාවෙි ීජෙිකකීසුදුසුකභ ී්ෙමුි ආී
ඇක; එ ිවසෙීසුදුසුකභ ීට්රහෝීතී්ණීපළිතනුීලවන්ට්රන්ීසිවලුීRTOී ගිිව.ී
ඔවීතයසින්ීසභ  ෙදනවීකළීයුත්ට්රත්ීකි්ීසෙක්ෂ්ීවදරයිීඇතයුභ කරුීතයසින්ීදරනුභ ීට්රදනුීඇකී-ීතදෙහ්ණව ආීට්රලස,ීඔට්රේී
සුදුසුකභ ීට්රහෝීහුහුණුි ීඅදෙළීසහිකක,ීට්රසේියවෙට්රේීිවර්ට්රේය,ීරැරීවෙීතයස්ක්ීප්රකෙයවීසහීරැරීවෙීසෙභ  ලීඊ ීඇතුළත්ී
තයවීහරරීව.ී
සුදුසුීඅකයෙසීමවකනව ආීහඳුනෙතත්ී සු, ඔට්රේීRPL තයකල් ීපළිවඳීසහීඔට්රේීිවහුණකෙීසහී ළහුරුේදීඇතයී
පළිතරති ීඅදෙළීවභ ීතෙස්තුි ආීට්රේනභ ීඒීපළිවඳිීසෙකච්ඡෙීරීම ීඔවීඅදෙළීමවකනවීඇ ිකවීයුතුව.ී

ීසහී
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RTOිලීඇ තුභ ීතයස්ක්ීසහීප ජ ෙීඇිකීස්ාෙනී හකීසඳහන්ීට්රිේීඅඩතයිලියාන්ීඔව ීට්රසොවෙතකීහරරීව:ී
•
•

MySkills – www.myskills.gov.au ී-ීඔට්රේීට්රක්ෂේ්රව ීඅදෙළවීඅතවනුීලරබිවීහරරීීිෘත්තීවීඅධයෙ නවී
සහීහුහුණුී(VET)ී ෙඨ ෙලෙීට්රසොවෙීතරති .
MyFuture – www.myfuture.edu.au ීතයය්ිතයදයෙලීඇතුළත්ිීසිවලු ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීRTO ිලීඇ තුභ ී
තයස්ක්ීසහීRPL අවදුභ  ත්ීපළිවඳීිරඩිදු්ීතයස්ක්ීසඳහෙ

මපුණතටාඇියුම්ාඅධිකටරී ප
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීප්රමිතීන් ීඅනුතකිීරැරීවෙිකීට්රහෝීිෘත්තීවකීිව්කීවී ීඅියයීිවහුණකෙීසහී ළහුරුේදීවභ ී
සිංක්ර ණිකට්රවකු ීඇිකදරයිී මක්ෂෙීරීම ීසඳහෙීිවහුණකෙීඇතයුභ ීඅධිකෙරිවීඇතයීභ ීසහී මක්ෂණී ිත්ියි.ීට්ර ීට්රසේිෙී
සෙ ෙනයට්රවන්ීස වනුීලවන්ට්රන්ීසිංක්ර ණීකේණෙීසභ වන්ධට්රවන්ීිනීඅක්,ීට්රවොට්රහෝීමධිකෙමන්ී ගින්ීට්රිනත්ී
කේණෙීසභ වන්ධට්රවන්දීඇතයීභ ීසහී මක්ෂණීඉි රි ත්ීක්නුීලවයි.ීට්ර ිෙී හකීකේණෙීසභ වන්ධට්රවන්ීඔව ීත කෙමී
ට්රියි:

•
•
•

Australian Qualification Frameworkීසුදුසුක  ආීලවෙීතරති

.
තයට්රයේෂිකීරැරීවෙින් ජීිව්කවී ීඅියයීවල ්රීසහීලියාවෙ ි ිංචිවීලවෙීතරති
ිෘත්තීවීමවකනිලීපළිතරති ීලවෙීතරති .

.

වභ ීවභ ීතයට්රයේෂිකීිෘත්තීන්ීසභ වන්ධට්රවන්ීතයට්රේයවන් ජදීීලවෙතත්ීසුදුසුකභ ,ීිවහුණකෙීසහී ළහුරුේදීඅතයීට්රභ ීවලවී
ස ජකීමවකනී37  ආීදරන ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීඇක.ීඔට්රේීරැරීවෙිීට්රහෝීිෘත්ිකවීවභ ීඅධිකෙරිව ආී ගින්ීමි්ණවීින්ට්රන්දී
වන්නීට්රසොවෙීවරලී ීසඳහෙීwww.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessingauthorities ී ජීද ආිෙීඇිකීඅධිකෙමන්ට්රේීලරයිස්තුිීවලන්න.

Trades Recognition Australia - මපුණතටාළිගනිැනීෙ
Trades Recognition Australia (TRA) වනුීඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජට්රේීDepartment of Education and
Trainingීව ට්රත්ීප ජ ෙීඇිකීියෙ ේීඒකකවරී.ීAustralian Department of Immigration and Border
Protection (DIBP)ී ජීලරයිස්තුතකීක්ීඇිකීකෙක්ෂණිකීසහීකෙර්මිකීරැරීවෙී130 ආී ණීප්ර ෙණවකීිවහුණකෙී
ඇතයුභ ීඅධිකෙරිවයි.ීඅවදුභ කරුට්රේීකත්ිවීසහීඔවුන්ට්රේීසිංක්ර ණීඅියයකෙිී කීට්රිනස්ීිනීතයතයධීිවහුණකෙීඇතයුභ ී
ට්රසේිෙීරැස ආීTRA ක්රිවෙත් කීක්යි.

TRA Trades Recognition Service සහ TRA Optional Skills Assessment Serviceීිෘත්තීවීසහී
වල ්රීකේණෙීසභ වන්ධට්රවන්ීිවහුණකෙීපළිතරති ීසිදුීක්යි.ීTRAී ගින්ීඅනු කීකළීRegistered Training
Organisations (RTOs)ීට්ර ීට්රසේිෙීඕස්ට්රේලියාවෙිීහු්ෙීට්රවදෙීහරියි.ීඇතයී ක ී සුි, ඔට්රේීිවහුණකෙිීසුදුසුක  ආී
ස තීට්රහෝ, Offshore Technical Skills Recordීස තීට්රහෝීස ර්ාකෙීසහිකකව ආී ගින්ීතයධි ත්ිීපළිතරට්රන්.ීඒී
අනුිීඔව ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීිෘත්තීවීප්රමිතීන් ීඅනුූලලීවී
ලවෙීතරති ීසිදුීිනුීඇක.ී

ීඅියයීඅ ක්ීහුහුණී ෙඨ ෙලෙි ආීහරදෑම

ීට්රහෝීවල ්රව ආී

TRA ිවහුණකෙීඇතයී ීඔව ීතරළට්ර න්ට්රන්දරයිීදරනීතරති ී
www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx ී ජීඇිකීTRA Pathfinderී
ට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.ී
ඔවීTradeSETීපළිවඳිීට්රසොවෙීවරලී දීකර ිකීිනුීඇක.ීTradeSETීවනුීwww.tradeset.com.au  ජීලෙී
ඔව ීතයධි ත්ීිවහුණකෙීඇතයී  ආීසිදුීකළීයුතුදීවන්නීතී්ණවීරීම ීඔව ීත කේීක්නීතෙස්තුීතය් ජකීට්රසේිෙිරී.ී

131 450 අ කන්න
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Trade Recognition Australia

ඇෙතුම්ාවිස්තෙ

දු්කානී
(ඕස්ට්රේලියාවෙට්රින්ීප )

+61 2 6240 8778
සඳුදෙ-සිකු්ෙදෙ, ට්ර .ීි.ී10.00ීසි ී ධයෙහ්නී12.00ීද ආිෙීසහී .ි.ී1.00
සි ී .ි.ී5.00ීද ආිෙීAEST, ්ජට්රේීිවිෙඩුීි නීහර්ී(රිිවච්ී ධයහ්නී
ට්රේලෙිී+ී රවී10)

දු්කානී
(ඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළ)

1300 360 992

ඊීට්රභ ල්

traenquiries@education.gov.au

TRA ට්රිේීඅඩතයව

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au

කෙර්වෙලීට්රේලෙින්ීඉහකී රිි ව

තෘතීයිකාසුදුසුකම්ාළිගනිැනීෙ
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීප්රෙන්කිලීසහී ළෙත්ිලීප ජටුිෙීඇිකීOverseas Qualification Unitsීට්ර ොදුීකේණෙී(තදෙ:ීඅකයියයී
අධයෙ න,ීසිංක්ර ණීට්රහෝීිෘත්තීවීඅියයකෙීසඳහෙීට්රනොට්රේ)ීසඳහෙීතයට්රේයවීසුදුසුකභ ීපළිතරති ීසිදුීක්යි.ීAustralian
Qualification Frameworkීකෙතයකට්රවන්ීඔට්රේීසුදුසුක ීඊ ීස ෙනීඕස්ට්රේලියාවෙනුීසුදුසුක  ආීහෙීතළ නීතෙස්තුී
තය් ජකීට්රසේිෙි ආීOQUීස වයි.

Department of Education and Training (DET) තයට්රේයවීසුදුසුකභ ීසිංසන්දනවීපළිවඳීසෙ ෙනයීට්රකෝතුරුීසහී
ත ට්රදස්ීස වයි.ීDETීඇ තී ීට්ර ්, ඔට්රේීප්රෙන්කට්රේීට්රහෝී ළෙට්රත්ීOQU ට්රිිකන්ීට්රභ ීපළිවඳිීතය සෙීවලන්න.ී
අියයීට්රිට්රකොත්ීOQU ඔවිීDETීට්රිකීට්රවොමුීක්නුීඇක.
ආවතනව

ට්ර ේාඅඩවිව

Department of Education and Training

http://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

ඔවුන්ට්රේීසුදුසුක ීපළිතනුීලරබී ීත කේකී ෙඨ ෙලෙි ආීහරදෑම ීඅියයීතයට්රේයවීසුදුසුකභ ීස ජකීිෘත්ිකකට්රවෝී
ෙඨ ෙලෙීතෙස්තුීසභ වන්ධීමධේවක ී ජමිකභ ීරීිීහරරීව.ී1800 020 108ීඔස්ට්රසේීFEE-HELPීඅ කන්න;ී
නරත්නභ ,ීhttp://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP ීට්රිේී
අඩතයව ීවන්න.

ැඩබිට්රෙහිාඅයි

ටසි භකම්ාසහාආෙක්ෂට

ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීරැරීවෙිලීිවයුතුීසිවලු ීට්රදනෙීමූලියාකීඅයිිකිෙසිකභ ිල ීසහීරැරීවෙිීක්නීඅක්තු්ීම්ක්ෂෙිීලරබී
 ජමිකභ ීරීවයි.ී

ී

මීය  ීඇතුළත්ීින්ට්රන්ීඅඩු ීිරටු ීට්රතවී ,ීතයට්රේකීකෙල,ීඅසති ීිවිෙඩුීසහීඔට්රේීිෘත්ිකවීමි්ණවීිනීප්රදෙනට්රව ජීට්රහෝී
ගිතයසුට්ර  ජීද ආිෙීඇිකීඅි ී ජමිකභ ව.ී

Fair Work Ombudsmanීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීට්රසේියවන් ීසහීට්රසේිකවන් ීඅදෙළීිෘත්තීවීතිිකීසභ වන්ධීත ට්රදස්ීසහී
ට්රකෝතුරුීwww.fairwork.gov.au ීට්රිේීඅඩතයට්රව ජීලෙීට්රනොමිට්රල්ීස වයි.ීට්රභ ීට්රකෝතුරුීඉිංග්රීසිීට්රනොිනීට්රිනත්ී
කෙයෙිලියාන්දීඇක.ී

131 450 අ කන්න
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අ ො ැටුෙ
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීසිවලු ීට්රසේිකට්රවෝීඅඩු ීක්මින්ීඅි ීිරටු ිත්ීලරබී ී ජමිකභ ීඇක.ීඔවීිරඩීක්න්ට්රන්ීරීනභ ී
ප්රෙන්කට්රේදීනරත්නභ ී ළෙට්රත්ද,ීඔට්රේීිවස,ීඅදෙළීිනීට්රසේිෙීප්රදෙනව,ීසහීඔට්රේීරැරීවෙීට්රකොන්්රෙත්තුට්රේීඇිකීතයස්ක්ී
වනීකේණෙී කීතනණීතී්ණවීට්රේ.
ඔට්රේීට්රසේියවෙීක්ර ෙනුූලලිීට්රතවීභ ීසිදුීකළීයුතුීඅක්ීඔට්රේීිරටුට්ර න්ීඅනියයීඅඩුරීමභ ී(වදුීසහීතයශ්රෙ ී ෙරිට්රකෝෂිකී
හර්)ීට්රනොකළීයුතුව.ීඔවීරැරීවෙි ආීම්භ කීරීමට්රභ දීීඅඩුීරීමභ ීපළිවඳිී රහරි ලියාීක්නීට්රලසීඔට්රේීට්රසේියවෙට්රතන්ී
ඉල්ලෙීසිටින්න.ීඔට්රේීිරටුට්ර න්ීඅඩුීරීමභ ීඔව දීසරලසුභ ීකළීහරරීව.
ඩිීට්රතවීට්ර න්ී සුීකෙර්වෙලීි න ආීඇතුළකීඔව ීිරටුප්ීිෙර්කෙි ආීලරබිවීයුතුව.ී

රැකිවටට්රරාට්රකො පට්රීසි භ
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීසිවලු ීට්රසේිකවන් ීඅඩු ීරැරීවෙීට්රකොන්ට්රේසිීසඳහෙී ජමිකභ ීඇක.ීිරඩීක්නී රවීතණන,ීඅිකකෙලී
දී නෙ,ීතයට්රේකීකෙලවන්,ීට්රලඩීිවිෙඩුීසහීිවිෙඩුීි නීට්ර ීප්රමිතීන්ී ගින්ීමි්ණවීට්රේ.

මට්රව නවසාඇ ාඅයි ව
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීසිවලු ීට්රසේිකවන් ීිෘත්තීවීසමිිකවක ීසභ වන්ධීවී ීසහීඒී ගින්ීිවට්රවෝජනවීක්නුීලරබී ී
අයිිකව ආීඇක.ීකභ කරුීසිංතභ ීඔවුන්ට්රේීසෙ ෙකයකවන් ී ඩි,ීරැරීවෙීට්රකොන්ට්රේසිීසහීට්රසේිෙස්ාෙනට්රේීඅයිිකිෙසිකභ ී
පළිවඳිීත ට්රදස්ීස වයි.ීඔවුන්ීට්රසේිෙස්ාෙනට්රේීප්රය්නීසභ වන්ධට්රවන්ීත කෙමීිනීඅක්ීසෙ ෙකයකවන්ට්රේී ඩිීසහී
රැරීවෙීට්රකොන්ට්රේසිීපළිවඳිීහෙභ හුතුන්ීස තීට්ර ආිල්ීක්යි.ී
ඔවීිෘත්තීවීසමිිකීසෙ ෙකයට්රකට්රවකුදීවනීිතීඔට්රේීට්රසේියවෙ ීකී ීඅියයීට්රනොට්රේ.ීඔවීිෘත්තීවීසමිිකවකීසෙ ෙකයකවකුී
වී ීට්රහේතුට්රින්ීඔට්රේීහෙභ හුකෙීඔව ීඅිෙසිසහතකීට්රලසීසරලකී ීට්රහෝීඔවිීට්රසේිට්රවන්ීට්රන්පී ීට්රහෝීට්රනොකළීයුතුව.
ඔව ීිෘත්තීවීසමිිකවක ීවරඳී

ීඅියයීනභ ීසහීවරඳිවීයුත්ට්රත්ීරීනභ ීසමිිකවක දරයිීට්රනොදතිීනභ ,ී
www.australianunions.com.au ීට්රිේීඅඩතයට්රව ජීඇිකීAustralian Unionsීඅ කන්න.ීAustralian Unionsී
වනුීAustralian Council of Trade Unionsී ගින්ීට්ර ට්රහවිනීසෙ ෙකයකත්ිීසහීත ට්රදස්ීට්රසේිෙිරී.ීිරඩ ට්රළේදීී
ඔට්රේීඅයිිකිෙසිකභ ීසහී ජමිකභ ීපළිවඳිීඔව ීතර ලුි ආීඇත්නභ ීAustralian Unionsී ීඔව ීතදේීකළීහරරීව.ී

ට්ර නස්කම්ාසැලකීෙසාඑට්රෙහිාරැක ෙණව
ඔට්රේීජෙිකව,ීමත ,ීස්ත්රී-හු්රුයීකෙිව,ීතර්කණීකෙිව,ීලියාිංගිකී නෙ ව,ීමවෙධිකකෙිවීට්රහෝීකභ කරුීසිංත වකී
සෙ ෙකයකවකුීවී ීිරිවීට්රහේතුන්ී දනභ ීක්ට්රතනීිරඩ ට්රළේදීීසිදුිනීට්රිනස්කභ ීසරලකීට්ර න්ීසහී’පීඩෙකෙමී
ක්රිවෙින්ට්රතන්‘ීඔවීම්ක්ෂිකව.ී
’පීඩෙකෙමීක්රිවෙින්‘ීවනුීවභ ීහුේතලවකු:

•
•
•
•
•

රැරීවෙි ීට්රනොතරති
රැරීවෙට්රින්ී හීරීම
හුහුණුීඅිස්ාෙීලවෙීට්රනොදී
තසස්ීවී ීලවෙීට්රනොදී
අඩුීිෙසිසහතකීරැරීවෙීට්රකොන්ට්රේසිීසහීිෘත්තීවීිවව වන් ීව ත්ීරීම යි.

ට්රිනස්කභ ීසරලකී

ීඑට්ර් ජීතිිකීපළිවඳීිරඩිදු්ීතයස්ක්ීසඳහෙීwww.humanrights.gov.au/employers/goodpractice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws ට්රිේීඅඩතයවී
වලන්න.
රමිණිල්ල ආීරීම ීසඳහෙීwww.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-cancomplain-about/complaints-about-discrimination-employment ීට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.
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ට්ර නත්ා ැඩෙළාඅයි

ටසි භකම්

ඔට්රේීරැරීවෙිීපළිවඳීවභ ීතය සී  ආීට්රහෝී රමිණිල්ල ආී(ඔට්රේීට්රසේියවෙ ීට්රහෝීඅදෙළීඅධිකෙරිවක )ීරීම ීිවසෙීට්රහෝීඔට්රේී
අයිිකිෙසිකභ ීසභ වන්ධට්රවන්ීතිිකීක්රිවෙ ෙර්තීතරති ීිවසෙීඔට්රේීට්රසේියවෙ ීඔව ීඅිෙසිසහතකීිනීමකේව ීක යුතුී
රීම ීට්රහෝීට්රසේිට්රවන්ී
ට්රන්පී ීට්රනොහරක.

ැඩිාවිස්තෙ
ඔව ීසුදුසුී ඩිව,ීිවිර්ි ීට්රකොන්ට්රේසිීසහීිරඩ ළීඅයිිකිෙසිකභ ීලරට්රවන්ට්රන්දීවන්නීපළිවදිීඔව ීසරකව ආීඇත්නභ ී
ට්රහෝීඔට්රේීට්රසේියවෙීපළිවඳී රමිණිල්ල ආීරීම ීඅියයීනභ ,ීඒීසභ වන්ධීිරඩිීතයස්ක්ී හකීසඳහන්ීස්ාෙනිලියාන්ීලවෙී
තකීහරරීව:
ට කාආවතන

Fair Work Ombudsman
(ඉිංග්රීසිීකෙයෙිීහර්ීට්රිනත්ීකෙයෙ)

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

13 1394

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

Fair Work Ombudsman
සිංක්ර ණිකවන්ීසහීවීසෙධෙමන්ීසඳහෙ

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

Australian Unions

1300 486 466 www.australianunions.com.au/

Fair Work Commission

1300 799 675 www.fwa.gov.au/

ඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජව

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

Department of Immigration and
Border Protection

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

ට්රසේ ටස්ථටනට්රසාට්රසෞඛ්යාසහාමෙටෙයට
ට්රසෞඛ්වීසභ  න්නීසහීම්ක්ෂෙීස ජකීට්රසේිෙස්ාෙනවකීට්රසේිවීරීම ීඔව ීඅයිිකව ආීඇක.ීසිවලුීට්රසේිකට්රවෝීඔවුන්ට්රේී
ට්රසේියවෙට්රේීට්රසෞඛ්යීසහීිව්ෙ දෙී ටි ෙටීන්ීඅනුත නවීකළීයුතුව.ී
ඔවීිරඩීක්නීඅක්තු්ීඅනතු්ක ීල ආවූට්රේීනභ ,ීට්රසේිකවන්ට්රේීින්ි ීදී නෙි ීඔවීසුදුසුකභ ීලරබිවීහරරීව.ී

Work Health and Safety (WHS) තිික (Occupational Health and Safetyීවනුට්රින්දීහරන්ට්රේ)ීසභ වන්ධී
මූලියාකීිතකී ීඇත්ට්රත්ීප්රෙන්කීට්රහෝී ළෙත්ිල යි.ීට්ර ීතිිකීට්රසේියවන්ට්රේ,ී්ෙජයීමවකනිලීසහීිරඩ ට්රළ ජීට්රසෞඛ්යවී
සහීිව්ෙ දෙිීසභ වන්ධට්රවන්ීිතරීිීයුතුීඅට්රනකුත්ී ෙර්ය්ිිලීකෙර්වවන්ීිවව ීක්යි.
ඔව ීඔට්රේීිරඩ ළීම දෙීස ජකීවූි ආීවිීහරට්රේීනභ ,ීඅදෙළීිවවෙ කීට්රහෝීිරඩ ට්රළ ජීට්රසෞඛ්යීසහීිව්ෙ දෙී
ිවට්රවෝකයකවෙී(එිරන්ට්රන ආීසිටීීනභ )ීඅ කන්න.ීඔට්රේීට්රසේිකීසිංත වීඇ තී දීඔව ීහුළුින.ී
ප්රෙන්කීසහී ළෙත්ීිව්ෙ දෙීිවවෙ කවන්ීින්ට්රන්:
කලටෙව

ට්රසෞඛ්යාසහාමෙටෙයටාමවටෙනව

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

ACT

WorkSafe ACT

02 6207 3000

www.worksafety.act.gov.au

NSW

WorkCover NSW

13 1050

www.workcover.nsw.gov.au
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කලටෙව

ට්රසෞඛ්යාසහාමෙටෙයටාමවටෙනව

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

NT

NT WorkSafe

1800 019 115

www.worksafe.nt.gov.au

Qld

WorkCover Queensland

1300 362 128

www.worksafe.qld.gov.au

SA

SafeWork SA

1300 365 255

www.safework.sa.gov.au

Tas.

WorkSafe Tasmania

1300 366 322

www.worksafe.tas.gov.au

Vic.

WorkSafe Victoria

1800 136 089

www.worksafe.vic.gov.au

WA

WorkSafe Western Australia

1300 307 877

www.worksafe.wa.gov.au

ජෙිකක

Comcare

1300 366 979

ජෙිකක

Safe Work Australia

1300 551 832

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

කල්ීකරණීභ ,ීට්රකල්ීසහීතෑස්ීිරිවීස හ්ීස ෙතභ ිල ීට්රිනස්ීිව්ෙ දෙීිවවෙ නවන්ීඇක.ීරැරීවෙීිවයු ආිකකවන්ට්රේී
ින්ි ීට්රතවීභ ීඇතුළත්ීිවවෙ නවන්ීපළිවඳීපූර්ණීලරයිස්තුි ආීසඳහෙී

www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whsregulators ට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.

විශ්රටොෙටරිට්රත ෂික
තයශ්රෙ ී ෙරිට්රකෝෂිකවීවනුීඔට්රේීතයශ්රෙ වීසඳහෙීඉිකරිීක්නීමකේවරී.ීඔවීසහ/ට්රහෝීඔට්රේීට්රසේියවෙ/ස්ිෙමිවෙ ීතයශ්රෙ ී
ෙරිට්රකෝෂිකීඅ්මුදල ීමුදල්ීවර්ීකළීහරරීව;ීට්ර ීමුදල්ීඔව ීිවසීඅවුරුදුී60ීවූීතය ීලවෙීතකීහරරීව.
ට්රවොට්රහෝීඅිස්ාෙිලදී,ීඔට්රේීඉ යීභ ිලියාන්ීසිවව ීනිවක ීස ෙනීිනීමුදල ආීඔවීට්රකෝ්ෙතත්ීතයශ්රෙ ී ෙරිට්රකෝෂිකී
අ්මුදලක ීට්රතවී ීඔට්රේීට්රසේියවෙීතිිකට්රවන්ීවරඳීීසිටී.ීමීය  ීඅ ක්ිීඔව දීඔට්රේීතයශ්රෙ ී ෙරිට්රකෝෂිකව ීමුදල්ීවර්ීකළී
හරරීව.ීඔට්රේීට්රසේියවෙීිවවමිකීමුදල්ීප්ර ෙණවීට්රතින්ට්රන්දීවන්නීදරනීතරති ීසඳහෙීඔට්රේීතයශ්රෙ ී ෙරිට්රකෝෂිකීඅ්මුදලී
අ කන්න.ී
ඔවීස්ිවිංරැරීවෙි ආීක්න්ට්රන්ීනභ ,ීඔට්රේීතයශ්රෙ වීසඳහෙීඅ්මුදලක ීමුදල්ීදරමීය  ීතරනීඔවීසිිකවීයුතුව.ී
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
විශ්රටොෙටරිට්රත ෂිකාට්රතොෙතුරු

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

Australian Taxation Office

13 1020

www.ato.gov.au/super

Australian Securities and
Investments Commission

1300 300 630

www.moneysmart.gov.au/superannuationand-retirement
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6 ඕස්ට්රේලියාවටනුානී ව
ට්රෙොට්රකොසට්රසේදී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීසිටිනීසිවලු ීට්රදනෙීඕස්ට්රේලියාවෙනුීතිිකව ීඅිනකීවී ීඅට්රප්ක්ෂෙීට්රකට්රර්.ීට්රිනත්ී් ිලීිවිර්ි වරයිී
පළිතරීට්රණනීස හ්ීට්රේීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදීීතිිකතයට්ර්ෝධීීතයවීහරරීීඅක්ීඒිෙ ීදරඩිීදඬුිභ ීදීිවව ීතයවීහරරීව.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීතිිකීපළිවඳීදරති ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීප්රජෙීවිතයකව ීඅනුතකීවී
ත කෙමීිනුීඇක.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ීසහීප්රය්නීඇිකවී ීිරළර ආවී

ත්ීඔව ී

සෙ ්ෙධීීිර්ි 
ප්රෙණ්ඩත්ිව
තෘහස්ාීසහී වුල්ීප්රෙණ්ඩත්ිවීසහීලියාිංගිකීඅඩන්ට්රත්ට් භ 
තිකයනුූලලිීලියාිංගිකීට්රසේිනවීසඳහෙීකර ිකීතයවහරරීීිවස
ළ ෙීඅයිිකිෙසිකභ 
ළ ෙීරැකි්ණව
වලහත්කේීතයිෙහව
කෙන්කෙීප්රජනනීට්රසෞඛ්යවීසහීඅයිිකිෙසිකභ 
ගිිවීඅතයීසහීප ජවෙ
සතුන්ීසහීිනසතුන්
දුභ බී ,ී ත් රන්ී ෙනවීසහී ත්ද්රිය
රළීට්රහෝීසතුන්ීමනවනවීපළිවඳීසී ෙ
ට්රිනත්ීතිික
තිිකීමධේ

සටෙෙටධීා ැෙදි
අ ්ෙධව ආීවනුීතිිකව ී

හරිව,ීදඬුි

ීට්රහේතුීිනීහරසිම  ආීට්රහෝීක්රිවෙිරී.

දරුණීඅ ්ෙධිල ීඇතුළත්ීින්ට්රන්ීමිතිී රරුභ ,ී හ්ීදීභ ,ීලියාිංගිකීඅඩන්ට්රත්ට් භ ,ීට්රේ ළීහෙිවීට්රහෝීට්රසෝකභ ,ීමයුධී
සන්නේධී ිංට්රකොල්ලකෑභ ,ීතිකයනුූලලිීලියාිංගිකීට්රසේිනට්රව ජීට්රවි වීට්රනොහරරීීවෙලිවස්කරුින්ීස තීලියාිංගිකී
සභ වන්ධකෙී රිරත්වී ,ීඅනතුරුදෙවකීට්රලසීරිවී රදවී ,ීතිිකතයට්ර්ෝධීී ත්ද්රියීළඟීකවෙීතරති ,ීකෙතයකවීට්රහෝීතයරීණී ී
සහීිිංෙෙියි.ීට්ර ොලීසිවීට්රහෝීට්රඩඩ්ල්,ීප්රෙන්කීට්රහෝීප්රෙට්රේයවී්ෙජයීිවලධෙරිට්රවකු ීඅල්ලස්ීදී ී(මුදල්ීලවෙීදී )ීට්රහෝී
දී ීකරත්ීරීම ීදරඩිීදඬුිභ ීලරබිවීහරරීීි්දරී.ීඔව ීිෙසිීසහතකීිනීට්රසේීතී්ණව ආීතරති ීට්ර ළඹවී ීසඳහෙී හජනී
ට්රසේිකවන් ීකෑගිීට්රහෝීඅල්ලස්ීලවෙීදී ීතිිකතයට්ර්ෝධීීිනීඅක්ීඑිරිවීක්රිවෙීිෙර්කෙීක්නුීලරට්රේ.ී
තුි ආකුීිරිවීඅතයීමයුධීවල ්රව ආීට්රනො රිකිී ජමිීක්ීතරති ීට්රහෝීරැට්රතනීවෙ ීතිිකතයට්ර්ෝධීව.ීට්රවොට්රහෝීප්රෙන්කීසහී
ළෙත්ිලීප ජවෙීිරිවීට්රිනත්ීමයුධීට්ර ොදුීස්ාෙනිල ීරැට්රතනීවෙ ීපළිවඳිදීසී ෙීඇක.ී
හි සිීඅිස්ාෙිකදීීට්රහෝීඔවීට්රහෝීට්රිනත්ීඅට්රවකුීඅනතුරුදෙවකීකත්ිවකීසිටීනභ ,ී000ාඅ කෙී“Police”ීඉල්ලන්න.ී2ී
ිනී රිච්ට්රේදට්රව ජීත කේීලවෙීතන්නීදීරීවින්න.
ඔවීඅ ්ෙධව ආීදුටුට්රේීනභ ීට්රහෝීඅ ්ෙධව ආීතයසදී ීට්රහෝීිරළකී ීට්ර ොලීසිව ීත කේීතයවීහරරීීට්රකෝතු් ආීඔවීසතුිී
ඇත්ට්රත්ීනභ ,ීඔවීwww.crimestoppers.com.au  ජීඇිකීCrime Stoppersීඇ ිකවීයුතුව,ීනරත්නභ ී1800
333 000ීඅ කන්න.ීඔව ීඔට්රේීන ීසදහන්ීරීම ීඅියයීට්රනොට්රේ.ී

ප්රචණ්ඩඩත් වා
ට්රිනත්ීහුේතලවකු ීහෙිවක්ීප්රෙණ්ඩත්ිවීඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළීතිිකතයට්ර්ෝධීීිනීඅක්ීඑවීව් කළීඅ ්ෙධව ආීට්රලසී
සරලට්ර ආ.ීප්රෙණ්ඩකෙමීට්රලසීහරසිට්ර්න්නෙීපරිමිවකුීට්රහෝීතරහරණිවකීට්රේිෙ,ීසි්තකීවී ීසිදුීිනුීඇක.ී
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තෘහෙශ්රිකීප්රෙණ්ඩත්ිවී(තෘහස්ාී ජිංසනවීසහී වුල්ී ජිංසනව)ීඇතුළත්ීඅ ්ෙධීට්රහෝීප්රෙණ්ඩත්ිවන් ීට්රතොදුරුීවුින් ී
ත කේීක්නීතයතයධීට්රසේිෙීඇක.ී

ිෘහස්ථාසහාෙවුල්ාප්රචණ්ඩඩත් වාසහාලියාංගිකාඅඩ පට්රත්්ටසම්
තෘහස්ාීසහී වුල්ී ජිංසනවීවනුීබිවීිරේදී ීට්රහෝීඔවුන්ට්රේීම්ක්ෂෙි ීකර්ජනවීරීම ී ගින්ීසහකරුිෙ/සහකෙරිවී
ෙලනවීරීම ීත ට්රවෝීතීක්තන්නෙීහරසිමභ ීට්රහෝීතර්ජනෙව.ීතෘහස්ාීසහී වුල්ී ජිංසනවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීතිිකව ී
හරිවව.ී හකීදෑීඊ ීඇතුළත්ීතයවීහරරීව:
•
•
•
•
•

වුට්රල්ීසෙ ෙකයකවකු ීට්රහෝීසහකරුිෙ/සහකෙරිව ී හ්ීදී ,ීට්රවල්ලීමිරිකී ීට්රහෝීපීඩෙීරීම
වුට්රල්ීසෙ ෙකයකවකු ීට්රහෝීසහකරුිෙ/සහකෙරිව ීඅකයියයීමුදල්ීට්රනොදී
සහකරුිෙ/සහකෙරිවීමිතු්න්ීසහී වුට්රල්ීතදතයවට්රතන්ීහුදකලෙීරීම
සහකරුිෙ/සහකෙරිව ීිව්තුරුිීවරණීිරදී ීසහීතයට්රේෙනවීරීම
ළමුන් ීට්රහෝීසු්කල්ීසතුන් ීකර්ජනවීරීම

ලියාිංගිකීඅඩන්ට්රත්ට්  ආීවනුීඔවුන්ට්රේීකර රත්ට්රකන්ීට්රකෝිීඅට්රන ආීහුේතලවකුීට්රිකීක්නීලියාිංගිකීවල ෑභ ව.ීමීය  ී
ඇතුළත්ීතයවීහර ආට්ර ආ:
•
•
•

වට්ර කු ීලියාිංගිකීකෙර්වීට්රහෝීඒීහෙීසභ වන්ධීක්රිවෙි ආීසඳහෙීවලීරීම
වට්ර කු ීිවල්ීචි්ර ටිීවරලී ීසඳහෙීවලීරීම
ළමුන්ීස තීලියාිංගිකීකෙර්වට්රව ජීට්රහෝීඒීහෙීසභ වන්ධීක්රිවෙිකීට්රවදී

ඕස්ට්රේලියාවෙට්රි ජදී,ීරීසිට්රිකු ීට්රහෝීලියාිංගිකීඅඩන්ට්රත්ට් භ ීරීම ීතිිකතයට්ර්ෝධීව.ීලියාිංගිකීඅඩන්ට්රත්ට් භ ීක්න්නෙීපරිමිවකුී
ට්රහෝීතරහරණිවකීට්රේිෙ,ීඔවුන් ීසි්තකීවී ීසිදුීිනුීඇක.ීඅඹුසරභ ීසභ වන්ධව ආීඇික,ීතයිෙහකීට්රහෝී වුට්රල්ී
සෙ ෙකයකවන්ීිනීහුේතලවන්ීඅක්ීසිදුිනීලියාිංගිකීඅඩන්ට්රත්ට් භ ීදීතිිකව ී හරිවව.
කෙන්කෙින් දීපරිමින් ීහෙීස ෙනීඅයිිකිෙසිකභ ීඇක.ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීතිිකවීකෙන්කෙින්ීසහීහුරුයවන්ීස ෙනීට්රකො ී
සලකයි.ීසිවලුීට්රදනෙ ීප්රෙණ්ඩත්ිට්රවන්ීට්රකෝිීවිිත්ීවී ත්,ී්රීික ත්ීසවඳකෙිකීට්ර න් ීප්රජෙිකීවිිත්ීවී ී
අයිිකව ආීඇක.
ඔවීට්රහෝීඔවීදන්නෙීට්රිනත්ීඅට්රවකුීඅනතුරුදෙවකීකත්ිවකීසිටීනභ ,ී000ාඅ කෙී“Police”ීවීඉල්ලන්න.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීට්ර ොලීසිවීම්ක්ෂෙීස ජකීිනීඅක්ීතයය්ිෙසදෙවකදීට්රේ.ී

Family Safety Pack ඔට්රේීඅයිිකිෙසිකභ ීට්රත්රුභ ීතරති

ීසහීඅියයීවුිට්රහොත්ීවෙයුතුීකරන්ීසභ වන්ධට්රවන්ීඔව ී
ත කේීක්යි.ීසිංස්කෘිකකීසිංට්රේදීීත ට්රේයනීට්රසේිෙින්ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීඇිකීඅක්ීඔවුන්ට්රතන්ීත කේීඉල්ලී ීඅනු කී
ට්රකට්රර්.ීwww.dss.gov.au/family-safety-pack ීට්රිේීඅඩතයට්රවන්ීට්ර ීලියාපට්රතොනුිීකෙයෙීතණනරීන්ීලවෙීතකී
හරරීව.

1800 RESPECTීතෙස්තුී් ජක,ීතයය්ිෙසදෙයීීදු්කානීසහීජෙලතකීත ට්රේයනීසහීට්රකෝතුරුීස වයි.ීත ට්රේයකට්රවෝී
ඔව ීඇහුභ කන්ීට්රදනුීඇක;ීඔට්රේීප්රය්නිල ීපලියාතුරුීස වනුීඇක;ීඑට්රසේ ීඔට්රේීට්රප්රේයට්රේීඇිකීට්රිනත්ීත කේකී
ට්රසේිෙිල ීට්රවොමුීක්නුීඇක.ී1800 737 732ීඅ කන්න,ීනරත්නභ ීwww.1800respect.org.au ීට්රිේීඅඩතයව ී
පතයට්රසන්න.

MensLineීවනුීප්රෙණ්ඩත්ිවීඇතුළුී වුල්ීසහීසවඳකෙීතර ලුීතයසඳෙීතරති ීපරිමින් ීත කේීක්නීත ට්රේයනී
ට්රසේිෙිරී.ී1300 789 732ීඅ කන්න,ීනරත්නභ ීwww.mensline.org.au ීට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.ී
ඔව ී රිිර්කකවකුීඅියයීනභ ී රිිර්කනීසහීකෙයණී රිිර්කනීට්රසේිෙි (TIS National)ීලවෙීතරති ීසඳහෙී131
450ීඅ කන්න.ීTIS Nationalීත ට්රේයනීට්රසේිෙීට්රනොස වනීනමුත්ීට්රිනත්ීට්රසේිෙීහෙීසභ වන්ධීවී ීඔව ීත කෙමී
ට්රියි.ී

131 450 අ කන්න
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කලටෙව
ජෙිකක

ජෙිකක

ජෙිකක
ජෙිකක

ACT
NSW

ිෘහස්ථාසහාෙවුල්ාහිංසනාට්රසේ ට

දුෙකථනව

Domestic Violence and Sexual Assault - රවී24ීත කේකීට්රසේිව
www.1800respect.org.au
Child Abuse Prevention Service
- රවී24ීත කේකීට්රසේිවීට්රහෝ
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
Mensline Australia - රවී24ීත කේකීට්රසේිව
www.mensline.org.au
Men’s Referral Service
http://mrs.org.au
Domestic Violence Crisis Line
http://dvcs.org.au
Domestic Violence Advocacy Service - Sydney Advice Line
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legalservice
Domestic Violence Advocacy Service - සිඩ්ිවිලියාන්ීප ීට්රනොමිට්රල්ී

1800 200 526
නරත්නභ 

1800 737 732
1800 688 009

1300 789 978
1300 766 491
02 6280 0900
02 8745 6999

1800 810 784

ඇ තුභ ී

NT

Qld

SA

Tas.

Vic.

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 – ත ට්රේයනීසහීත කේකීට්රසේිෙ
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/
family_violence_counselling_and_support_service
Eastern Domestic Violence Service
සඳුදෙීසි ීසිකු්ෙදෙීද ආිෙීට්ර .ිී9.00ී-ී .ි.ී5.00
http://edvos.org.au/what-we-do

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

131 450 අ කන්න
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කලටෙව

WA

ිෘහස්ථාසහාෙවුල්ාහිංසනාට්රසේ ට

දුෙකථනව

Immigrant Women’s Domestic Violence Service
www.iwss.org.au
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
සඳුදෙීසි ීසිකු්ෙදෙීද ආිෙීට්ර .ිී9.00ී-ී .ි.ී5.00
ත ට්රේයනවීසහීත කේ
www.safesteps.org.au
Men’s Referral Service, Richmond,
තය ආට්ර ෝරිවෙිීතුළීට්රනොමිට්රල්ීඇ තුභ .
http://mrs.org.au/about
Men’s Referral Service, Richmond,
සඳුදෙීසි ීසිකු්ෙදෙීද ආිෙීට්ර .ිී9.00ී-ී .ි.ී5.00
Women’s Domestic Violence Crisis Service
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx
Women’s Domestic Violence Crisis Service

1800 755 988
03 9898 3145
1800 015 188

1800 065 973
03 9428 2899
1800 007 339

08 9223 1188

ර්ත්ිල ීවරහරරින්ීඑනීඇ තුභ 

Men’s Domestic Violence Helpline
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx
තෘහස්ාීට්රහෝී වුල්ීප්රෙණ්ඩත්ිවීසභ වන්ධට්රවන්ීක යුතුීරීම
ට්ර ී රිච්ට්රේදට්රව ජීඅිසෙනවීවලන්න.

1800 000 599

ීඔව ීතිිකීමධේීඅියයීිනුීඇක.ීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී

නීතයනුූලල ාලියාංගිකාට්රසේ නවාසඳහටාකැෙ ාවිවහැකිා වසා
තිකයනුූලලිීලියාිංගිකීට්රසේිනවීසඳහෙීකර ිකීතයවහරරීීිවසීවනුීඔව ීට්රිනත්ීඅට්රවකුීහෙීලියාිංගිකිීඑ ආීවී
ි වීහරරීීතිකයනුූලලීිවසයි.

ීකර රත්කී

ට්රවොට්රහෝීප්රෙන්කීසහී ළෙත්ිලීස්ත්රී-හුරුයීට්රද ෙර්ය්ිව ීතිකයනුූලලිීලියාිංගිකීට්රසේිනවීසඳහෙීකර ිකීතයවහරරීීිවසී
අවුරුදුී16ීට්රේ.ීදකුණුීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේී(South Australia)ීසහීකස්ට්රභ ිවවෙට්රේී(Tasmania) ට්ර ීිවසීඅවුරුදුී17ී
ට්රේ.
ිරඩි ජටිට්රවකු ,ීතිකයනුූලලිීලියාිංගිකීට්රසේිනවීසඳහෙීකර ිකීතයවහරරීීිවස ීිඩෙීඅඩුීවෙලිවස්කරුින්ීස තීලියාිංගිකී
කෙර්වට්රව ජීට්රවදී ීතිිකතයට්ර්ෝධීව.ීට්ර ීතිිකීකඩක්නීඕනෑ ීට්රකට්රනකු ීදරඩිීදඬුිභ ිල ීව ත්ීවී ීසිදුීට්රේ;ීළ වෙී
කර ිකීවීදීනරිකදීවනීකේණවීට්ර  ජදීීට්රනොසරලට්ර ආ.ීට්ර ීතිිකීකුඩෙීළමුන්ීලියාිංගිකීඅ ට්රවෝජනට්රවන්ීම්ක්ෂෙීක්යි.
ඔව ීවිදයි්ට්රවකු ීකකෙීරීමට්ර න්ීට්රහෝීලියාිංගිකීට්රසෞඛ්යීසෙවනව ආීඇ තීට්ර න්ීට්රහෝීWhite Pagesී ජීද ආිෙීඇිකී
වුල්ීසරලසුභ ීසෙවනව ආීඇ තීට්ර න්ීිරඩිීතයස්ක්ී
ට්රසොවෙීතකීහරරීව.

ළෙටාඅයි

ටසි භකම්

ළ ෙීඅයිිකිෙසිකභ ීසුරැකී

ීඕස්ට්රේලියාවෙිීඇ ීකර ීවීීක්රිවෙීක්යි.

තිිකවී ගින්ීයෙරිරික,ීලියාිංගිකීසහීහරඟීභ ීඅ ට්රවෝජනවීට්ර න් ීිවිට්රසේදීීසහී ෙසරට්රල්දීීවනීට්රදට්ර ආදී ීසිදුිනීට්රනොසලකෙී
හරම ීසහීප්රෙණ්ඩත්ිට්රවන්ීළමුන්ීම්ක්ෂෙීට්රකට්ර්යි.ීළ ෙීසු මක්ෂෙිීසහීරැකි්ණවීසභ වන්ධට්රවන්ීප්ර ෙණිත්ී
තයධිතයධෙනවන්ීට්රවි වීයුතුව.ීකෙයිකීකරලී ීිරිවීකෙයිකීදඬුිභ ී ගින්ී ජ ආ වී ීඅනු කීට්රනොට්රකට්රර්;ීඑිරිවීක්රිවෙිරීන්ී
සරලරීවීයුතුීහෙිවව ආීසිදුීවුිට්රහොත්,ීඑවීතිිකතයට්ර්ෝධීව.ී ෙසරල්ිලදීීකෙයිකීදඬුිභ ීදී ීඅිස්ීනරක.ී
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ළ ට්රවකු ී ජිංසෙි ආීසිදුිීඇිකීවි ීසරකව ආීඇත්නභ ,ීඒීවිීප්රෙන්කීට්රහෝී ළෙත්ීළ ේක්ෂකීඅධිකෙරිව ීදරනුභ ීදී ී
ට්රදොස්ක්ිරුන්ීසහීගුරුිරුන්ීිරිවීස හ්ීහුේතලවන්ට්රතන්ීඅට්රප්ක්ෂෙීට්රකට්රර්.ී

ළෙටෙක්ෂට
වභ රීසිීපළිට්රික ආීළමුන් ීහෙිවක්ීට්රහෝීහෙිවක්ීවීට්රභ ීඅිදෙන  ආීස ජකීනභ ,ීළ යින්ට්රේීම්ක්ෂෙිීසහීවහ රිරත් ී
කහවුරුීක්නුීිස්ීළ ේක්ෂණීට්රසේිෙීඉි රි ත්ීතයවීහරරීව.ීඔව ීට්රහෝීඔවීදන්නෙීට්රිනත්ීඅට්රවකු ීප්රෙණ්ඩත්ිට්රවන්ීට්රහෝී
අ ට්රවෝජනට්රවන්ීම්ක්ෂෙිීඅියයීනභ ,ීඔවීට්ර ොලීසිවීට්රහෝීළ ේක්ෂකීට්රසේිවීඇ ිකවීයුතුව.
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
ෙළටත

ළෙටෙක්ෂණාආවතනාසහ ට්ර ේාඅඩවි

දුෙකථනාෙැවා24ෙ

ජෙිකක

Child Abuse Prevention Services
www.childabuseprevention.com.au

1800 688 009

ACT

Office for Children, Youth and Family Support
www.communityservices.act.gov.au/ocyfs

1300 556 729

NSW

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

132 111

NT

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

1800 700 250

Qld

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

1800 811 810

SA

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

131 478

Tas.

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

1300 737 639

Vic.

Department of Human Services – Child Protection
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-youngpeople/child-protection
Department for Child Protection and Family Support
www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx

131 278

WA

1800 199 008

බලහත්කටොවි ටහව
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීසිටිනීසිවලුීට්රදනෙ ීඔවුන්ීතයිෙහීින්ට්රන්දීනරේදීවන්නීතී්ණවීරීම ීිවදහස ආීඇක.ීකෙ ීට්රහෝී
තයිෙහීිනීට්රලසීවලීරීම ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීතිිකව ීඅනුිීඅ ්ෙධවරී.ීවලහත්කේීතයිෙහවීවනුීට්රකට්රනකුට්රේීස්ිී
කර රත්ට්රකන්ීට්රකෝිීබිවීතරන්වීට්ර න්,ීවල ෑභ ීරීමට්ර න්ීට්රහෝීරැිටීට්ර න්ීතයිෙහතකීරීම යි.ී
කිත්ීඅට්රවකු ීතයිෙහීිනීට්රලසීයෙමරිකි,ී ෙනසිකිීට්රහෝීකෙිෙත් කිී(emotionally)ීවල ෑභ ීරීම ීරීසිට්රිකු ී
අිස්ව ආීට්රනො රක.ීහුේතලවකුට්රේීමතමිකීට්රහෝීිෙර්ගිකී සුබි ,ීඔවුන්ට්රේීස්ත්රීහුරුයීකෙිවීට්රහෝීලියාිංගිකීි යෙනිකවීට්රහෝී
ිවසීකු  ආීවන්නීට්ර  ජදීීඅදෙළීට්රනොට්රේ.ී
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වලහත්කේීතයිෙහව ආීසඳහෙීහුේතලට්රවකුීට්රිනත්ී් ක ීට්රතනවෙ ,ීවරවී ීට්රහෝීඑවීට්රිනත්ීඅට්රවකුීලිෙීසිංතයධෙනවී
ක්වී ීදීතිිකතයට්ර්ෝධීව.ී
ිවසීඅවුරුදුී16 ීඅඩුීළමුන් ීතයිෙහවීකහණභ ව.ීිවසීඅවුරුදුී16-18ීඅක්ීහුේතලවන් ීතයිෙහීතයවීහර ආට්ර ආී
ට්රද ෙපවන්ට්රේීඅිස්වීඇිකිීසහීතයිවය්ෙවකේි්වකුීට්රහෝී ට්රහේස්්රෙත්ි්වකුට්රේීවලවීප ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීඅධික්ණී
ිවට්රවෝතව ආී කී ණි.ී
ට්රවෝකයකීතයිෙහීඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළීතිකයනුූලලව.ී
වලහත්කේීතයිෙහවන්ීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසහීත කේීට්රසවීට්රභ දීීඔවීසහීට්රිනත්ීඅවිීඉන්ීම්ක්ෂෙීින්ට්රන්ීට්රකට්රසේදරයිී
දරනීතරති ීwww.ag.gov.au/forcedmarriage ීට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.

Family Safety Pack -(www.dss.gov.au/family-safety-pack) මීය  ීවලහත්කේීතයිෙහවීසහීවෙලිවස්කේී
තයිෙහවන්ීපළිවඳීට්රකෝතුරුී ත්රිකෙිීඇතුළත්.
ීඔවීට්රහෝීට්රිනත්ීඅට්රවකුීවලහත්කේීතයිෙහවකීසිටින්ට්රන්ීනභ ීට්රහෝීඊ ීට්රතොදුරුීවීට්රභ ීඅිදෙන කීසිටින්ට්රන්ීනභ ී
131 237ීඔස්ට්රසේීAustralian Federal Police වීඅ කන්න.
හකීසඳහන්ීමවකනිල දීඔව ීත කෙමීතයවීහරරීව:
කලටෙව

ආවතනවාසහාට්ර ේාඅඩවිව

දුෙකථනව

ජෙිකක

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

1800 737 732

ජෙිකක

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

ජෙිකක /

Anti-Slavery Australia
www.antislavery.org.au

02 9514 9662

My Blue Sky
www.mybluesky.org.au

02 9515 8815 ට්රහෝ

NSW
ජෙිකක /

NSW

0481 070 844
(ට්රකටිී ණිවුඩ)

Vic.

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

මතටාප්ර නනාට්රසෞඛ්යවාසහාඅයි

03 9481 3000

ටසි භකම්

ඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළීකෙන්කෙීලියාිංතීතයකෘකවීට්රහෝීට්රේදනවී(FGM/C)ීකහනභ ව.ී
වෙ ජ්ීස්ත්රීීලියාිංට්රේන්ද්රිවීට්රකො ස ආීට්රහෝීමුළු ණින් ීක ෙීඉිත්ීරීම ීට්රහෝීවිදයීඅියයකෙි ආීට්රනොිනීට්රිනත්ී
ට්රහේතුි ආී කීස්ත්රීීලියාිංට්රේන්ද්රිවන් ීක්නීකි්ීට්රහෝීහෙිවව ආීFGM/Cීවන්න ීඇතුළත්ීට්රේ.ී
වභ ීහුේතලට්රවකුීFGM/Cීක්තරති ීසඳහෙීට්රිනත්ී් ක ීට්රතනවෙ ීට්රහෝීවරවී ත්,ීඑවීරීම ීසඳහෙීට්රිනත්ීඅට්රවකුී
ට්රවදවී ත්ීතිිකතයට්ර්ෝධීව.
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FGM/Cී ගින්ීව් කළීසහීි ගුකෙලීනීඅ ජකක්ීවල ෑභ ීඇිකීතයවීහරරීව.ීට්ර

ීසිරිකීට්රහේතුට්රින්ීඕස්ට්රේලියාවෙි ී

රමිට්රණනීකෙන්කෙින් ීසහීතරහරනුීළමුන් ීට්රසෞඛ්යීප්රය්නීිකබිවීහරරීව.
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හකීදර ආට්රිනීතයට්රයේයඥීට්රසේිෙින් ීඒීසඳහෙීත කේීකළීහරරීව:
කලටෙව

කට පතටාප්ර නනාඅයි වාළිගනබඳාට්රසේ ට

ජෙිකක

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

ACT

NSW

දුෙකථනව

02 6247 3077

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

02 6205 1078

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

1800 817 227

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

Qld

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

08 8922 6472
08 8955 4500

Family Planning Welfare Association
www.fpwnt.com.au

08 8948 0144

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

07 3250 0240

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

Tas.

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

1800 188 158

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

08 8444 0700

Red Cross - Bicultural Community Health Program
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
- Child protection service
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
Tasmania police
www.police.tas.gov.au
Crime stoppers
http://crimestopperstas.com.au

1300 737 639
131 444
1800 333 000
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කලටෙව

කට පතටාප්ර නනාඅයි වාළිගනබඳාට්රසේ ට

දුෙකථනව

Vic.

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

03 8345 3058

ග්රෙමීය වීිවදහස්ීඇ තුභ 

1800 442 007

South Eastern Centre Against Sexual Assault
www.secasa.com.au
රවී24ී-ීට්රනොභ ට්රල්ීඇ තුභ 

1800 806 292
03 9594 2289

අර්බුද

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
ට්රනොමිට්රල්ීඇ තුභ ,ීසඳුදෙී-ීසිකු්ෙදෙීට්ර .ි.ී9.00ී-ී .ි.ී4.00

1800 199 174

WA Health, FGM Program
08 9340 1557
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/g
bv.php

ගිමාඅවිාසහාකිමසි භ
ගිිවීඅතයීසහීප ජවෙ/රීණිසිීිරිවීමයුධීළඟීකවෙීතරති ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීතිිකව ී
ඔව ීඅිස් ්රව ආීිකබිවීයුතුව.

හරිවව.ීගිිවීඅතයව ආීළඟීකවෙීතරති

ී

ගිිවීඅතයීකෙතයකවීසහීවෙලීිවස්කරුින් ීගිිවීඅතයීට්රහෝීමයුධීතයරීණී ීසභ වන්ධීතිික වීසී ෙීඇක.ීගිිවීඅතයීකෙතයකවීසහී
 ජමිකෙමත්ිවීසභ වන්ධට්රවන්ීඒීඒීප්රෙන්කිල ීසහී ළෙත්ිල ීට්රිනීට්රිනස්ීවූීතයධිතයධෙනීඇක.ී

සතු පාසහා නසතු ප
ඕස්ට්රේලියාවෙි ීමට්රේණිකීසතුන්ීදඩවභ ීරීම ීසහීජෙිකකීිට්රනෝදයෙනිලීට්රහෝීට්රිනත්ීට්රසොවෙදභ ී්ක්ෂිකිලීසිටිනීකි්ී
ට්රහෝීසට්රකකුීදඩවභ ීරීම ීකහණභ ව.ී
දඩවභ ීරීම ීසහී ෙළුීවෑ ීඅදෙළීතිිකීප්රෙන්කට්රවන්ීප්රෙන්කව ත්,ී ළෙට්රකන්ී ළෙත් ත්ීට්රිනස්ව;ීඑ ිවසෙීඔව ී
වල ෙනීතිිකීට්ර ොනිෙදරයිී මක්ෂෙීක්ීවලන්න.ීස හ්ීප්රට්රේයිලදීීඔව ීප්රෙණ්ඩීසතුන්ීදඩවභ ීකළීහරරීව.ීදඩවභ ීරීම ී
සඳහෙීඔව ීඅිස් ්රව ආීට්රහෝීවල ්රව ආීිකබිවීයුතුව;ීනරත්නභ ,ීදඩව ීසඳහෙීතෙස්තුි ආීට්රතතයවීයුතුව.ීඑට්රසේ ීඔවී
ෙතයච්චිීක්නීඕනෑ ීමයුධව ආීලියාවෙ ි ිංචිීට්රකො ීිකබිවීයුතුව.ී
වල ්රව ආීට්රහෝීඅිස්ී ්රව ආීස ජකිීතයට්රනෝදවීසඳහෙීමුහුට්රේීට්රහෝීතිංතෙිලී ෙළුීඇල්ලී
ඔව ීඇල්ලියාවීහරරීී ෙළුීතණනීසහීඔවුන්ට්රේීි ත- ළලීපළිවඳීසී ෙින්ීඇක.ී

ීඅිස්ීඇක.ීසෙ ෙනයට්රවන්ී

කුරිරුකභ ිලියාන්ීසහීට්රනොසලකෙීහරමට්ර න්ීසතුන්ීම්ක්ෂෙීරීම ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රි ජීතිිකීඇක.ීසතුන් ීට්රනො නෙීට්රලසී
සලකනීහුේතලවන් ීදඩීට්රතවී ීට්රහෝීසි්තකීවී ීට්රහෝීට්රභ ීට්රදක ීඅත්ීතයඳී ීසිදුිනුීඇක.ීප්රෙට්රේයවීතිිකට්රවන්ී
ිවට්රිස්ීමශ්රිකිීසතුන්ීඇිකීරීම ීඅිස්ීලරබුණත්,ීඕසුට්රේලියාවෙි ීමට්රේණිකීසතුන්ීිවට්රිට්රසේීකවෙීතරති ීතයට්රයේයී
අිස්ී ්රව ආීලවෙීතකීයුතුව.
ඔට්රේීට්රතිත්ට්රත්දීීසතුන්ී රම ීකහණභ ව.

131 450 අ කන්න
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12ීිනී රිච්ට්රේදට්රේීසිතයල්ීසහකෙීතත්ිවීදීරීවින්න.

දුම්බීෙ, ෙත්ෙැ පාෙටනවාසහාෙත්ද්ර ය
දුභ බී ීවනුීට්රසෞඛ්යීකර්ජනව ආීිනීඅක්,ීඑවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේී ්ණීසහීට්ර්ෝතීසභ වන්ධීප්රමුඛ්ක ීට්රහේතූන්ීඅකරින්ී
එකරී.
දුභ ට්රකොළීසහීදුමුබී ීනිත්ින්ට්රන්ීට්රකට්රසේද?ීවන්නීපළිවඳීට්රකෝතුරුීට්රදොස්ක්ිරුන්ීසහීඖයධට්රේදීන්ීිරිවීට්රසෞඛ්යී
ිෘත්ිකකවන්ට්රතන්ීලවෙතකීහරරීව.ී13 7848ී(13 Quit)ීඔස්ට්රසේීඇ ිකවීහරරීීQuitlineීට්රිිකන්ීසහී
www.quitnow.gov.au ීට්රිේීඅඩතයට්රවන්දීට්රකෝතුරුීලවෙතකීහරරීව.ී
ළමුන්ීසිටිනීඅිස්ාෙිලදීීට්ර ෝ ර්ී්ාීතුළීදුභ  ෙනවීකහණභ ව;ීඑට්රසේ ,ීකෙර්වෙල,ීට්රසේිෙස්ාෙන,ීසෙප්හුීසිංකීර්ණ,ී
ට්ර්ෝහල්,ීට්රසෞඛ්යීසෙවන,ීතයට්රනෝදස්ාෙනීසහීම නීයෙලෙීිරිවීට්ර ොදුීස්ාෙනිලදීදුභ බී ීඅිස්ීනරක.ී
අවුරුදුී18 ීඅඩුීහුේතලවන් ීදුභ ට්රකොළීිවය් ෙදනීඅට්රලතයීරීම දීතිිකතයට්ර්ෝධීව.
ත් රන්ී ෙනව ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීතිික වීඅිස්වීඇක;ීඑට්රහත්,ීඒීවභ ීස්ාෙනිලදීීසහීට්රේලෙින්ීඇතුළකදීව.ී ත් රන්ී
ෙනවීපළිවඳී ෙර්ට්රතෝ ට්රේයනිල ීඅනුිීඕනෑ ීදිසකී ෙනවීරීම ීසුදුසුීින්ට්රන්ීප්රමිකීවීදුරුීට්රදකක ීඅඩුී ත් රන්ී
ප්ර ෙණවරී.ී
කවුරුන්ීතයසින්ීවුිත්,ීවෙලිවස්කරුට්රිකු ී ත් රන්ීතයරීණී ීට්රහෝීසර යී ීතිිකව ී හරිවව.ීහුේතලියාකීිවිස ආීිරිවී
ට්ර ෞේතලියාකීට්රේ ළකදීීහරරුණුීට්රකො ,ීඅවුරුදුී18 ීඅඩුීහුේතලට්රවකුී ත් රන්ී ෙනවීරීම දීතිිකතයට්ර්ෝධීව.ීට්රවොට්රහෝී
ට්ර ොදුීස්ාෙනිලදීී ත් රන්ී ෙනවදීකහණභ ව.
හුේතලවන්ී ත්ද්රියීකෙතයකීරීම ,ීළඟීකවෙීතරති ීසහීතයරීණී ීිරළර ආවී ීතිිකීඕස්ට්රේලියාවෙි ීඇක.ී ත්ද්රියීසභ වන්ධී
තිිකීකඩීරීම ීඅධිකීදඩිල ීව ත්ීවී ීසහීසි්තකීවී ීිරිවීදඬුිභ ිල ීව ත්ීවී ීට්රහේතුිරී.ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේී ත්ද්රියී
තිිකීතිිකතයට්ර්ෝධීී ත්ද්රියීකෙතයකීක්නීහුේතලවන්ීසහීඒිෙීසර යී ,ීිවය් ෙදනවීට්රහෝීතයරීණී ීක්නීහුේතලවන්ීට්රින්ී
ට්රකො ීහඳුනෙීතති.
ත්ද්රියීට්රහෝී ත් රන්ී ෙනවීට්රකො ීරිවී රදවී ීතිිකතයට්ර්ෝධීව.ීඔවී ත්ද්රියීතරතිට්ර න්ී සුිීට්රහෝී ත් රන්ී ෙනවී
රීමට්ර න්ීඅනතුරුිීරිවී රදවුිට්රහොත්,ීරිවදුරුීවල ්රවීඅ ජමිීවී ,ීදඩීතරසී ,ීසි්තකීවී ීවනෙි ට්රවන්ීඑක ආීට්රහෝී
සිවල්ල ීට්රහෝීව ත්ීවී ීඔව ීසිදුීට්රේ.ී8ීිනී රිච්ට්රේදට්රව ජීප්රිෙහනවීරීවින්න.
ඔව ීට්රහෝීඔවීදන්නෙීඅට්රවකු ීතිිකතයට්ර්ෝධී ත්ද්රියීසභ වන්ධීට්රහෝී ත් රන්ීබී ීසභ වන්ධීප්රය්නීඇත්නභ ,ීඔට්රේී
විදයි්වෙ ීට්රහෝ,ීප්රජෙීට්රසෞඛ්යීට්රසේිෙි ීට්රහෝීඔට්රේීප්රෙන්කට්රේ/ ළෙට්රත්ී ත්ද්රියීත කේීඅිංයව ීකකෙීක්න්න.
ප්රට පතවාට්රහ ා
ෙළටත

ඇල්ට්රකොට්රහොල්/ෙත්ද්ර යාට්රතොෙතුරුාට්රසේ ටට්ර හිාදුෙකථනව

ACT

02 6207 9977

NSW

02 9361 8000 (Sydney)
1800 422 599 (ිවේීසවුත්ට්රේල්ස්ීපටිස්)

NT

08 8922 8399 (Darwin)
08 8951 7580 ( ධය ීඕස්ට්රේලියාවෙි)
1800 131 350 ( ළෙකීහු්ෙ)

Qld

1800 177 833

SA

1300 131 340

Vic.

1800 888 236

Tas.

1800 811 994
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ප්රට පතවාට්රහ ා
ෙළටත

ඇල්ට්රකොට්රහොල්/ෙත්ද්ර යාට්රතොෙතුරුාට්රසේ ටට්ර හිාදුෙකථනව

WA

08 9442 5000 (Perth)
1800 198 024 (ව  ජ්ීඕස්ට්රේලියාවෙිී-ීපටිස්)

ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
ආවතනවාට්රහ ා යටෙටෙව

ට්ර ේාඅඩවිව

National Tobacco Campaign

www.quitnow.gov.au

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

ෙැලාසහාසතු පාආනවනවාළිගනබඳාසීෙට
ඔවීජෙලතකිීකෙණ්ඩීමිලදීීතන්ට්රන්ීනභ ,ීට්රහෝීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීසි ීට්රහෝීඕස්ට්රේලියාවෙි ීත න්ීක්න්ට්රන්ීනභ ,ීඔව ීමිලදීී
තකීහරරීීසහීට්රතනීවෙ/මීහරරීී රළීසහීසතුන්ීපළිවඳීමතීන් ඇක.ී
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers ීට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.
ඔට්රේීත න්ී ල්ලීිනසත්ිීතිික කඩීක්න්ට්රන්දීවන්නී මක්ෂෙීරීම ීසඳහෙී

www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs ට්රිේී
අඩතයව ීවන්න.
ඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළීප්රිෙහනවීකළීහරරීී රළීසහීසතුන්ීපළිවඳිදීතිිකීඇක.ීඔවීඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළීසිංෙේවීරීම ී
සරලසුභ ීක්න්ට්රන්ීනභ ,ීwww.quarantinedomestic.gov.au/ ට්රිේීඅඩතයව ීට්රතොස්ීඅදෙළීඅියයකෙී මක්ෂෙී
ක්න්න.

ට්ර නත්ානී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේී ්ණීදඬුි ීක්රිවෙත් කීට්රනොට්රේ.ී
කුණුීදරමීය  ,ීදූයණවීරීම ීට්රහෝීඅිස්වරීන්ීට්රකෝිීකුණු-කසළීදරමීය  ීට්රහෝීඅධිකීයේදීරීම

ීඑට්ර් ජීතිතීීඇක.ී

අසල් ැසි භව පාසෙිාආෙවුල්
අසල්ිරසිවන්ීස තීඇිකීිනී කට්රේදීසභ වන්ධීට්රවොට්රහෝීඅිංයීතිිකිල ීව ත්ීට්රේ.ීතසෙතයව ීවෙ ීට්රිනුි ීට්ර ිරිවී
ප්රය්නීතයසඳෙීතරති ීසඳහෙීත කේීක්නීම්වුල්ීිව්ෙක්ණීසහී රදහත්වීභ ීට්රසේිෙීඇක.ී
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
ප්රට පතවා
ට්රහ ාෙළටත

ට්රසේ ට

ට්ර ේාඅඩවිව

ACT

Conflict Resolution Service

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

NSW

Information about the law in NSW

www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neig
hbours/
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ප්රට පතවා
ට්රහ ාෙළටත

ට්රසේ ට

NT

Community Justice Centre

www.cjc.nt.gov.au/

Qld

Queensland Government

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

SA

Legal Services Commission of SA

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

Hobart Community Legal Service

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

Victoria Legal Aid

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

Legal Aid WA

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

Tas.

Vic.

WA

ට්ර ේාඅඩවිව

12ීිනී රිච්ට්රේදට්රේීසිතයල්ීසහකෙීතත්ිවීදීරීවින්න.

නී ෙවාආධටෙ
සිවලු ීප්රෙන්කීසහී ළෙත්ිලීහුේතලවන්ට්රේීතිික වීඅයිිකිෙසිකභ ීසහීවරඳීභ ීපළිවඳිීදරනුිත්ීක්නීසහීඔවුන්ී
අධික්ණී ේධිකට්රව ජීකෙතයකවීිරඩිීක්නීමවකනීඇක.
අ ්ෙධීසභ වන්ධීකේණෙ,ී වුල්ීබිඳීිරටීභ ,ීතෘහස්ාී ජිංසනව,ීසිංක්ර ණව,ී ෙනසිකීට්රසෞඛ්යව,ීස ෙජීම්ක්ෂණව,ීණවී
සහී්ාිෙහනීතිිකීතල්ලිං ණවීවනෙි වීසභ වන්ධට්රවන්ීසුදුසුකභ ීස ජකීහුේතලවන් ීLegal Aid මවකනී ගින්ී
තිික වීත ට්රදස්ීසහීමධේීස වයි.ී
ප්රට පතවා
ට්රහ ාෙළටත

නී ාආධටොආවතනව

දුෙකථනව

ACT

Legal Aid ACT

1300 654 314

www.legalaidact.org.au/

NSW

Legal Aid NSW

1300 888 529

www.legalaid.nsw.gov.au/

NT

Northern Territory Legal Aid
Commission

1800 019 343

www.nt.gov.au/ntlac

Qld

Legal Aid Queensland

1300 651 188

www.legalaid.qld.gov.au/

SA

Legal Services Commission of
South Australia

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au/

Tas.

Legal Aid Commission of Tasmania

1300 366 611

www.legalaid.tas.gov.au/

Vic.

Victoria Legal Aid

1300 792 387

www.legalaid.vic.gov.au/

WA

Legal Aid Western Australia

1300 650 579

www.legalaid.wa.gov.au/

ට්ර ේාඅඩවිව
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ප්රජෙීතිිකී ධයස්ාෙනීතයතයධීකේණෙීසභ වන්ධට්රවන්ීිවතීීත ට්රදස්ීසහීමධේීස වයි.ීස හ්ී ධයස්ාෙනී ගින්ීඔව ී
ඔට්රේීතිික වීඅයිිෙසිකභ ීසහීිතකීභ ීපළිවඳිීතතකීහරරීීප්රජෙීතිිකී න්ිකී ිත්ිික.ී
ට කාවන කාසංවිධටන

ට්ර ේාඅඩවිව

National Association of Community Legal Centres

www.naclc.org.au/

Children’s and Youth Law Centre

www.lawstuff.org.au/

Women’s Legal Services

www.wlsa.org.au/
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7 ම ටස
ට්රෙොට්රකොසට්රසේදී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීිවිස ආීට්රසොවෙීතරති ීදුය්ක්ීතයවීහරරීීඅක්ීට්රතිල්ීකුලියාවදීමිලීඅධිකීතයවීහරරීව.ීතයයෙලී වුල්ිල ,ී
ඔවුන්ට්රේීසිවලු ීඅියයකෙිල ීතරළට්ර නීි ගුකෙලීනීිෙසස්ාෙනව ආීට්රසොවෙීතරති ීතයට්රයේයට්රවන්ීදුය්ක්ීතයවීහරරීව.ී
ඔව ීසභ මුිකවක ී රමිණී ීසිදුීිනීඅක්ීකුලියාව ීදී ීසඳහෙීිකට්රවනීකි්ීට්රහෝීිවිස ආීතරති ීසිදුිනුීඇක.ී

•
•
•
•
•
•
•
•

ට්රකටිකෙලීනීිෙසස්ාෙන
හුේතලියාකීිවිස ආීට්රහෝී හල්ීිවිෙසව ආීකුලියාව ීතරති
ිවිෙසීසභ වන්ධීත කේ
කුලීීිවිරසිවන්ට්රේීඅයිිකිෙසිකභ ීසහීිතකීභ 
ිවිස ආීට්රහෝීකට්ටුීිවිෙසව ආීමිලදීීතරති
අකයියයීතෘහස්ාීට්රසේිෙ
තෘහෙශ්රිකීඅ ද්රියීඑකතුීරීම ීසහීප්රිකේරීක්ණව
කර ෑල

ට්රකටිකටලීනා ටසස්ථටන
ඔවීඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණිීඅලුකීසරලරීලියා ත්ීතයවීයුතුීට්රකටිකෙලීනීිෙසස්ාෙනිල ී හකීදෑීඇතුළත්ීට්රේ:

•
•

•

ට්රන්ිෙසිකෙතේීසහීට්රන්ිෙසිකෙතේීසදහෙීිට් භ ීතෙස්තු
ඔවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීඅධයෙ නවීලවන්ට්රන්ීනභ ,ීඕස්ට්රේලියාවෙි ීහුරුීිනීතුරුීකෙිකෙලියාකීශියයී
ට්රන්ිෙසිකෙතේිලීසිටී ීඔව ීහරරීීිනුීඇක.ීඔට්රේීඅධයෙ නීමවකනට්රේීඅන්කර්ජෙිකකී(ශියය)ීත කෙමී
කෙර්ව ණ්ඩලව ීකකෙීක්න්න.;ීනරත්නභ ,ීඔවුන්ට්රේීට්රිේීඅඩතයවී මක්ෂෙීක්න්න.ීඅන්කර්ජෙිකකීශියයවන්ී
සඳහෙීිෙසස්ාෙනීතයකල් ීසඳහෙ www.studyinaustralia.gov.au/global/live-inaustralia/accommodation ට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.
ශියයීකත්ිට්රේීඅට්රවකුට්රේීවිිනීතයවද ීපළිවදීඅිට්රවෝධව ආීලවෙීතරති ීසඳහෙී
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs ීට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.

පුීිලියාකාම ටසවක්ාට්රහ ාත්ටටුාම ටසවක්ාකුලියාවසාිැනීෙ
ිවිෙසව ආීට්රහෝීකට්ටුීිවිෙසව ආීකුලියාව ීතරති ීසෙ ෙනයට්රවන්ීසිදුීින්ට්රන්ීට්රේ ළී ජමිකරුින්ීට්රිනුට්රින්ීක යුතුී
ක්නීට්රේ ළීට්රිළඳීමවකනීහ්හෙව.ීඔව ීහුේතලියාකීට්රේ ළී ජමිවකුට්රතන්ීසෘුවි ත්ීකුලීීිවිස ආීලවෙතකීහරරීව.ී
කුලියාව ීදී ීඇිකීට්රේ ළීජෙලතකිීට්ර න් ී ත්ක්ිලී‘To let’ සහ ‘Accommodation vacant’ීතීරුිලීප්රසිේධී
ට්රකට්රර්.ීඔව ීට්රේ ළීට්රිළඳීකෙර්වෙලවක ීට්රතොස්ීකුලියාව ීදී ීසඳහෙීඇිකීඔවුන්ට්රේීට්රේ ළිලීලරයිස්තුි ආීලවෙතකී
හරරීව.ී

‘වේද’ී(lease)ීට්රහෝී‘ට්රන්ිෙසිකීකුලීීිවිරසිවන්ට්රේීගිතයසු ‘ී(residential tenancy agreement)ීවනුීට්රේ ළී
 ජමිවෙීසහීකුලීීිවිරසිවන්ීඅක්ීඇිකීක්ීතන්නෙීලියාඛිකීසහීවනිකකීට්රකොන්්රෙත්තුිරී.ීගිතයසු ීඑළඹී ීට්ර ්,ීකෙලවී
සභ වන්ධට්රවන්ීකකෙවහීක්තරති ීහරරීීනමුත්,ීට්ර ිරිවීට්රකොන්්රෙත්තුි ආීසෙ ෙනයට්රවන්ීඅත්සන්ීක්නුීලවන්ට්රන්ී
ෙසීහව ආීට්රහෝීට්රදොළහ ආීිරිවීිවය්චිකීකෙලවක ව.ීමූලියාකීකෙලවීඅිසෙනට්රේදීීවේදීඅලුත්ීරීම ීඔව ීහරරීීට්රේ.ී
ට්රකොන්්රෙත්තුි ආීඅත්සන්ීරීමට්ර න්ීඅදහස්ීින්ට්රන්ීට්රතිල්ීකුලියාව,ීඑවීට්රතතයවීයුතුීි නව,ීතෘහෙශ්රිකීට්රසේිෙී(තයදුලියාව,ීජලව,ී
තෑස්,ීකසළීඑකතුීරීම ීසහීට්රිනත්ීට්රසේිෙ)ීසඳහෙීට්රතින්ට්රන්ීකිට්ර් ආද,ී මක්ෂෙීක්නීිේීතණන,ීසු්කල්ීසතුන්ීඇිකී
රීම ීඅිස්ීිකට්රේදීසහීඔව ීට්රකො ණීකෙලව ආීසිටිවීහරරීදීවනීකරුණුීපළිවඳිීට්රද ෙර්ය්ිව ීඑකඟකෙික ී
රමිට්රණන වියි.
ඔව ීිෙසවීරීම ීඅියයීකෙලව ීිඩෙීදීර් ීවේදක ීඅත්සන්ීරීමට්ර න්ීිළරීන්න;ීඊ ීට්රහේතුි,ීඑකඟීවූීකෙලව ීට්ර ්ී
ට්රේ ළීහර්වෙට්රභ දීීසරලරීවීයුතුීතෙස්තුි ආ(Breaking a lease - වදුීඑකඟකෙිවීතල්ලිං ණවීරීම )ීට්රතවී ීසිදුීතයවී
හරරීීවරතයිව.ී

131 450 අ කන්න
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කුලීීිවට්රිසකීවිිත්ීවී ීම්භ කීරීමට්රභ දීී ෙසවකීට්රතිල්ීකුලියාවීකලියාන්ීට්රතවී ීසහීවදුීඇ ීකරන් ත්ීරීම ී
සෙ ෙනයට්රවන්ීසිදුීට්රකට්රර්.ීඇ වීවනුීිවට්රිස්ී ජමිවෙ ීට්රතිනීකරන් තුිරී.ීට්රතතයවීයුතුීතණනීප්රෙන්කවට්රවන්ීප්රෙන්කව ී
සහී ළෙට්රකන්ී ළෙක ීට්රිනස්ීට්රේ.ීිවට්රිස්ී ජමිවෙීට්රහෝීට්රේ ළීට්රිළඳීමවකනවීඔට්රේීඇ වීඒීඒීප්රෙන්කට්රේීට්රහෝී
ළෙට්රත්ීකුලීීිවිරසිවන්ට්රේීඇ ීසභ වන්ධට්රවන්ීිතරීියුතුීඅධිකෙරිවකීකරන් ත්ීකළීයුතුීට්රේ.ීඔවීකුලීීිවට්රිසරීන්ී
ඉිත්ිීවෙට්රභ දී,ීට්රතිල්ීකුලියාවීපළිවඳී ජඟව ආීනරත්නභ ීසහීට්රේ ළ ීහෙිවව ආීනරත්නභ ීට්ර ීඇ ීමුදලීඔව ීම සුී
ට්රතිනුීලරට්රේ.ී
කුලීීිවට්රිසකීිෙසව ී රමිණී ීට්ර ්,ීට්රේ ට්රළ ජීට්රකෞිකකීකත්ිවීසහීදරන ීසිදුිීඇිකීහෙිවී‘කත්ිීිෙර්කෙි’ී
(condition report)ීනභ ීවූීලියාවතයල්ලකීස හන්ීක්නුීලරට්රේ.ීට්ර වීසභ පූර්ණීක්නුීලවන්ට්රන්ීඔවීසහීඔට්රේීකුලීී
ිවට්රිස්ී ජමිවෙීට්රහෝීඔවුන්ීට්රිනුට්රින්ීක යුතුීක්නීට්රේ ළීට්රිළඳීමවකනවයි.ීට්ර වීඔවීඉිත්ිීවනීඅිස්ාෙට්රේදීීඇිකී
තයවීහරරීීඅනිට්රවෝධකෙී තීහ්ියි.ීට්රේ ළ ීසිදුිනීකි්ීට්රහෝීහෙිවව ආීිවට්රිස්ී ජමිවෙ ීදරන්තයවීයුතුවීඅක්ීට්රේ ළී
සභ වන්ධීරීසිදුීට්රිනස්ක  ආීරීම ීට්ර ්ීඔවුන්ට්රේීඅිස්වීතකීයුතුව.ීඅලුත්ිරඩිවෙීක යුතුිලීිතකී ීසෙ ෙනයට්රවන්ී
රිට්ර්න්ට්රන්ීිවට්රිස් ජමිවෙ ව.ී

ඔවීකුලියාව ීතන්නෙීට්රේ ළී මක්ෂෙීක්ීවලනීතුරුීසහීලියාවතයල්ට්රල ජීඇතුළත්ීිවව වන්ීසහීට්රකොන්ට්රේසිීහරිවෙකේිී
අිට්රවෝධීක්තන්නෙීට්රක ආ,ීවදුීඔප්හුි ීඅත්සන්ීරීමට්ර න්ීිළරීන්න,ී න්ද,ීඅත්සන්ීකළී සුිීඔවීතිික වී
වන්ධ්නවක ීව ත්ීිනීවරතයිව.ී
ඔව ීකුලීීිවට්රිසීඅතුරුීවදුීදී ී(වදුීඔප්හුට්රේීඇතුළත්ීට්රනොිනීට්රිනත්ීහුේතලට්රවකු ීනරිකත්ීවදුීදී )ීඅිස්ී
ට්රනො රක;ීමතන්තුකවන්ීි ගුීකල ආී්ඳිෙීතරති දීට්රනොහරරීව;ීඊ ීට්රහේතුිීඉහකීකේණෙී ගින්ීතිිකට්රවන්ීඅිස්ීලත්ී
ි ිංචිකරුින්ීතණනීඉ ආ වී යි.ීසෙ ෙනයට්රවන්ීට්රකටිකෙලීනීමතන්තුකයින්ීසභ වන්ධට්රවන්ීට්ර ීතර ලුිීඇිකීට්රනොට්රේ.ී
කුලීීිවිසින්ීඉිත්ිීවෙ ීඔවීසරලසුභ ීක්න්ට්රන්ීනභ ,ීඒීවිීිවට්රිස්ී ජමිවෙ ීකල්ීිකවෙී(අඩු ීියට්රවන්ීසිකීහක් ආී
ට්රහෝීවදුීගිතයසුට්රභ ීසඳහන්ීක්ීඇිකී රිි )ීදරනුභ ීි වීයුතුව.ී

ම ටසාසම්බ පධාඋෙකටෙ
අඩුීමදෙවභ ලෙභීීහුේතලවන්ීකෙිකෙලියාකීිෙසස්ාෙනීසඳහෙීට්රහෝීකුලීීඇ ී(rental bond)ීසහී ළමුී ෙසට්රේීට්රතිල්ී
කුලියාවීට්රතවී ීසඳහෙී්ජට්රවන්ීමූලයීත කේීලරබී ීසුදුසුකභ ීලරබිවීහරක.ී

Rent Assistanceීවනුීඅඩුීමදෙවභ ලෙභීීහුේතලවන් ීඔවුන්ට්රේීට්රතිල්කුලියාවීට්රතවී ීසඳහෙීත කේීපණිසී්ජට්රවන්ී
ලරට්රවනීට්රතවී රීී(www.humanservices.gov.au/rentassistance).
ෙහ නාම ටස
ඔවීCentrelink ට්රතවීභ ීලවන්ට්රනකුීනභ ීට්රහෝීඅඩුීමදෙවභ ලෙභිවකුීනභ ,ීඔව ී්ජව ීඅයිිකී හජනීිවිෙසව ආීකුලියාව ී
තරති ීසඳහෙීඅවදුභ ීකළීහරරීව.
ඔවී හජනීිවිෙසවකීිෙසවීක්නීතය ,ීඔව ීට්රතවී
තෙස්තුිරී.ී

ීසිදුීින්ට්රන්ීට්ර ෞේතලියාකීකුලීීිවට්රිසක ීිඩෙීඅඩුීසහනී

ඔව ීවිිත්ීවී ීඅියයීිනීප්රට්රේයව,ීඔට්රේීකුටුභ වට්රව ජීප්ර ෙණව,ීඔව ීට්රකක්භ ීඉ ආ ණින්ීිවිස ආීඅියයීින්ට්රන්දී
වනීකරුණුී කී හජනීිවිෙසව ආීසඳහෙීිනීට්ර ොට්ර්ොත්තුීකෙලවීතී්ණවීට්රේ.ීට්ර ීට්ර ොට්ර්ොත්තුීකෙලවන්ීඉකෙීි ගුීතයවී
හරරීව.
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:ී
ප්රට පතවා
ට්රහ ාෙළටත

ම ටසාඅධිකටරී ප

දුෙකථනව

ACT

Housing and
Community Services

133 427

NSW

Housing NSW

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

ට්ර ේාඅඩවිව

www.communityservices.act.gov.au/hcs

131 450 අ කන්න
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ප්රට පතවා
ට්රහ ාෙළටත

ම ටසාඅධිකටරී ප

දුෙකථනව

Department of
Housing
Department of
Housing and Public
Works

08 8999 8814 https://nt.gov.au/property/public-housing
13 74 68

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

SA

Housing SA

131 299

www.housing.sa.gov.au

Tas.

Housing Tasmania

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

Vic.

Office of Housing

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

WA

Department of
Housing

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

NT
Qld

ට්ර ේාඅඩවිව

ම ටසස්ථටනානැ ාපුීිලව පාසඳහටාඋෙකටෙ
ඔවීිවිෙසස්ාෙනව ආීනරිකීහුේතලවකුීට්රහෝීනරිකවීට්රභ ීඅිදෙන  ආීස ජකීහුේතලවකුීනභ ,ී හකීසඳහන්ීමවකනිල ී
හි සිීිෙසස්ාෙනීසර යී ීට්රහෝීඒිෙීසඳහෙීඔවිීට්රවොමුීරීම ීහරරීව.
කලටෙව

ට්රසේ ටාසහ ට්ර ේාඅඩවිව

දුෙකථනව

ජෙිකක

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

02 6247 7744

ACT

FirstPoint
www.firstpoint.org.au

1800 176 468

NSW
NT
Qld

SA

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

1800 152 152

1800 474 753

1800 003 308

Tas.

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

1800 800 588

Vic.

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

1800 825 955

WA

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

1800 065 892

131 450 අ කන්න
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කුලීාම ැසි භව පට්රේාඅයි

ටසි භකම්ාසහා ිකීම්

සෑ ීප්රෙන්කවක ීසහී ළෙකක ීකුලීීිවිරසිවන්ට්රේීඅයිිකිෙසිකභ ීසහීිතකීභ ීපළිවදිීට්රවොට්රහෝීතය ීකෙයෙීරී ජ වරීන්ී
ත ට්රදස්ීස වනී්ෙජයීඅධිකෙමන්ීඇක:
ප්රට පතවා
ට්රහ ාෙළටත

ම ටසාසහාසටධටෙණාට්ර ළඳාිනුට්රයනුාළිගනබඳාඅධිකටරිව

දුෙකථනව

ACT

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

NSW

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

NT

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

1800 019 319

Qld

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

1300 366 311

SA

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

13 22 81

131 882

Tas.

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

1300 654 499

Vic.

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

1300 558 181

WA

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

1300 304 054

කුලීීිවිරසිවන්ීසඳහෙීත ට්රදස්ීස වනී්ෙජයීට්රනොිනීසිංතයධෙනදීඇක:
ප්රට පතවා
ට්රහ ාෙළටත

කුලීාම ැසි භව පට්රේ ට්ර ේාඅඩවි

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

ACT

Tenants’ Union ACT

02 6247 2011

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

NSW

Tenants NSW

www.tenants.org.au
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ප්රට පතවා
ට්රහ ාෙළටත

කුලීාම ැසි භව පට්රේ ට්ර ේාඅඩවි

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

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

08 9221 0088
1800 621 888

www.tenancywa.org.au

WA
ජෙිකක

ග්රෙමීය වීිවදහස්ීඇ තුභ 

Real Estate Institute of
Australia

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

ම සක්ාට්රහ ාත්ටටුාම සක්ාමිලදීාිැනීෙ
තයරීණී ීඇිකීිවිෙසීට්රහෝීකට්ටුීිවිෙසීසෙ ෙනයට්රවන්ී ත්ක්ිලීට්රහෝීජෙලතකිීප්රසිේධීට්රකට්රර්.ීට්රේ ළීට්රිළඳෙභ ී
මවකනදීතයරීණී ීඇිකීට්රේ ළීප්රදර්යනවීක්යි.ීඔවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රින්ීිවිස ආීමිලදීීතන්ට්රන්ී ළමුීි් ීනභ ,ීඔව ී
ප්රෙන්කීට්රහෝී ළෙත්ීමණ්ඩුට්රින්ීලවෙට්රදනී ළමුීිවට්රිස්ී ජමිවන්ට්රේීදී නෙිී ී ජමිකභ ීිකබිවීහරරීව.ී
(www.firsthome.gov.au ීවලන්න).
ඔවීඕස්ට්රේලියාවෙනුීිවකයීහු්ිරසිවකුීට්රනොට්රේීනභ ,ීිවිස ආීමිලදීීතරති ීසඳහෙීඔව ීතයට්රේයවීමට්රවෝජනීඅනු රිකවීිකබිවී
යුතුව.ී(රීවින්නීwww.firb.gov.au/real-estate).
ට්රේ ළ ආීමිලදීීතරති ීසඳහෙීඔව ීණවීමුදල ආීලවෙීතරති ීඅියයීනභ ,ීඔට්රේීවරිංකුිීට්රහෝීට්රිනත්ීමූලයීමවකනවරීන්ී
තය සන්න.ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදීීට්රේ ළ ආීමිලදීීතරතිට්රභ දී,ීසිවලුීට්රදනෙ ීතනුට්රදනුීකළ නෙක්ණවීසඳහෙීසෙ ෙනයට්රවන්ී
තිිකඥවකුීට්රහෝීට්රනොකෙරිස්ි්වකුීකෙතයකීක්ික.ීසිවලුීිවව වන්ීසහීට්රකොන්ට්රේසිීසභ පූර්ණට්රවන් ීට්රත්රුභ ීතන්නෙීතුරුී
රීසිදුීට්රකොන්්රෙත්තුික ීඅත්සන්ීට්රනොක්න්න.ී
ට්රේ ළ ආීමිලදීීතරති පළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීwww.australia.gov.au/information-and-services/familyand-community/housing-and-property ට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.ී

අතය ශයාිෘහස්ථාට්රසේ ට
ඔවීිවිස ආීමිලදීීතත්කත්,ීකුලියාව ීතත්කත්ීිතු්,ීතයදුලියාවීසහීතෑස්ීිරිවීතෘහස්ාීට්රසේිෙීඔට්රේීට්රේ ළ ීසභ වන්ධීක්ී
තරති ීිරදතත්ව.ීඔවීිෙසවීක්නීප්රට්රේයවීඅනුි,ීට්රසේිෙීස වන්ට්රනෝී්ෙජයීමවකනීට්රහෝීට්ර ෞේතලියාකීස ෙතභ ීතයවී
හරරීවී-ීදු්කානීනෙ ෙිලියාව වලන්න.ී
ඔවීඅලුත්ීට්රේ ළක ී ෙරුීවී

ීි නීරී ජ වක ිත්ීකලියාන්ීට්රසේිෙීස වන්නන් ීදරනුභ ීි වීයුතුව.ී

තෘහස්ාීට්රසේිෙීසඳහෙීට්රකොන්්රෙත්තුීඅත්සන්ීරීම ීප්රා ට්රවන්,ීඑ ීට්රසේිෙිීඔව ීඅකයියයදීවන්නීකහවුරුීක්ීතන්න.ී
තදෙහ්ණව ආීට්රලස,ීඔවීකෙිකෙලියාකීිෙසස්ාෙනවක ීවන්ට්රන්ීනභ ,ීතයදුලියාවීසඳහෙීිස්ීතුනකීගිතයසු ක ීඅත්සන්ී
ට්රනොක්න්න.ී
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ට්රකොන්්රෙත්තුි ආීඅත්සන්ීරීම ී ත්ට්රකන්,ීසර යුභ කරුට්රේීගිතයසුට්ර  ජීඇිකීිවව වන්ීසහීට්රකොන්ට්රේසිීට්රත්රුභ ීතරති ී
ිරදතත්ව.ීතෘහස්ාීවලය ආිකීට්රසේිෙීකළ නෙක්ණවීක්ීතරති ීඅියයීත කේී ෙර්ට්රතෝ ට්රේයව ආී
www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home ී ජීඇක.ීAustralian Energy
Regulatorී(ඕස්ට්රේලියාවෙනුීවලය ආිකීිවවෙ නව)ීදීwww.aer.gov.au/consumers/aer-resources ට්රිේී
පටුට්රි ජීලෙීිරඩිීතයස්ක්ීස වයි.ී
වලය ආිකීස ෙත ීට්රසේිෙි ීඅදෙළීතෙස්තුීඇතුළත්ීබිල් ක ආීකලියාන්ීකල ීඔවීට්රිකීඑියි.ීිවවමිකීකෙලවීතුළදීීබිලී
ට්රතවී ීට්රනොහරරීීනභ ,ීට්රහෝීතයධිතයධෙනීට්රිනස්ීක්ීතරති ීඔව ීඅියයීනභ ,ීිහෙ ීස ෙත ීඅ කන්න.
ඔට්රේීබිල් ත්ීට්රතවී ීවභ ීදුය්ක්කෙි ආීඇත්නභ ,ීඔට්රේීසර යුභ කරු ීඒීසඳහෙීත කේීතයවීහරරීීඅක්ීඑ ගින්ීඔට්රේී
ට්රසේිෙිීතයසන්ධිීට්රනොක්ීකවෙීතරති ීඔව ීහරරීීට්රේ.ී

විදුලියාවාසහාිෑස්
තයදුලියාීසහීතෑස්ීසර යුභ කරුිකුීට්රසොවෙීතරති ීට්ර න් ීඔට්රේීඅයිිකිෙසිකභ ීදරනීතරති දීඅියය,ීවීඩිට්රවෝ දීඇතුළත්,ී
ට්රකෝතුරුීසඳහෙීwww.energymadeeasy.gov.au/ ී ජීඇිකීඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජට්රේීEnergy Made Easyීට්රිේී
අඩතයව ීවන්න.
සර යුභ කරුිකුීට්රකෝ්ෙීතරතිට්රභ දීී හකීසඳහන්ීදෑීපළිවඳිීසරලරීලියා ත්ීින්න.

•
•
•

ට්රකොන්්රෙත්තුිීට්රකො ණීකල ආීසඳහෙද
ට්රසේිෙිීසභ වන්ධීරීම ීට්රහෝීිවවමිකීකෙලව ීට්ර ්ීට්රකොන්්රෙත්තුට්රින්ීඉිත්ීවී ීසිදුීවුිට්රහොත්ීඒීසඳහෙී
තෙස්තුි ආීට්රතවී ීසිදුීට්රේද
ඔව ීසහනීට්රහෝීමදෙවභ ීසහෙව (income support)ීලරට්රවනීිතීසර යුභ කරුීදරනීසිටීද

ඔට්රේීතයදුලියාීට්රහෝීතෑස්ීසර යුභ කරුීස තීවභ ීතර ලුි ආීිව්ෙක්ණවීක්ීතරති ීට්රනොහරරීීනභ ,ීEnergy Made
Easy ට්රිේීඅඩතයට්රව ජ තයතයධීකෙයෙින් තණනෙිරීන් ළිනීට්රකෝතුරුී ත්රිකෙී
(www.energymadeeasy.gov.au/publications-0) සහීවලය ආිකීඔභ බුඩ්ස් න්ීලරයිස්තුි ආී
(www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts)ීඇක.ී

Centrepay
Centrepay වනුීCentrelinkී ෙරිට්රකෝගිකවන්ීසඳහෙීස්ට්රේච්ඡෙට්රින්ීබිල් ත්ීපවිනීට්රසේිෙිරී.ී
(www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay ට්රිේීඅඩතයව ීවන්න).ීට්රතිල්ී
කුලියාව,ීතෑස්,ීතයදුලියා,ීිතු්ීසහීදු්කානීබිල් ත්ීවනෙි වීසඳහෙීිනීබිල් ත්,ීතෙස්තුීසහීතෘහස්ාීතයවදභ ීට්රතවී ීඔට්රේී
Centrelinkීදී නෙට්රින්ීිවය්චිකීතණන ආීඅඩුීරීමට්රභ ීිරඩපළිට්රිළ ආීසඳහෙීඔව ීCentrepayීකෙතයකීකළීහරරීව.ී
ඔව ීට්ර ීඅඩුීරීමභ ීඕනෑ ීඅිස්ාෙිකදීීම්භ කීරීම ත්,ීට්රිනස්ීරීම ත්ීහරරීව.ීට්ර වීරීම ී හසු ීක්ර වීනභ ,ී
www.my.gov.au ී ජීඇිකීmyGov ඔස්ට්රසේීඔට්රේීජෙලතකීCentrelinkීගිණු ීපතයසී යි.

දුෙකථනාසහාඅ පතර් ටලව
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදී,ීජිංත ීදු්කානීහරඳින්ට්රින්ට්රන්ී‘mobile phones’ ියට්රවිව;ීඔට්රේීිවිට්රසේීසතයක්ීඇිකීදු්කානී
හරඳින්ට්රින්ට්රන්ී‘landline phones’ී(තෘහස්ාීදු්කාන) ට්රහෝ ‘landlines’ී(බිභ ීදු්කාන)ීියට්රවිව.
ට්ර ීට්රසේිෙින්ීසඳහෙීිනීට්රකොන්්රෙත්තුීසෙ ෙනයට්රවන්ීහරඳින්ට්රින්ට්රන්ී‘plans’ී(සරලසුභ )ීියට්රවිව.ීදු්කානීසහී
අන්කර්ජෙලීට්රසේිෙීජෙලතකිීසිංසන්දනවීරීම ීසඳහෙ,ී‘mobile plan’, ‘landline plan’ සහී‘internet plan’ීවනී
ට්රවදුභ ීට්රසොවන්න.
ස ෙතට්රභ ීට්රකොන්ට්රේසිීඉකෙීසරලරීල්ට්රලන්ී මක්ෂෙීක්න්න;ීට්රකොන්්රෙත්තුිීඅත්සන්ීරීම ීට්ර ්ීCritical Information
Summaryී(තී්ණෙත් කීට්රකෝතුරුීපළිවඳීසේෙිංයව)ීනභ ීවූීට්රකටිීලියාවතයල්ලීරීවින්න.ී

131 450 අ කන්න
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හකීසඳහන්ීින්ට්රන්ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීදු්කානීසහීඅන්කර්ජෙලීට්රකොන්්රෙත්තුිලීට්ර ොදුීලක්ෂණවන්ව:

•
•
•

•
•

ට්ර ීට්රසේිෙිල ීසභ වන්ධකෙීතෙස්තුි ආීඅවීට්රකට්රර්.
ඔව ීිස්කීට්රහෝීට්රදකකීට්රකොන්්රෙත්තුික ීඑළඹී ීසිදුීට්රේ.
ට්රවොට්රහෝීජිංත ීදු්කානීට්රසේිෙිල ීසෑ ී සක ීඅදෙලීඇ තුභ ීදී නෙි ආීට්රහෝීජිංත ීදු්කානීහුළුල්ීකලෙ ී
(mobile broadband)ීසඳහෙීදත්කීදී නෙි ආීඇතුළත්ීට්රේ;ීට්ර ීදී නෙින්ිලීසී ෙීඉ ආ ිෙීගිවට්රහොත්ීඔව ී
ිරඩිහු්ීතෙස්තුීට්රතවී ීසිදුීට්රේ.ී
ට්රවොට්රහෝීට්රසේිෙිල ී ෙතයච්චිවීකළ නෙක්ණීඇඟවීභ ී-ීඔට්රේී ෙසිකීදී නෙට්රින්ී50% ආ,ී85% ආීට්රහෝී
100% ආීඉ ආ ිෙීඇිකීවිීදන්ිනීSMSීට්රහෝීතයදුත්ී ණිවුඩීට්රසේිෙි ආීඇතුළත්ව.ී
ඔව ීට්ර ්-ට්රතවුභ ී( ෙතයච්චිව ීට්ර ්ීට්රතින)ීට්රහෝී සු-ට්රතවුභ ී(සර යුභ කරුීඔව ී ෙස් කෙීබිල් ත්ීඑියි)ී
ට්රසේිෙීඅකරින්ීඑක ආීට්රකෝ්ෙීතකීහරරීව.

ඔව ීදු්කානීට්රහෝීඅන්කර්ජෙලීබිල් ක ආීලරබුණට්රහොත්ීසහීඑවීඅදෙළීි න ීට්ර ්ීට්රතිෙීදරමීය 
අ කන්න.

ීට්රනොහරරීීනභ ,ීස ෙත ී

ෙසිකීදු්කානීදී නෙි ීසෙ ෙනයට්රවන්ීට්රිනත්ී් ිල ීතනුීලවනී(අන්කර්ජෙිකක)ීඇ තුභ ීඇතුළත්ීට්රනොට්රේ.ීට්ර ී
ඇ තුභ ීමිලීඅධිකීතයවීහරරීව.ීඔව ීඔට්රේීතයට්රේයවීඇ තුභ ීපළිවඳිීිව්තුරුිීඅිධෙනට්රවන්ීසිටී ීසිදුීට්රියි;ීනරත්නභ ,ී
ට්ර ්-ට්රතවුභ ීකෙඩ් ක ආී(ට්රිළඳසරල්ිලියාන්ීලවෙීතකීහරරීව)ීකෙතයකීරීම ීසුදුසුව.
ීඔව ීඅන්කර්ජෙලී හසුක ීඔට්රේීිවිස ීලවෙීතරති ීඅියයීනභ ීට්රහෝීඑවීරැහරන්ී් ජකීත ක්ණව ආී(wireless
device)ීඔස්ට්රසේීලවෙීතරති ීඅියයීනභ ,ීඅන්කර්ජෙලීට්රසේිෙීස වන්නකුීස තීට්රකොන්්රෙත්තුික ීඑළඹී ීඔව ීසිදුී
ට්රේ.ීරීසිදුීට්රකොන්්රෙත්තුික ීඅත්සන්ීරීම ීට්ර ්,ීඔව ීඑ ජීතයවදභ ීදරම ීහරරීදීසහීඑවීඔට්රේීඅියයකෙින් ී
තරළට්රප්දීවන්නීට්රසොවෙීවලෙීකහවුරුීක්තන්න.ීඔව ීට්ර ්-ට්රතවුභ ීඅන්කර්ජෙලීසභ වන්ධකෙීදීලවෙීතකීහරරීව.ී
අන්කර්ජෙලී හසුකභ ීසහීඒීසභ වන්ධීහුහුණුිීට්රනොමිට්රල්ීට්රහෝී හසුීමිලක ීලවෙට්රදනීිරඩස හන්ීතණනෙි ආීඇක.ී
තදෙහ්ණව ආීට්රලස,ී හජනීහුස්කකෙලීසහීප්රෙට්රේයවීකවුන්සිලීඅන්කර්ජෙලීට්රසේිෙීට්රනොමිට්රල්ීසර යිවීහරරීව.
ඔවීදු්කානීට්රහෝීඅන්කර්ජෙලී හසුකභ ීලවෙතරති ීසඳහෙී(www.tio.com.au/members/members-listing ී ජී
ලරයිස්තුතකීට්රකො ීඇික)ීTelecommunications Industry Ombudsman (TIO)ීිරඩස හට්රන ජීසෙ ෙකයකත්ිවී
ද්නීස ෙතභ ී ණ ආීකෙතයකීකළීයුතුව.
ඔට්රේීදු්කානවීට්රහෝීඅන්කර්ජෙලීට්රසේිවීසභ වන්ධීවභ ීතර ලුි ආීඇත්නභ ීසහීඔට්රේීස ෙත ීඑවීතයසඳී ීට්රනොහරරීී
නභ ,ී1800 062 058ීඔස්ට්රසේීTIOීඇ තීට්ර න්ීට්රහෝීwww.tio.com.au/making-a-complaint ීට්රිේීඅඩතයව ී
වෙට්ර න්ීඔව ීට්රනොමිට්රල්ී රමිණිල්ල ආී
කළීහරරීව.

ිෘහස්ථාකසළාඑකතුාකිරීොසහාප්ර චණ්රීකෙණව
සෙ ෙනයට්රවන්ීකසළීඑකතුීරීම ීකළ නෙක්ණවීක්නුීලවන්ට්රන්ීප්රෙට්රේයවී්ජවන්ී ගිිව.ීඑ ගින්ීතෘහස්ාීකුණුකසළීසහීට්රවෝකල්,ී ත්ක්,ීකෙඩ්ට්රවෝඩ්ීිරිවීප්රිකේරීක්ණවීකළීහරරීීට්රේීසඳහෙීට්රින්ීට්රින්ීකසළීකෙජනීලවෙීට්රේ.
කසළීඑකතුීරීමට්රභ ීි නී මක්ෂෙීරීම ීසඳහෙ,ීඔට්රේීප්රෙට්රේයවීකවුන්සිලට්රවන්ීතය සන්න,ීනරත්නභ ,ීඔට්රේී
අසල්ිරසිවෙට්රතන්ීතය සන්න.ී12ීිනී රිච්ට්රේදට්රේ සිතයල්ීසහකෙීතත්ිවීදීරීවින්න.

තැෙෑල
Australia Postීලියායුභ ීට්ර ට්ටිීට්රහෝීකෙර්වෙලීහ්හෙීඔව ීලියායුභ ීට්රහෝී ෙර්සල්ීකර රල්ීකළීහරරීව.ීට්රේයවීකර රල්ී
තෙස්තුිල ීිඩෙීතයට්රේයීමුේද්ීමිට්රලන්ීඅධිකව.ීAustralia Postීබිල් ත්ීට්රතවී ීසහීත න්ීවල ්රීඡෙවෙරූ ීතරති ී
ිරිවීට්රිනත්ීප්රට්රවෝජනිත්ීට්රසේිෙදීස වයි.ී(www.auspost.com.au ීට්රිේීඅඩතයවදීවලන්න).
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ඔවීට්රතිල්ී ෙරුීක්නිෙීනභ ,ීඔට්රේීනිීලියාපනව ීලියායුභ ීට්රවොමුීක්තකීහරරීවී(www.auspost.com.au/parcelsmail/redirecting-your-mail.htmlීට්රිේීඅඩතයව ීවන්න).ීතෙස්තුීසභ වන්ධීසහනවක ීඔව ීසුදුසුකභ ීිකබිවීහරරීව.ී
ට්රිත්ීමවකනිල ීඔට්රේීනිීලියාපනවීලවෙීදී දීAustralia Postීිල ීහරරීව.
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8 ප්ර ටහනව
ට්රෙොට්රකොසට්රසේදී
ඕස්ට්රේලියාවෙි,ීඑ ජීප්රධෙනීනත්ීසහීකුඩෙීනත්ීඉකෙීඅධිකීදු්ීප්ර ෙණිලියාන්ීට්රින්ීවීීඇිකීතයයෙලී් රී.ීනත්ීහු්ෙීට්රහෝී් ී
හු්ෙීසිංෙේවීරීම ීසඳහෙීප්රිෙහනීට්රසේිෙීතණනෙි ආීඇක.

•
•
•
•
•

ට්ර ොදුීප්රිෙහන
කුලී්ාීට්රසේිෙ
ෙ රි 
ඇතයදී
හුේතලියාකී්ා-ිෙහන

ට්රෙොදුාප්ර ටහනාට්රසේ ට
වස්,ීදුභ රිව,ීරෑභ ීසහී ෙරු ෙළභ ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීට්ර ොදුීප්රිෙහනවීට්රසේිෙි ීඅවත්ීට්රේ.ීට්රවොට්රහෝීට්රසේිෙීකෙතයකීරීම ීසඳහෙී
තෙස්තුි ආීට්රතවී ීට්රහෝීප්රට්රේයී ්රව ආීමිලදීීතරති ීඔව ීසිදුීට්රේ.ීශියයවන් ,ීට්රජයේය් ීහු්ිරසිවන් ීසහීHealth
Care Card ධෙමන් ීසෙ ෙනයට්රවන්ීසහනී ජමිීට්රේ.ීසිකකීට්රහෝී ෙසිකීප්රට්රේය ්ර,ීවදිවකීට්රහෝීඑ ආීත න්ීිේව ආී
සඳහෙීිනීප්රට්රේය ්රිල ීිඩෙීමිට්රලන්ීඅඩුව.
ට්රකෝතුරුීසහීකෙලීස හන්ීට්රවොට්රහෝීප්රෙට්රේයවීකවුන්සිලීසහීනර්ඹුභ ී ධයස්ාෙන,ීජෙලතකි,ීදුභ රිවී ධයස්ාෙන,ී
හුස්කකෙලීසහී හජනීට්රකෝතුරුී ධයස්ාෙනිලියාන්ීලවෙීතකීහරරීව.
ප්රට පතවාට්රහ ා
ෙළටත

ට්රෙොදුාප්ර ටහනාආවතනව

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

ට්ර ේාඅඩවිව

කුලීෙථාට්රසේ ට
කුලී්ාීට්රහෝී‘cabs’ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීට්රවොට්රහෝීප්රට්රේයිලී රවී24 ජ ීක්රිවෙත් කීට්රේ.ීකුලී්ාට්රව ජීත ක්ණීහුිරුට්රි ජී
ඇිකීමීය  ්ට්රව ජීතෙස්තුිීස හන්ීට්රේ.ීකුලී්ාීස ෙතභ ීජෙලතකිීසහීYellow Pagesිලී‘Taxi cabs’ීව ට්රත්ී
ලරයිස්තුතකීක්ීඇක.ීට්ර්ෝදහුටුීකෙතයකීක්නීට්රහෝීමවෙධිකීහුේතලවන්ීසඳහෙීතයට්රයේයීකුළි්ාීසෑ ීනත්වක ී ෙට්රහේීඇක.ී
ඔවීකුඩෙීදරුින්ීස තීත න්ීක්න්ට්රන්ීනභ ,ීකුලී්ාව ආීට්රින්ීක්ිෙීතරතිට්රභ දීීළ ෙීඅසුන ආීඅියයීවිීස ෙත ී
දන්ින්න.ී
ස හ්ීප්රට්රේයිලීUberීට්රහෝීඅිවවභ ීට්ර ෝ ර්ී්ා-සිංසදීිරිවීතයකල් ීකුලී්ාීට්රසේිෙීදීිකබිවීහරරීව.
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ෙටෙැදි
ෙ රි කරුට්රිෝීසිවලුී ෙර්තීතිිකීසහීසිංඥෙිල ීකීකරුීතයවීයුතුීඅක්,ීඔට්රේීවයිසිකලට්රේීට්රහොඳින්ීක්රිවෙීක්නීිකරිිංතීසහී
සීනුි ආීිකබිවීයුතුව.ීඔවීවයිසිකලව ආීධෙිනවීක්න්ට්රන්ීනභ ,ීඔවීසහීට්රිනත්ීඕනෑ ී ගිවකුී ජස්ීමි්ණී රළඳීසිටිවී
යුතුව.ී්ෙත්රිට්රේදීීධෙිනවීක්නීතය ,ීඔට්රේීවයිසිකලට්රේීඉි රිීසහී සු සීලෙභ හුීදරල්තයවීයුතුව.ීඔට්රේීවයිසිකලවීනිකෙී
කවනීහර ීතය ීඑවීඅගුලුීද ෙීවන්න.
ඔට්රේීප්රට්රේයට්රේීට්රහෝීනත්ට්රේී ෙ රි ීකෙතයකවීිරඩිීරීම ීසඳහෙීතයට්රයේයීවයිසිකල්ී ිංිකරුී( ේී කීට්රහෝී ේීඅසවඩ),ී
ට්රහෝීට්ර ොදුීප්රිෙහනීට්රසේිෙින් ීමසන්නී ෙ රි ීනරිතුභ  ළිල්ීිරිවීිරඩපළිට්රිළිල්ීක්රිවෙත් කීතයවීහරරීව.
සයිකල්ී ිංතීරුීඇිකීතය ,ීඒිෙට්රේී ණ ආීඔට්රේී ෙ රි වීධෙිනවීක්න්න;ීට්ර වීිඩෙීම්ක්ෂෙකෙමීිනීඅක්,ීස හ්ී
ප්රෙන්කිලීසහී ළෙත්ිලීට්ර වීඅිවිෙර්වව.ී ෙ රි ී ිංතීරුි ආීනරිකනභ ,ීඔවීිඩෙීම්ක්ෂෙකෙමීට්රලසී ෙට්රර්ීහරරීකෙ ආී
ිභ  සින්ීඔට්රේී ෙ රි වීධෙිනවීකළීයුතුව.ීසෙ ෙනයට්රවන්ී ෙ රි කරුින්ීට්රදට්රදට්රනකු ීිඩෙීඑක ීවෙවදිීත න්ී
ට්රනොකළීයුතුව.ී

ඇවිදීෙ
ඇතයදී ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීජනප්රිවීතයට්රනෝදෙත් කීක්රිවෙින්ීඅකරින්ීඑකරී.ී
ේී ෙරුීවීට්රභ දී,ී ෙර්තීසිංඥෙීඑළිීට්රහෝී ි කී ෙරුීකෙතයකීක්න්න.ීිෙහනීපළිවඳීසරලරීලියා ත්ීවී ීසඳහෙී ෙට්රර්ීිභ  සී
සහීදකුණුී සීවලන්න.ී ෙිත්ිලීට්රහෝීදුභ රිවී ෙර්තිලීඇතයදීට්ර න්ීිළරීන්න.
ඔවීකරලට්රේීඇතයදී
ිසෙීවන්න.

ීවන්ට්රන්ීනභ ,ීඔවී නෙිීසූදෙනභ ිීසිටින්ට්රන්දීවන්නීකහවුරුීක්තන්න;ීවනීකරනීකෙ ීට්රහෝී

පුීිලියාකා ටහන
ට්ර ෞි තලියාකීප්රිෙහනවීවනුීඔව ීඅවත්ීසහීඔට්රේීඅියයකෙි ීඅනුිීකෙතයකීිනීිෙහනයි.ීහුේතලියාකීප්රිෙහනවීසඳහෙී
ට්රවොට්රහෝීඕස්ට්රේලියාවෙනුට්රිෝීට්ර ෝ ර්ී්ාීට්රහෝීවතුරුී රි ීකෙතයකීක්ික.ීට්ර ෝ ර්ී්ාව ආී රිහ්ණවීරීම ීසුට්රඛ්ෝ ට්රකෝීතී
වුිත්ීමිලීඅධිකව.ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදීීට්ර ෝ ර්ී්ාව ආීඅයිිකීක්තරති ීසහී රදවී ීඅදෙළීට්රවොට්රහෝීිතකීභ ීඇක.ී

Hitchhikingී(ට්රනොමිට්රල්ීප්රිෙහනව ආීලවෙීතරති )ීට්රහිත්ීට්ර ෝ ර්ී්ාවකීට්රහෝීර ආී්ාවකීට්රනොදන්නෙීඅට්රවකුීහෙී
ත න්ීරීම ,ීම්ක්ෂිකීනරිකිෙීට්රසේ ීිවර්ට්රේයීක්න්ට්රන්දීනරක.ී

රිවදුරුාබලෙත්ර
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදීීට්ර ෝ ර්ී්ාව ආීට්රහෝීට්ර ෝ ර්ීසයිකලව ආී රදවී
සෑ ීඅිස්ාෙික ීඑවීළඟීකවෙීතන්න.

ීඔව ීරිවදුරුීවල ්රව ආීඅියයීට්රේ.ීඔවීරිවී දිනී

ඔව ීට්රිනත්ී් කීරිවදුරුීවල ්රව ආීනරත්නභ ,ීඔව Learner's Permitීඑක ආීලවෙීතරති ීසඳහෙීDriver
Knowledge Test (රිවදුරුීදරනුභ ී මක්ෂණව)ීස ත්ීවී ීසිදුීට්රේ. Learner’s Permitීඑක ආීතයිෘකීවල ්රව ආී
ස ජකීරිවදු්කුීස තීරිවී රදවීට්රභ ීහුහුණුිීලවෙීතරති ීඔව ීඉඩීසලසයි.ීLearnerීවල තුව ආී කීරිවී රදවීට්රභ දීී
ඔට්රේීට්ර ෝ ර්ී්ාට්රේී“L”ීකහඩුි ආීප්රදර්යනවීට්රකො ීිකබිවීයුතුව.
ට්රවෝතයීප්රවීනකෙිීලවෙීතත්ී සුි,ීProvisionalීරිවදුරුීවල ්රව ආීසඳහෙීඔව ීඅවදුභ ීකළීහරරීව.ීProvisional
Licenceීඑක ආීලවෙීතරති ීසඳහෙීඔවීිවසින්ීඅවුරුදුී17 ආීතයවීයුතුීඅක්,ීඅඩු ීක්මින්ී ෙසීහවකීකෙලව ආීමුනිවකී
රිවදුරුීවල ්රව ආීද්ෙීසිටී ීට්රහෝීප්රෙන්කීට්රහෝීතයට්රේයවීරිවදුරුීවල ්රව ආීද්ෙීිකබිවීයුතුව.ීProvisionalීවල තුව ආී
කීරිවී රදවීට්රභ දීීඔට්රේීට්ර ෝ ර්ී්ාට්රේී“P”ීකහඩුි ආීප්රදර්යනවීට්රකො ීිකබිවීයුතුව.
ඔට්රේීProvisionalී(මුනිවක)ීකෙලීසී ෙිී සුීකට්රළේීනභ ,ීඔව ීතයිෘකීවල ්රවීසඳහෙීඅවදුභ ීකළ හරරීව.ී

1ීිනී රිච්ට්රේදට්රේී රමිණිීිහෙ ීකළීයුත්ට්රත්ීට්ර ොනිෙද ට්රකො සීරීවින්න.
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රිවදුෙ පසාබලෙටනානී
රිවී රදවී ීඅදෙළීතිිකීපළිවඳිීඔවීඅිි ට්රවන්ීසිටිවීයුතුීඅක්ීඒිෙ ීකීකරුීතයවීයුතුව.ී
තදේණීට්රලස:

•
•
•
•

ඔවී දිනීිෙහනවී්ජට්රේීලියාවෙ ි ිංචිීකළීයුතුව.
ඔට්රේී්ාට්රේීත න්ීක්නීසිවලුීට්රදනෙ ීමසනී ටිීට්රහෝීළ ෙීප්රිකවෙධනී රළඳී
සිටිවීයුතුව.ී
රිවී දිනීඅක්තු්ීජිංත ීදු්කානීකෙතයකවීතිිකතයට්ර්ෝධීව.
ඔවී ෙර්තීඅනතු්ක ීල ආවුිට්රහොත්ීිහෙ ීට්ර ොලීසිව ීදරන්තයවීයුතුව.

ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදී,ී්ා-ිෙහනීතිිකීඅිකයයින්ීදරඩිව.ීරිවදු්න් ීවල ෙනීතිතී-මිකීප්රෙන්කට්රවන්ීප්රෙන්කව ීට්රිනස්ීට්රේ.ී
්ාිෙහනීතිිකිල ීඅකීකරුීවීට්ර න්ීට්රහෝීඒිෙීකඩීරීමට්ර න්ීඔව ීඅධිකීතෙස්තුීස ජකීදඩිල ීව ත්ීවී ,ීරිවදුරුී
වල ්රවීඅ ජමිීවී ීට්රහෝීසි්තකීවී ීසිදුීතයවීහරරීව.ීතිිකතයට්ර්ෝධීීට්රලසීිෙහනීනිකෙීකරබී දීතයයෙලීදඩීලරබී ී
ට්රහේතුිරී.ීට්රේතීසී ෙින්ීවලෙත් කීිනීඅක්ීසී ෙින්ීඉ ආ ිෙීවනීරිවදු්න්ීඇල්ලී ීට්රේතී ෙ කීකර ්ෙීකෙතයකී
ට්රකට්රර්.
රිවී දිනීඅක්තු්ී ත් රන්ී ෙනවීරීම ීට්රහෝී ත්ීවීීසිටී ,ී ත්ද්රියීකෙතයකීක්ීසිටී ීතිිකතයට්ර්ෝධීව.ීරුධි්ට්රේීඅඩිංගුීතයවී
හරරීීඅනු කීඇල්ට්රකොට්රහොල්ීප්රිකයකවන්ීප්රෙන්කවීට්රහෝී ළෙක ීඅනුිත්,ීඔවීද්නීරිවදුරුීවල ්රට්රේී න්ිකවීඅනුිත්ී
ට්රිනස්ීට්රේ.ීට්ර ොලීසිවීරිවදු්න්ීිවවමිකීඇල්ට්රකොට්රහොල්ීසී ෙිීඉ ආ ිෙීසිටීදීවන්නීතයටින්ීතය ී මක්ෂෙීක්යි.ී6ීිනී
රිච්ට්රේදට්රේීඕස්ට්රේලියාවෙනුීතිිකවදීරීවින්න.
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
ප්රට පතවාට්රහ ා
ෙටර්ිාප්ර ටහනාඅධිකටරිව
ෙළටත

දුෙකථනව

ACT

Road Transport Authority

13 22 81

www.rego.act.gov.au

NSW

Roads and Maritime
Services

13 22 13

www.rms.nsw.gov.au

NT

Department of Transport

1300 654 628

https://nt.gov.au/driving

Qld

Department of Transport
and Main Roads

13 23 80

www.tmr.qld.gov.au/

SA

Transport

13 10 84

www.transport.sa.gov.au

Tas.

Transport Tasmania

1300 135 513

www.transport.tas.gov.au

Vic.

VicRoads

13 11 71

www.vicroads.vic.gov.au

WA

Department of Transport

13 11 56

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

ට්ර ේාඅඩවිව

ආසනාෙටිාසහාළෙටෙක්ෂකාෙටි
ඔට්රේීට්ර ෝ ර්ී්ාට්රේීසිටිනීසිවලුීට්රදනෙ ීමසනී ටිීට්රහෝීළ ේක්ෂකී ටිී රළදීසිටිවීයුතුව.ීමසන ටිීට්රනො රළඳීරිවී
රදවී ීඅදෙළිීදඩීතසනීඅක්ීඔව ීඔට්රේීරිවදුරුීවල ්රවීඅ ජමිීවී දීඉඩීඇක.ීිරඩි ජටිවන්ීසහීළමුන්ීසඳහෙීසිවලු ී
ට්ර ෝ ර්්ාිලීමසන ටිීඇක.ී

131 450 අ කන්න
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ළදරුින්ීසහීිවසීඅවුරුදුීහක ීඅඩුීළමුන්ීසඳහෙීතයට්රයේෂිකී්ෙජයීඅනු රිකවීලත්ීම්ක්ෂකී ටිීඅියයව.ීළ ේක්ෂකී ටිී
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීප්රමිිකව ීඅනුූලලීතයවීයුතුව;ීිෙහනව ී නෙිීසතයට්රකො ීිකබිවීයුතුව;ීළ වෙට්රේීිවස ීතරළට්ර නී
මකේව ීසකසෙීිකබිවීයුතුව:

•
•
•

ෙසීහවීද ආිෙීිවස්ීකෙණ්ඩට්රේීළමුන්ීසඳහෙීිනීඅසුන්,ීතදෙහ්ණව ආීට්රලසීළදරුීකරප්සියුල,ී සු ස ී
මුහුණලෙීසිටිනීට්රසේීසතයකළීයුතුව.
ෙසීහට්රේීසි ීඅවුරුදුීහක්ීද ආිෙීළමුන්ීසඳහෙීිනීඅසුන්,තදෙහ්ණව ආීට්රලසීළ ේක්ෂකීඅසුන්,ීඉි රිව ීට්රහෝී
සු ස ීමුහුණලෙීසිටිනීට්රසේීසතයීකළීයුතුව.
අවුරුදුීහකට්රර්ීසි ීඅවුරුදුීඅ ීද ආිෙීිවස්ීකෙණ්ඩට්රේීළමුන්ීඉි රිව ීමුහුණලෙීසිටිනීට්රසේී නෙිීසතයකළීසහී
ළ වෙ ීතරළට්ර නීට්රසේීසකස්ීකළීළ ේකී්ීයකීඅසුනකීට්රහෝීහුිනීඅසුනකී(booster seat)ීමසනී ටිීට්රහෝී
ළ ේක්ෂකීසන්නෙහීක්ට්රකො ී ජඳුතයවීයුතුව.

ළමුන් ීිෙහනවකීඉි රිීඅසුට්රන්ී ජඳට්රතනීවෙ ීඅිස්ීනරක.ීඅවුරුදුීහකට්රර්ීසි ීඅ ීද ආිෙීිවසීළමුන් ද,ීිෙහනට්රේී
අට්රනකුත්ීසිවලු ී සු සීමසනිලීඅවුරුදුීහක ීිඩෙීඅඩුීළමුන්ී ජඳීසිටිනීඅිස්ාෙිකීහර්,ීඉි රිීඅසුන්ිලී ජඳී ීඅිස්ී
නරක.
ළ ේක්ෂකීමසනීකුලියාව ීතරති ීසඳහෙීwww.kidsafe.com.au ට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.

ට්රෙ සර්ාෙථවක්ාමිලදීාිැනීෙ
අලුත්ීසහී ෙතයච්චිීක්නීලදීිෙහනීතයරීණී ීසඳහෙී ත්ක්ිලීසහීජෙලතකිීදරන්වීභ ී ළීට්රකට්රර්.ීඒිෙීඅලුත්ීට්ර ෝ ර්ී්ාී
ප්රදර්යනෙතේිලියාන්ීසහී ෙතයච්චිීකළීිෙහනීඅිංතනිලියාන්දීලවෙීතකීහරරීව.ී
ිෙහනවකීරීණුභ ීමිල ීලියාවෙ ි ිංචිීතෙස්තු,ීමුේද්ීතෙස්තුී(තයරීණිට්රභ ීවේදීිරිවීතෙස්තුිරී),ීසහීඅිවිෙර්වී්ක්ෂණවී
ඇතුළත්ීට්රනොට්රේ.ීට්ර ීතෙස්තුීසෙ ෙනයට්රවන්ීට්රින ීට්රතවී ීසිදුීට්රේ.ී
ිෙහනව ආීමිලීදීීතරති ීසඳහෙීණවමුදල ආීලවරීතරති ීසභ වන්ධීතයස්ක්ීසඳහෙීඔට්රේීවරිංකුිීට්රහෝීමූලයීස ෙත ී
අ කන්න.ීෆිනෑන්ස්ී හසුක  ආීසඳහෙීරීසිදුීට්රකොන්්රෙත්තුි ආීඅත්සන්ීරීම ීට්ර ්ීසිවලු ීිවව වන්ීසහීට්රකොන්ට්රේසිී
අිට්රවෝධීක්ීතත්ට්රත්දරයිීසරකීහර්ීතන්න.ී
ඔවීිෙහනව ආීමිලදීීතත්ී සු,ීඑ ජීට්ර ්ී ජමිකරුීතයසින්ීට්රනොට්රතවූීණව ආීඑ ීිෙහනව ීඇත්නභ ,ීණව ජමිීස ෙත ීඑ ී
ිෙහනවීඅයිිකීක්ීතරති ීට්රහෝීතිකයනුූලලිීරැට්රතනීවෙ ීහරරීව.ීපූර්ිී ජමිකරුීතයසින්ීට්රනොට්රතවූීණව ආීිෙහනවක ී
ඇිකදීවන්නීදරනීතරති ීසඳහෙීPersonal Property Securities Register (PPSR)ීඅ කන්න.
ිෙහනවීට්රසෝකභ ීක්නුීලරබී ීට්රහේතුට්රින්ීට්ර ොලීසිව ීිෙර්කෙීක්නීලේද ආද,ීට්රනොට්රතවූී්ාිෙහනීදඩව ආීට්රහේතුට්රින්ී
ලියාවෙ ි ිංචිට්රවන්ීඉිත්ීක්නීලේද ආද,ීලියාවෙීඅත්හරිනීලේද ආී
(write-off)ීද,ීනරත්නභ ,ීසරකහුභ ී ෙනවීට්රිනස්ීක්නුීලරබී ී(සරකහුභ ීදර්යකවීකරීම )ීට්රහේතුට්රින්ීCommissioner
for Fair Tradingී ජීිෙර්කෙීට්රකො ීඇත්ක ආදීවනීිතීඔව ීදරන්වී ීPPSRී ීහුළුින.ීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී1300
007 777ී ීඅ කන්න,ීනරත්නභ ීwww.ppsr.com.au/individualsීට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.ී
ෙතයච්චිීක්නීලදීිෙහනීමිලදීීතන්නෙීඅවීසඳහෙීිෙහනී මක්ෂණව,ීත න්ීට්රකෝතුරු,ී්ක්ෂණ,ීසහී ෙර්තීට්රසේිෙී(ඔට්රේී
ිෙහනවීකරඩුණුීඅිස්ාෙිකීනභ )ීිරිවීට්රසේිෙීස වනීට්ර ෝ ර්ී්ාී ජමිවන්ට්රේීසිංතභ ීසෑ ීප්රෙන්කවක ීසහී ළෙකක ී
ඇක.ීට්රවොට්රහෝීට්රසේිෙීසෙ ෙකයකවන් ීට්ර න් ීසෙ ෙකයකවන්ීට්රනොිනීඅව දීලවෙීතකීහරරීව.ී
කලටෙව

ට්රෙ සර්ාෙථාහිමිව පට්රේාසංිෙව

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

ජෙිකක

Australian Automobile Association

02 6247 7311 www.aaa.asn.au

ACT

National Road Motorists Association (NRMA)

132 132

www.nrma.com.au

NSW

National Road Motorists Association (NRMA)

132 132

www.nrma.com.au

131 450 අ කන්න
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කලටෙව

ට්රෙ සර්ාෙථාහිමිව පට්රේාසංිෙව

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

NT

Automobile Association of Northern Territory
(AANT)

08 8925 5901 www.aant.com.au

Qld

Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) 13 1905

SA

Royal Automobile Association (RAA)

08 8202 4600 www.raa.net

Tas.

Royal Automobile Club of Tasmania (RACT)

132 722

www.ract.com.au

Vic.

Royal Automobile Club of Victoria (RACV)

137 228

www.racv.com.au

WA

Royal Automobile Club (RAC)

131 703

www.rac.com.au

www.racq.com.au

131 450 අ කන්න
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9 ට්රසෞඛ්යාසහාවහෙැ ැත්ෙ
ට්රෙොට්රකොසට්රසේදී
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

හරඳින්වී

Medicare
Health Care Card
හුේතලියාකීට්රසෞඛ්යී්කී්යණව
විේව සහෙව
ගිලන්්ාීතෙස්තු
ඖයධ
ප්රෙන්කීසහී ළෙත්ීට්රසඛ්යීට්රසේිෙ
ඖයධ
මවෙධිකීට්රසේිෙ
ිධ ජිංසෙීසහීකභ  නවීසඳහෙීත ට්රේයන
ළ ේක්ෂෙිීසහීඅනතුරුීිරළකී
ප්රිකය ආිකක්ණව
දන්කීවිදයීට්රසේිෙ
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීිරඩි ජටිීසත්කේීට්රසේිෙ
ිරඩි ජටිීට්රහෝීට්රසෞඛ්යීසත්කේීට්රසේිෙීපළිවඳී රමිණිලියා
්ණවරීන්ී සුි

හැඳි පවීෙ
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදී,ීහි සිීඅියයකෙි ආීහර්ීට්රසෞඛ්යීම්ක්ෂෙිීපළිවඳීඅට්රන ආීසිවලු ීකේණෙිලදීීඔට්රේී ළමුීත ට්රේයකවෙී
ින්ට්රන්ීgeneral practitioner (GPී-ීසෙ ෙනයීවිදයි්වෙව).ීGPීඔට්රේීට්රසෞඛ්යීඅියයකෙිීපළිවඳීඇතයී  ආී
ට්රකො ීඅියයීප්රිකකේීිවව ීක්යි.ීඖයධීිවව ීරීම ,ීියෙධිට්රේි ට්රවකු ීට්රහෝීට්ර්ෝතීතයිවය්ෙවීක්නීමවකනවක ී
ට්රවොමුීරීම ,ීට්රහෝීවයලයීවිදයි්ට්රවකුීට්රහෝීවිදයීත ට්රේයකට්රවකු ීට්රහෝීතයට්රයේයඥට්රවකු ීට්රවොමුීරීම ීවනෙි වී
මීය  ීඇතුළත්ීතයවීහරරීව.ීඒීඅනුිීතයට්රයේයඥීවිදයි්වෙීඅිකට්රර්කීියෙධට්රේදීට්රහෝීට්රිනත්ී මක්ෂෙින්ීිවව ීක්නීඅක්ී
ඔවීට්ර්ෝහලක ීඇතුළත්ීතයවීයුතුදීනරේදීවන්නීතී්ණවීක්යි.
ඔව ීGPීට්රකට්රනකුීට්රකෝ්ෙතකීහරරීීඅක්ීGPීසඳහෙීට්රතිනීතෙස්තුට්රින්ීඅඩ ආීට්රහෝීසිවල්ල ීට්රහෝීMedicareී
ට්රිිකන්ීම සුීලවෙීතරති ීහරරීව.ීට්ර වීතී්ණවීින්ට්රන්ීGPීතෙස්තුීඅවීක්නීමකේවී කව.

Medicare
ඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජවීMedicareීනභ ීවූීජෙිකකීට්රසෞඛ්යීම්ක්ෂකීියෙ ෘිකව ආීඔස්ට්රසේීවිදයීසහීට්ර්ෝහල්ීතෙස්තුී
පවවී ීඔව ීත කේීක්යි.ීMedicareීව ට්රත්,ීඔවී්ජට්රේීට්ර්ෝහලක,ීඑ ීට්ර්ෝහලීතයසින් ී ත්කළී
විදයි්වකුට්රතන්ීප්රිකකේීලවනීසෙ ෙනයීට්ර්ෝගිවකුීනභ ,ීඔව ීට්ර්ෝහල්ීතෙස්තුීසහීවිදයීප්රිකකේීට්රනොමිට්රල්ී ජමිී
ට්රේ.ී(විදයිරුන්,ීතයට්රයේයඥීවිදයිරුන්,ීඅක්ෂිීවිදයිරුන්,ීස හ්ීතය ීදන්කීවිදයිරුන්ීසහීඊ ීස ෙනීට්රිනත්ී
විදයීිෘත්ිකකවන්ීිරිව)ීට්රසෞඛ්යීිෘත්ිකකවන්ීහමුවීට්රභ ීතෙස්තුීපවවී ීMedicare ඔව ීත කේීක්යි.ීඔවී
ිව්තුරුිීවිදයි්වකුීහමුීින්ට්රන්ීනභ ,ීට්රහෝීවිදයී මක්ෂණීසඳහෙීවෙයුතුීනභ ,ීඑතය ීඔට්රේීවිදයීතයවදභ ීඉකෙී
අධිකීට්රියි.ීMedicare Safety Net සී ෙිී සුකළීතය ීඔට්රේීවිදයීහමුීට්රහෝීවිදයී මක්ෂණීසඳහෙීිනීතෙස්තුීඅඩුී
ට්රියි.ී
සිංක්ර ණිකවන්,ීස්ණෙතකවන්ීසහී ෙනුෂීවී දන ී කී රමිණවවුන්,ීඔවුන්ට්රේීවීසෙීකත්ිවීඅනුි,ීMedicareීව ට්රත්ී
ිනීට්රසෞඛ්යේක්ෂකී හසුකභ ිල ීට්රනො ෙිී ජමිකභ ීලවයි.ීඅට්රන ආීකෙිකෙලියාකීසිංක්ර ණිකවන් ීහුේතලියාකීවිදයී
්ක්ෂණව ආීදරම ීසිදුට්රියි.
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ස හ්ීවිදයිරුන්ීසහීට්රසෞඛ්යීිෘත්ිකකවන්ීට්රකොතීක්ර ව ී(bulk bill)ීඅවීක්යි.ීට්රකොතීක්ර ව ීඅවීක්නීවිදයී
හමුිලදීීවිදයි්වෙීසභ පූර්ණීතෙස්තුිීMedicare ට්රිිකන්ීසෘුවි ීඅවක්තනුීලවනීට්රහයින්ීඔව ීරීසිදුීට්රතවී  ආී
රීම ීසිදුීට්රනොට්රේ.ීට්රිනත්ීවිදයිරුන්ීසහීට්රසෞඛ්යීිෘත්ිකකවන්ීට්රසේිෙීසඳහෙීතෙස්තුිීඔට්රවන්ීඅවක්ීතකීහරරීව.ී
එිරිවීඅිස්ාෙිකදී,ීඔට්රේීට්රසෞඛ්යීිෘත්ිකකවෙීස තීකකෙීක්න්න,ීනරත්නභ ,ීMedicare ප්රිකලෙකව ආීලවෙීතරති ී
පළිවඳිීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ www.humanservices.gov.au/medicare. ට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.ීට්රසෞඛ්යී
ිෘත්ිකකවකුීහමුීවීට්රභ දීීඔවීඔට්රේීMedicare කෙඩ් කී(සහීිකට්රේීනභ ී ණ ආ,ී
Health Care Cardී ක)ීරැට්රතනීවෙීයුතුව.ී

Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS)ීව ට්රත්ීස හ්ීඖයධීතයවදභ ීදරම දීඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජවීත කේී
ක්යි.ීඔව ීට්රවොට්රහෝීඖයධීඅියයීනභ ,ීිවර්ට්රේශිකීඖයධීසභ වන්ධීතයවදභ ීදරම ීPBS Safety Netීඔව ීත කේී
ක්යි.ීඔවීPBS Safety Netීසී ෙිී සුීකට්රළේීනභ ීසහීඖයධට්රේි වෙීඔව ීPBS Safety Net Cardී ක ආීිවකුත්ී
කට්රළේීනභ ,ීඔට්රේීPBSීඖයධ,ීිසට්රර්ීඉිකරිීට්රකො සීසඳහෙීලෙට්රව ීට්රහෝීට්රනොමිට්රල්ීලරට්රවනුීඇක.ීඔවීිඩෙීමිලීඅධිකී
ඖයධීිර්තව ආීට්රකෝ්ෙීතකීට්රහොත්,ීට්රහෝීඔට්රේීවිදයි්වෙීඑිරිවීඖයධව ආීිවර්ට්රේයීකළට්රහොත්,ීඑතය දීඔව ීිරඩිහු්ී
තෙස්තුීට්රතවී ීසිදුීට්රේ.ීPBS පළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීwww.pbs.gov.au/pbs/home ීට්රිේීඅඩතයට්රවන්ීඔව ීට්රසොවෙී
තකීහරරීව.ී
ගිලන්්ාීතයවදභ ,ීදන්කවිදයීසහීඑිරිවීට්රිනත්ීවිදයීට්රසේිෙ,ීඇස්ීකණ්ණෙඩිීට්රහෝීට්ර ෞේතලියාකීට්ර්ෝීතන්ට්රේීට්ර්ෝහල්ී
තෙස්තුීMedicareී ගින්ීමි්ණවීට්රනොට්රකට්රර්.ා

Medicareීස තීලියාවෙ ි ිංචිීවී ීඔව ීසුදුසුකභ ීඇිකදීවනීිතීදරනීතරති ීසඳහෙ,ීඔට්රේීතයට්රේයීත න්ීවල ්රවීට්රහෝ
Immicard කීට්ර න් ීට්රවෝතයකෙීලියාවරීවතයලියාීිනීDepartment of Immigration and Border Protection
ගින්ීඑවූීවීසෙීලවෙීදීට්රභ ීලියාපව,ීට්රහෝීVisa Entitlement Verification Onlineීට්රිිකන්ීලදීවභ ීසෙක්ෂයීිරිවදෑී
රැට්රතනීMedicare Service Centre ට්රිකීවන්න.ීට්රවෝතයකෙිීඇත්නභ ,ීඔව ීMedicareීඅිංකව ආීිවකුත්ීට්රකට්රර්.ී
ඔව ීක්ෂණිකිීට්රසෞඛ්යේක්ෂකීට්රසේිෙීලවෙතරති ීසඳහෙීට්ර වීකෙතයකීකළීහරරීව.ීඔට්රේීMedicare අිංකව,ීන ීසහීඑ ී
කෙඩ් ක ීඇතුළත්ිනීඅට්රනකුත්ී වුල්ීසෙ ෙකයකවන්ට්රේීනභ දීස තීMedicareීකෙඩ් කීකර ෑට්රලන්ීඔවීට්රිකීඑිනුී
ඇක.ී

Medicareීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීwww.humanservices.gov.au/medicare ීට්රිේීඅඩතයව ීවන්න,ී
නරිකනභ ,ීප්රෙට්රේයවීDepartment of Human Services ට්රසේිෙී ධයස්ාෙනව ආ,ීට්රිකීවන්න.ීට්ර ීට්රසේිෙී ධයස්ාෙනී
http://findus.humanservices.gov.au/ ීට්රිේීඅඩතයට්රවන්ීට්රසොවෙතකීහරරීව.ී
1ීිනී රිච්ට්රේදට්රේී රමිණිීිහෙ ීකළයුත්ට්රත්ීට්ර ොනිෙදීට්රකො සදීරීවින්න.

Health Care Card
ඔව ීCentrelink දී නෙ/ට්රතවීභ ීලරට්රවන්ට්රන්ීනභ ීට්රහෝීඔවීඅඩුීමදෙවභ ලෙභිට්රවකුීනභ ,ීඔව ී්ජට්රේීHealth Care
Card (www.humanservices.gov.au/concessioncards ීවලන්න)ීසඳහෙ සුදුසුකභ ීිකබිවීහරරීව.ීට්ර ී
කෙඩ් කී ගින්ීඖයධීතයවදභ ,ීවිදයිරුන්,ීදන්කීවිදයිරුන්ීසහීගිලන්්ාීතෙස්තුීිරිවීට්රසෞඛ්යීට්රසේිෙීසඳහෙීසහනී
ලවෙීට්රේ.ී
ඔව ීHealth Care Cardී ක ආීඇිකීනමුත්,ීසිවලු ීට්ර්ෝහල්ීසහීවිදයීප්රිකකේිලදී,ී
Health Care Cardී කීස තීඔට්රේීMedicareීකෙඩ් කදීට්ර න්වී ීසිදුීට්රේ.ී
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී10ීිනී රිච්ට්රේදට්රේීඔට්රේී වුලීීරීවින්න.

ට්රෙෞීිලියාකාට්රසෞඛ්යාෙක්ෂණ
ට්ර ෞේතලියාකීට්රහෝී්ජට්රේීට්ර්ෝහල්ිලදීීහුේතලියාකීට්ර්ෝගිට්රවකුීට්රලසීප්රිකකේීලරබීට්රභ ීතෙස්තුීපූර්ණීියට්රවන්ීට්රහෝීඅඩ ආී
මි්ණවීක්නීට්ර ෞේතලියාකීට්රසෞඛ්යී්ක්ෂණව ආීසඳහෙීට්රතවී ීට්රවොට්රහෝීඕස්ට්රේලියාවෙනුට්රිෝීකර ිකීට්රිත්.ීඑවී
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Medicareී ගින්ීමි්ණවීට්රනොිනීට්රවොට්රහෝීදන්කීවිදයීට්රසේිෙ,ීට්රවොට්රහෝීදෘය්ටිීවිදයීට්රසේිෙීසහීගිලන්්ාීට්රසේිෙී
මි්ණවීක්යි.
්ක්ෂණීතයවද ීසහීමි්ණට්රේීස්ිකෙිවීඑරීට්රනක ීට්රිනස්ීට්රේ,ීඑ ිවසෙ,ීඔවීට්ර ෞේතලියාකී්ක්ෂණෙි්ණව ආීතරති
තී්ණවීකළට්රහොත්,ීඔප්හුි ආීමිලදීීතරති ීට්ර ්,ීතයතයධී්ක්ෂණීස ෙතභ ීසිංසන්දනවීරීම ීසහීමි්ණීතයස්ක්ී
ප්රට්රේයට්ර න්ීරීවිෙීවරලී ීිරදතත්ව.ී

ී

දිරිාදීෙනට
ඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජවීහුේතලවන් ීට්ර ෞේතලියාකී්කීය
්ී ණෙි්ණීලවෙීතරති ීඅනුවලීදී ීසඳහෙීමූලය වීි රිදී නෙීලවෙී
ට්රදයි.ීඔවීට්ර ෞේතලියාකී්ක්ෂණෙි්ණව ආීමිලදීීතරති ීසිකන්ට්රන්ීනභ ,ී හකීසඳහන්ීදෑීපළිවඳිීසරලරීලියා ත්ීතයවීයුතුව:

•

•

•

Private Health Insurance Rebateා-ීඔව ීMedicare සඳහෙීසුදුසුකභ ීඇත්නභ ,ීසහීට්ර්ෝහල්ී
ප්රිකකේීසහීසෙ ෙනයීප්රිකකේීවනීට්රදක ීට්රහෝීඑක ආීමි්ණවීක්නීඅනුූලලීට්රසෞඛ්යී්ක්ෂණෙි්ණව ආදී
ඇත්නභ ,ීඔව ීPrivate Health Insurance Rebateීලවෙීතකීහරරීව.ී
Medicare Levy Surchargeා-ාMedicare Levy Surchargeීවනුීට්ර ෞේතලියාකී්ක්ෂණෙි්ණීනරිකී
සහීවභ ීප්ර ෙණවක ී(threshold)ීිඩෙීඉහළීමදෙව  ආීලවනීඅවීතයසින්ීට්රතිනීඅිකට්රර්කීසිවව ීඑකකී
වේදයි.ී
Lifetime Health Coverා-ාට්ර ීිරඩපළිට්රිළීහුේතලවන් ීඅඩුීිවට්රසේදීී ීට්ර්ෝහල්ීමි්ණවීලවෙී
තරති ීතනන්දුීක්ියි.ීඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිට්රණනීනිීසිංක්ර ණිකවන් ීLifetime Health Cover
ලවෙතකීහරරීීඅිසෙනීි නවී හකීදර ආට්රිනීි නීට්රදරීන්ීඑකරී:
o ඔට්රේී31ීිරිවීත න්ීි නව ී සුිී රමිට්රණනීජූලියාී1ීට්රිිවීදෙ,ීට්රහෝ
o ඔව ීිවසීඅවුරුදුී31 ීිරඩිීනභ ,ීපූර්ණීMedicareාප්රිකලෙකීසඳහෙීට්රවෝතයීඅවකුීට්රලසීලියාවෙ ි ිංචිීවූී
ි නීසි ී ළමුීසිංිත්ස්ව.

වභ ීහුේතලවකුීLifetime Health Cover එක ආීලවෙීතරති ීිවවමිකීි න ී සුිීට්ර්ෝහල්ීමි්ණව ආීමිලදීී
තකට්රහොත්ීඔවුන් ීඅවුරුදුී30ීඉ ආ වූී සුීසෑ ීිස්ක ීඅ ක්ී2% ආීට්රතවී ීසිදුීට්රේ.ීතදෙහ්ණව ආීට්රලස,ීවභ ීඅට්රවකුී
ළමුීි් ීඅවුරුදුී45දීීහුේතලියාකීට්රසෞඛ්යී්ක්ෂණවකීට්ර්ෝහල්ීමි්ණව ආීමිලදීීතකට්රහොත්,ීඒීසඳහෙීඔවුන් ීඅ ක්ී
30% ආීට්රතවී ීසිදුීට්රේ.ීLifetime Health Cover අධිකේව ආීට්රතවී ීිරළර ආවී ,ීLifetime Health Coverී
එක ආීමිලදීීතරති ීිවවමිකීි නී සුවී ීට්ර ්ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීලියාවෙ ි ිංචිීට්රසෞඛ්යී්ක්ෂණීස ෙත රීන්ීඔවීට්ර්ෝහල්ී
මි්ණව ආීමිලදීීතකීයුතුව.
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
ට්රෙෞීිලියාකාට්රසෞඛ්යාෙක්ෂණාට්රතොෙතුරු

ට්ර ේාඅඩවිව

ට්ර ෞේතලියාකීට්රසෞඛ්යී්ක්ෂණ

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

ට්රසෞඛ්යීස ෙතභ ීසහීඔප්හුීසිංසන්දනව

www.privatehealth.gov.au
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ව යයාසහටව
ෙවුට්රල්ාව යය ෙවකුාට්රසොවටාිැනීෙ
ඔව ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීවිදයි්වකුීස තීලියාවෙ ි ිංචිීවී ීඅියයීට්රනොට්රේ.ීඑට්රසේීවුිත්,ීට්රවොට්රහෝීහුේතලවන් ී වුට්රල්ී
විදයි්ට්රව ආීඇක.ීඔවුහුීප්රිකය ආිකක්ණ,ීඖයධීිවර්ට්රේය,ීවිදයීසහිකක,ීට්රසෞඛ්යී මක්ෂෙ,ී ෙනසිකීවිදයී
අියයකෙීසහීට්රසෞඛ්යීත ට්රදස්ීඇතුළත්ීට්ර ොදුීට්රසෞඛ්යීඅියයකෙීසඳහෙීට්ර ීවිදයි්වෙීහමුීට්රිික.
ට්ර ීවිදයිරුන්ීහරඳින්ට්රින්ට්රන්ීGeneral Practitioners (GPs)ීවනුට්රිිව.ීඔවුහුීකුඩෙීට්ර ෞේතලියාකීසෙවනවකී
ට්රහෝීට්ර ොදුීට්රහෝීහුේතලියාකීවිදයීමවකනවකීඅට්රනකුත්ීවිදයිරුන්ීස තීට්රසේිවීක්ික.ීඔවීහමුින්ට්රන්ීරීනභ ී
විදයි්වෙද,ීවෙයුත්ට්රත්ීකි්ීවිදයී ධයස්ාෙනව දරයිීට්රකෝ්ෙීතන්ට්රන්ීඔවව.ීGPලෙීජෙලතකිීසහීදු්කානී
නෙ ෙිලියාට්රව ජී‘Medical practitioners’ීව ට්රත්ීලරයිස්තුතකීක්ීඇක.ීඔවිීසෑ ීතය ී මක්ෂෙීකළීයුත්ට්රත්ීඑක ී
විදයි්වෙීතයසින්දීනරකට්රහොත්ීඑක ී ධයස්ාෙනවකීසිටිනීට්රිනත්ීට්රදොස්ක්ිරුන්ීතයසින්දරයිීඔව ීතී්ණවීකළී
හරරීව.
ඔව ීතරළට්ර නී වුට්රල්ීවිදයි්වකුීට්රසොවෙීතරති ීසඳහෙීවිදයී ධයස්ාෙනීරී ජ වක ීවෙ
ස හ්ීවිදයී ධයස්ාෙනීඅලුත්ීට්ර්ෝීතන්ීකේීට්රනොතිවික.ී

ීඔව ීසිදුීතයවීහරරීව.ී

ඔව ීමසන්නක ීGeneral Practiceීට්රසේිෙිීට්රසොවෙීතරති ීසඳහෙීwww.healthdirect.gov.au  ජීඇිකී
healthdirectීට්රිේීඅඩතයවීGeneral Practiceීට්රසවු  ආීඉි රි ත්ීක්යි.

දිගුකටලීනාට්රසෞඛ්යාතත් ව ප
ඔව ීවභ ීඅසති ව ආීඇත්නභ ීසහීඑවීහි සිීකත්ිව ආීට්රනොට්රේීනභ ,ී වුට්රල්ීවිදයි්වෙීට්රිකීට්රහෝීවිදයී
ධයස්ාෙනවක ීවන්න.ීට්රදොස්ක්ි්වකුීහමුවී ීට්ර ්ීවභ ීකෙලව ආීරැඳීීසිටී ීඔව ීසිදුීතයවීහරරීව.ී
විදයී ධයස්ාෙනවක ී රමිණී ීට්ර ්ීජෙලතකිීට්රහෝීදු්කානීඇ තු  ආී ගින්ීඔව ීවිදයීහමුි ආීට්රින්ීක්ී
තරති ීසිදුීිනුීඇක.ීඔට්රේීහමුි ීිවවමිකීට්රේලෙි ී රමිණී ීිතීවලෙීතන්න.

ක්ෂවාට්රෙ ිව
ඔවීමසිවෙි,ීඅප්රිකෙි,ීඉන්ි වෙනුීඅර්ධීේවී ව,ීදකුණුීඇට්ර රිකෙිීට්රහෝීයුට්ර්ෝ වීිරිවී් රීන්ී රමිට්රණන්ට්රන්ීනභ ,ීඔවී
ක්ෂවීට්ර්ෝතව ීිව්ෙි්ණවීවීීිකබිවීහරරීීඅක්ීඑවීිරළඳී ීසහීඅධිකීට්රලසීට්ර්ෝතෙතු්ීවී ීඇිකීඉඩකඩීට්රවොට්රහෝව.
ඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණී ීට්ර ්ීක්ෂවීට්ර්ෝතී මක්ෂෙි ආීක්ට්රතනීඇිකීනමුත්,ීළට්රව ජීx-රී්ණී මක්ෂෙිරීන්ීඅනෙි්ණවී
ක්තකීට්රනොහරරීීසියුභ ීමසෙදනවක ීඔවීල ආිීසිටිනිෙීතයවීහරරීව.
ඔව ීඅසති ීතිකව ආීදරට්රනන්ට්රන්ීනභ ීට්රහෝීසක්රිවීක්ෂවීට්ර්ෝීතීකත්ිවක ීට්රතොදුරුීවීට්රභ ීඅිදෙන ීපළිවඳීකරකී  ආී
ක්න්ට්රන්ීනභ ,ීඔට්රේී වුට්රල්ීවිදයීි්වෙ ීකකෙීක්න්න;ීනරත්නභ .ී හකීදර ආට්රිනීදු්කානීට්රකෝතුරුීසහීත ට්රදස්ී
ට්රසේිෙිීඅ කන්න.

විට්රශේ ඥාව යය රු
ඔව ී ළමුිීසෙ ෙනයීවිදයි්වකුී( වුට්රල්ීවිදයි්වෙ)ීහමුීට්රනොවීීවිදයීතයට්රයේයඥවකුීට්රිකීවෙීට්රනොහරක.ීිරඩිදු්ී
ප්රිකකේීසඳහෙීඔට්රේීවිදයි්වෙීඔවිීවිදයීට්රහෝීට්රිනත්ීතයට්රයේයඥට්රවකු ීට්රවොමුීක්නුීඇක.ී

ව යය රු පට්රේාෂට ණාෙරි ර්තනාප්රුඛ්තටාට්රසේ ට
අියයීවුිට්රහොත්,ීට්රදොස්ක්ිරුන් ීTIS National කෙයණී රිිර්කකවකුීකෙතයකීකළීහරරීව.ීඔවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීිවකයී
ි ිංචිකරුිකුීට්රහෝීහු්ිරසිවකුීනභ ීහෙීඔට්රේීවිදයීත ට්රේයකීතෙස්තුීMedicareී ගින්ීමි්ණවීින්ට්රන්ීනභ ,ීට්ර ී
ට්රසේිෙිීඔව ීට්රනොමිට්රල්ීසර ට්රේ.ීඅියයීනභ ,ීඔට්රේීට්රදොස්ක්ි්වෙ ීවිදය ධයස්ාෙනවීතුළදී ීට්රසේිවීස වනී
රිිර්කකවකුීකරඳතයවීහරරීව.ී3 ිනී රිච්ට්රේදට්රව ජීඉිංග්රීසිීකෙයෙිීීරීවින්න.
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හදිසි භාව යයාතත් ව ප
්ජට්රේීමට්ර්ෝේීවීයෙලෙිලීහි සිීප්රිකකේීඒකකට්රවන්ීදිට්රසේී රවී24 ත්,ීසිකට්රේීි නීහට්රත් ත්ීහි සිීප්රිකකේීට්රසේිෙීලවෙී
තකීහරරීව.ී්ජට්රේීට්ර්ෝහල්ීWhite Pagesිලී‘Hospitals’ීව ට්රත්ීලරයිස්තුතකීක්ීඇක.ීස හ්ීවිදයී
ධයස්ාෙනිලීසහීට්ර ෞේතලියාකීට්ර්ෝහල්ිලදීහි සිීප්රිකකේීට්රසේිෙීක්රිවෙත් කීට්රකට්රර්.ී
ඔවීට්රහෝීට්රිනත්ීඅට්රවකුීඅනතුරුදෙවකීට්රලසීට්ර්ෝීතීවීීඇත්නභ ,ීිහෙ ී000ාඅ කෙී“Ambulance”ීඉල්ලන්න.ීඔවී
ට්ර්ෝහලක ීවනීතය දී,ී ෙතයච්චිීක්නීට්රවට්රහත්ීිර්තීසහීඔට්රේීMedicare,ීහුේතලියාකී්ක්ෂණීසෙ ෙකයකත්ි,ීHealth
Care ට්රහෝ Pension Concessionීකෙඩ් ත්ීරැට්රතනීවන්න.
කත්ිවීහි සිීඅිස්ාෙි ආීට්රනොට්රේීනභ ,ීඔට්රේී වුට්රල්ීවිදයි්වෙීඅ කන්න.ී

දුෙකථනෙටර්ගිකාට්රසෞඛ්යාට්රතොෙතුරුාසහාඋෙට්රයස්ාට්රසේ ට
සිවලුීප්රෙන්කීසහී ළෙත්ිලීදිට්රසේී රවී24 ත්,ීසිකට්රේීි නීහට්රත් ත්ීක්රිවෙත් කීිනීදු්කාන ෙර්ගිකීට්රසෞඛ්යී
ට්රසේිෙින්ීඇක.ීඔවුහුීට්රනොමිට්රල්ී ෙර්ට්රතෝ ට්රේයීස වනීඅක්ීප්රෙට්රේයවීට්රසෞඛ්යීට්රසේිෙීට්රිකීඔවිීට්රවොමුීක්ික.
ඔව ීට්රසෞඛ්යීප්රය්නව ආීඇත්නභ ,ී ළමුිීඔට්රේී වුට්රල්ීවිදයි්වෙීඇ ිකවීයුතුව.ීඔවුන්ට්රේීට්රසේිවීලවෙීතකීට්රනොහරරීී
නභ ,ීට්ර ීදු්කාන ෙර්ගිකීට්රසේිෙිලීසිටිනීහුහුණුීට්රහද/ට්රහි වන් ීඔව ීඅියයීිෘත්තීව වීවිදයීත ට්රදස්ීක්ෂණිකිී
ලවෙීදී ීහුළුින.
ප්රට පතවාට්රහ ා
ෙළටත

දුෙකථනාට්රසෞඛ්යා
උෙට්රීසාට්රසේ ට

දුෙකථනව

ACT, NSW,
NT, Tas., SA
සහWA

healthdirect

1800 022 222 www.healthdirect.gov.au

Qld

13 HEALTH

13 43 25 84

Vic.

NURSE-ONCALL

1300 606 024 www.health.vic.gov.au/nurseoncall

ට්ර ේාඅඩවිව

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

ගිල පෙථාිටස්තු
ගිලන්්ාීප්රිෙහනීතෙස්තුීMedicare ගින්ීමි්ණවීට්රනොට්රකට්රර්.ීඔවීිෙසවීක්න්ට්රන්ීරීනභ ීප්රෙන්කට්රේද/ ළෙට්රත්දී
වන්නී කීගිලන්්ාීතෙස්තුීට්රිනස්ීට්රේ.
 ආවීන්සලන්කට්රව ජී(Queensland) සහීකස්ට්රභ ිවවෙී(Tasmania)ට්රි ජීගිලන්්ාීට්රසේිෙිීප්රෙට්රේයවී ි ිංචිකරුින් ී
ට්රනොමිට්රල්ීසර ට්රේ.ීඅට්රන ආීසිවලු ීප්රෙන්කිලීසහී ළෙත්ිලීතෙස්තුි ආීඅවීට්රකට්ර්නුීඇක.ීට්ර ීතෙස්තුීප්රිෙහනවීක්නී
දු්, ඔට්රේීඅසති ීකත්ිවීසහීඔව ීසහනතෙස්තුීසඳහෙීට්රවෝතයකෙිීඇිකදීවනීකේණෙී කීඅඩු-ිරඩිීතයවීහරරීව.
ඔව ීගිලන්්ාී්ක්ෂණව ආීනරත්නභ , ට්රකටිීදු් ආීසඳහෙීවුිදීගිලන්්ාීතෙස්තුීමිලීඅධිකීතයවීහරරීව.ීඔවී
 ආවීන්ස්ලන්කට්රවන්ී(Queensland) ට්රහෝීකස්ට්රභ ිවවෙී(Tasmania)ට්රින්ීවරහර්ීප්රට්රේයවකීිෙසවීක්යිීනභ , ඔව ී
්ක්ෂණව ආීතරති ීඅියයීිනුීඇක.ගිලන්්ාීට්රසේිෙිී ගින්ීලවෙට්රදනීසෙ ෙකයකත්ිවීට්රහෝීහුේතලියාකීට්රසෞඛ්යී්ක්ෂණව ආී
ලවෙීතරතිට්ර න්ීඔව ීට්ර වීකළීහරරීව.
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී2ීිනී රිච්ට්රේදට්රේීත කේීලවෙීතන්නීරීවින්න.

ඖ ධ
ඔව ීඖයධීඅියයීනභ ,ීඔට්රේීවිදයි්වෙීට්රවට්රහත්ීිට්ට්ර ෝරුි ආීඔව ීලියාවෙීට්රදනුීඇක.ීඑවීඔසුසලක ීරැට්රතනී
වන්න.ීප්රිකවිිකීිරිවීට්රවොට්රහෝීඖයධීලවෙීතකීහර ආට්ර ආීවිදයීිවර්ට්රේයවී කී ණි.ීඔව ීCentrelinkී ගින්ීිවකුත්ී
කළීHealth Care Card ට්රහෝ Pension Concession Cardීඇත්නභ ,ීස හ්ීඖයධීසඳහෙීිට් භ ීලවෙීතරති ී
ඔව ීහරරීව.ීඔවීඔට්රේීMedicareීකෙඩ් කදීඔසුසල ීරැට්රතනීවෙීයුතුව.

131 450 අ කන්න
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ඖයධිලීට්රල්වල්ීසහීත ට්රදස්ීසරලරීල්ට්රලන්ීරීවවී ීිරදතත්ීිනීඅක්ීඔව ීවභ ීසරකව ආීඇත්නභ ී
ට්රදොස්ක්ි්වෙට්රතන්ීට්රහෝීඖයධට්රේි වෙට්රතන්ීතය සන්න.ීඖයධීපළිවඳීත කේීසහීට්රකෝතුරුීසඳහෙීඕයධට්රේි වකු ී
කකෙීක්න්න,ීනරත්නභ ී1300 633 424ීඔස්ට්රසේීMedicine Line අ කන්න.ී
ඔසුසල්ිල ීදු්කානී රිිර්කකට්රවෝීකෙතයකීකළීහරරීව.ීට්ර වී්ජවී ගින්ීට්රනොමිට්රල්ීස වනීට්රසේිෙිරී.
ඖ ධාසහාඖ ධා ්ටට්රස රු

දුෙකථනව

NPS MedicineWise
Medicine Line – ඖයධී

1300 633 424

සහීිවර්ට්රේයීපළිවඳී
ට්රකෝතුරු

ට්ර ේාඅඩවිව

සඳුදෙ-ීසිකු්ෙදෙ
ට්ර .ි. 9.00 සි ී .ි.
5.00 ද ආිෙ

Medicare Australia –
PBS ට්රවට්රහත්ීිට්ට්ර ෝරුී

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

www.medicareaustralia.gov.au/public/services/
scripts/index.jsp

සඳහෙීමුදල්ීලවෙීතරති ී
පළිවදීට්රකෝතුරු

ප්රට පතාසහාෙළටත්ාට්රසෞඛ්යාට්රසේ ට
ප්රෙන්කීසහී ළෙත්ී්ජවන්ීට්ර්ෝහල්,ීප්රජෙීට්රසෞඛ්යීසහීට්රේදනෙීනෙයකීසෙත්තුීට්රසේිෙී(palliative care)ීස වයි.ී

ප්ර ටාට්රසෞඛ්යාෙධයස්ථටන
ප්රජෙීට්රසෞඛ්යී ධයස්ාෙනීසෑ ීිවස්ීකෙණ්ඩවක ීහුේතලවන් ීඅඩුීතෙස්තුික ීට්රසෞඛ්යීට්රසේිෙීස වයි.ීසිවලු ී
ධයස්ාෙනීඑක ීට්රසේිෙිීට්රනොස වයි.ීට්ර ීට්රසේිෙින්ීඅක් ීට්රහදීට්රසේිෙි,ීට්රසෞඛ්යීඅධයෙ නීසහීප්රිර්ධන,ීට්රකෞකී
චිරීත්සෙි,ීදන්කීවිදයීට්රසේිෙි,ීවිදයීට්රසේිෙ,ීත ට්රේයනීසහීස ෙජීසුවසෙධනීට්රසේිෙීඇතුළත්ීට්රේ.

කුඩටායරු  පාසහිතාෙවුල්ාසඳහටාට්රසෞඛ්යාට්රසේ ට
ත ට්රත්ීසි ී ෙසල්ීවනීිවසීද ආිෙීළ යින්ීසිටිනී වුල්ිල ී ෙකෘීසහීළ ෙීට්රසෞඛ්යීට්රසේිෙීට්රනොමිට්රල්ීසර ට්රේ.ීප්රජෙී
ට්රසෞඛ්යී ධයස්ාෙනීට්රසෞඛ්යීට්රකෝතුරු,ීප්රිකය ආතීක්ණව,ීසහීළ ෙීසිංිර්ධනව,ී ෙපවීක යුතුීසහීකුඩෙීදරුින්ීසඳහෙී
ට්ර ෝයණවීස වයි.

කට පතටාට්රසෞඛ්යාට්රසේ ට
ිිවකෙීට්රසෞඛ්යීට්රසේිව,ීප්රජනනීට්රසෞඛ්යීතර ලු,ීතරේට්රතළීසහීපවයුරුීපළිකෙී මක්ෂණව,ීඇල්ට්රකොට්රහොල්ීසහී ත්ද්රියී
ප්රය්න,ී ෙනසිකීට්රසෞඛ්යීතර ලුීසහීකෙන්කෙීලියාිංතීට්රේදනවීඇතුළත්ීලියාිංගිකීඅඩන්ට්රත්ට් භ ීසහීතෘහස්ාී ජිංසනවීවනෙි වී
පළිවඳීත කේීස වයි.ී6ීිනී රිච්ට්රේදට්රේීඕස්ට්රේලියාවෙනුීතිිකව ට්රකො සදීරීවින්න.

විවිධාෙසුබිම්ාසහිතාපුීිලව පාසඳහටාට්රසේ ට
ට්රවොට්රහෝීට්ර්ෝහල්ිලීසහී හෙ රි ෙණීට්රසෞඛ්යී ධයස්ාෙනිලීට්රේයවීසිංක්ර ණිකීප්රජෙින්ීසඳහෙීට්රසේිෙීස වනීට්රසෞඛ්යී
ිෘත්ිකකට්රවෝීසිටිික.ීත ට්රේයන,ීත ට්රදස්,ීට්රවොමුීරීමභ ීසහීට්රසෞඛ්යීට්රකෝතුරුීසර යී ීට්ර ීට්රසේිෙිල ීඇතුළත්ීට්රේ.ී
ඔට්රේීකෙයෙිීකකෙීක්නීපරිසීසඳහෙීිනීMulticultural Health Workerීට්රකට්රනකුීසිටීදීවනීිතීදරනීතරති
ප්රට්රේයට්රේීට්ර්ෝහල ීට්රහෝීට්රසෞඛ්යී ධයස්ාෙනව ීට්රහෝීඅ කන්න.

ීඔට්රේී

ට්රසෞඛ්යීට්රසේිෙි ආීට්රසොවෙීතරති ීසඳහෙ:
ප්රට පතවාට්රහ ා
ට්රසෞඛ්යාආවතන
ෙළටත

ට්ර ේාඅඩවිව

ACT

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

ACT Health
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ප්රට පතවාට්රහ ා
ට්රසෞඛ්යාආවතන
ෙළටත

ට්ර ේාඅඩවිව

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+Co
ntent/SA+Health+Internet/

Tas.

Department of Health and
Human Services
Department of Health and
Human Services

www.dhhs.tas.gov.au

Department of Health

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

Vic.
WA

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

ආබටධිතාට්රසේ ට
National Disability Insurance Scheme (NDIS)ීසුදුසුකභ ීලත්ීවෙිකෙලියාකීට්රහෝීසරලරීවයුතුීමවෙධීස ජකී
හුේතලවන් ,ීඔවුන්ට්රේී වුල්ිල ීසහීසෙත්තුකරුින් ීහුේතලීතයට්රයේෂිකීවූීත කේීස වයි.ීNDISීසහෙවීිත්කභ ී
මක්ෂෙි ීඅදෙළීට්රනොිනීඅක්ීමවෙධිකීත කෙමීතයශ්රෙ ීදී නෙීට්රහෝීසෙත්තුීට්රසේිකීදී නෙීිරිවීමදෙවභ ීත කේිල ීවලී
ට්රනො ෙයි.ී
ට්ර ීඅිස්ාෙට්රේදී,ීNDISීමධේීලවෙීතරති ීසඳහෙීිවසීසහීස්ාෙනීපළිවඳීඅියයකෙීසභ පූර්ණීරීම ීසිදුීට්රියි.ී
ට්රවෝතයකෙි පළිවඳීට්රකෝතුරුීwww.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements ට්රිේීඅඩතයට්රව ජී
ඇක.ී
ඔවීසිටින්ට්රන්ීNDIS ප ජටු කීට්රනොට්රේීනභ ,ීඔව ීදරන ී ිත්නෙීමවෙධිකීට්රසේිෙීලවෙීතරති ීහරරීීට්රියි.ීට්ර ීට්රසේිෙී
පළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීwww.ndis.gov.au/people-disability/other-services ට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.ී
ප්රෙන්කීසහී ළෙත්ීට්රසෞඛ්යීට්රසේිෙීමවෙධීස ජකීහුේතලවන් ,ීඔවුන්ට්රේී වුල්ිල ීසහීසෙත්තුකරුින් ීතයතයධෙක්ී
ත කේීසහීට්රසේිෙීස වයි.
ප්රට පතවා ආබටධිතව පාසයහටා නා
ට්රහ ාෙළටත ආවතන

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

ACT

Disability ACT

133 427

www.communityservices.act.gov.au/disabil
ity_act

NSW

Department of Family
and Community
Services (ිරඩි ජටි,ීමවෙධිකී
සහීතෘහස්ාීසෙත්තුීට්රසේිෙ)

NT

Northern Territory
Government Office of
Disability

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

1800 139 656

http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disabilit
y/Office_of_Disability/index.aspx
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ප්රට පතවා ආබටධිතව පාසයහටා නා
ට්රහ ාෙළටත ආවතන

Qld

SA

Department of
Communities, Child
Safety and Disability
Services
Disability Information
Service

දුෙකථනව

13 QGOV
ට්රහෝ

ට්ර ේාඅඩවිව

www.communities.qld.gov.au/ndis

13 74 68
1300 786 117 www.sa.gov.au/topics/communitysupport/disability

Tas.

Tasmanian Government
Disability and
1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/disability
Community Services

Vic.

Department of Health
and Human Services

WA

Disability Services
Commission

1300 650 172 www.dhhs.vic.gov.au
(08)9426
9200
ට්රනොමිට්රල්ී
ඇ තුභ 

www.disability.wa.gov.au

1800 998 214
මවෙධිකීට්රසේිෙීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
ට කාආවතනව

Department of Social Services –
ිරඩස හන්ීසහීට්රසේිෙ

ට්ර ේාඅඩවිව

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

Department of Human Services – මවෙධී www.humanservices.gov.au/disability
ස ජකීහුේතලවන්ීසඳහෙීත කේ

මවෙධිකවන්ීසභ වන්ධීමවකනීසහීට්රිේීඅඩතය

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

මවෙධිකවන්ීසහීඔවුන්ට්රේීසෙත්තුකේවන්ීසඳහෙී්ෙජයී
ත කේ,ීප්රිකලෙකීසහීට්රතවීභ  පළිවඳීිරඩිීතයස්ක්:

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

ෙටනසි භකාට්රසෞඛ්යාට්රසේ ට
ඔව ී ෙනසිකීට්රසෞඛ්යීතර ලුීට්රහෝීට්ර්ෝීතීකත්ිව ආීසභ වන්ධට්රවන්ීත කේීඅියයීනභ ,ීඔට්රේී වුට්රල්ීවිදයි්වෙීට්රහෝී
ප්රජෙීට්රසෞඛ්යී ධයස්ාෙනවීඅ කන්න.
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ඔව ීහි සිීත කේීඅියයීනභ ,ීඔව ීමසන්න ීට්ර්ෝහට්රල්ී ෙනසිකීවිදයීකණ්ඩෙව ීඅ කන්න,ීනරත්නභ ,ී හකී
සඳහන්ීත කේීට්රසේිෙීඅ කන්න:
ෙටනසි භකාට්රසෞඛ්යාඋෙකටෙ

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

Lifeline – රවී24ීත කේීට්රසේිෙ

13 1114

www.lifeline.org.au/

Kids Helpline –ී රවී24ීත කේීට්රසේිෙ

1800 55 1800 www.kidshelp.com.au/

Mens Helpline Australia – රවී24ීත කේී

1300 789 978 www.mensline.org.au/

ට්රසේිෙ

Suicide Call Back Service – ් ීහු්ෙීියෙප්කී
තෙස්තුී් ජකීත ට්රේයනීට්රසේිෙිී

1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au

හකීදර ආට්රිනීට්රසේිෙදීඇතුළත්ි,ීDepartment of Social Servicesී ගින්ී ෙනසිකීට්රසෞඛ්යීනතෙීසිටුවී ීසඳහෙී
ප්රජෙී ට් ට්රභ දීීසර ට්රවනීට්රසේිෙීසහීිරඩස හන්ීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:ී

•
•
•

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

www.dss.gov.au/mental-health ීට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.

ධාහිංසටාසහාකම්ෙනවාසඳහටාඋෙට්රීශන
හකීසඳහන්ීතයට්රයේයඥීට්රසේිෙීකභ  නවීසහීිධී ජිංසෙිල ීල ආීවූීහුේතලවන් ීත කේීස වයි:
ප්රට පතවා
ට්රහ ාෙළටත

ACT

NSW

කම්ෙනාසහා ධහිංසටාඋෙට්රීශන

Companion House – කභ  නවීසහීිධී
 ජිංසෙිල ීල ආ වීීට්රේරුණීඅව ීත කේීක්යි.
කභ  නව ීසහීිධී ජිංසෙිල ීල ආවීීට්රේරුණුී
අව ීප්රිකකේීසහීහුනරුත්ාෙ නීට්රසේිෙ

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

02 6251 4550

www.companionhouse.org.
au

02 9794 1900

www.startts.org.au

(STARTTS)
Melaleuca Refugee Centre – කභ  නවී
NT

සහීිධී ජිංසෙිල ීල ආීවීීට්රේරුණුීඅව ීත කේී 08 8985 3311
ස වයි.

www.melaleuca.org.au

Qld

Queensland Program of Assistance to
Survivors of Torture and Trauma
07 3391 6677
(QPASTT)

www.qpastt.org.au

SA

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

08 8206 8900

www.sttars.org.au

03 6234 9138

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

Tas.

Phoenix Centre – කභ  නවීසහීිධී

 ජිංසෙිල ීල ආීවීීට්රේරුණුීඅව ීත කේීට්රසේිෙ.
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ප්රට පතවා
ට්රහ ාෙළටත

කම්ෙනාසහා ධහිංසටාඋෙට්රීශන

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

Vic.

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

03 9388 0022

www.foundationhouse.org.
au

WA

Association for Services to Torture
and Trauma Survivors (ASeTTS)

08 9227 2700

www.asetts.org.au

ළෙටාමෙටෙයට ාසහාඅනතුරුා ැළකීෙ
Kidsafe, ඕස්ට්රේලියාවෙනුීළ ෙීීඅනතුරුීිරළකීට්රභ ී දන ,ීවනුීwww.kidsafe.com.au ීට්රිේීපටුිීහ්හෙී
ට්රද ෙපවන් ීසහීප්රජෙීසිංතයධෙනිල ීළ ෙීිව්ෙ දෙිීසහීඅනතුරුීිරළර ආවී ීපළිවඳීට්රකෝතුරුීසහීට්රසේිෙීස වනී්ෙජයී
ට්රනොිනීසිංතයධෙනවරී.ීට්රිේීඅඩතයට්රව ජීව  ජ්ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීසහීතය ආට්ර ෝරිවෙනුීඅිංයිලීස හ් ආී රිිර්ිකකීට්රකෝතුරුී
ත්රිකෙීඇක.ී

ප්ර ශක් කෙණව
ප්රිකය ආතීක්ණවීහෙිවක්ීමසෙදනිලියාන්ීසහීට්ර්ෝතිලියාන්ීළමුන්ීසහීිරඩි ජටිවන්ීම්ක්ෂෙීක්යි.ීප්රිකය ආතීක්ණවී
අිවිෙර්වීට්රනොට්රේ.ීඑට්රහත්ීසිවලු ීළමුන් ීසහීස හ්ීිරඩි ජටිවන් ීඑවීිවර්ට්රේයීට්රකට්රර්.ීස හ්ීප්රෙන්කීට්රහෝී ළෙත්ිලී
ළ වකුීළ ෙීසුරැකුභ ී ධයස්ාෙනවක ීට්රහෝී ෙසලක ීඇතුළත්ීරීම ීට්ර ්ීප්රිකය ආතීක්ණීිෙර්කෙිීඉි රි ත්ීරීම ී
සිදුීට්රේ.
ට්රවොට්රහෝීඑන්නත්ීට්රදනුීලවන්ට්රන්ීඔට්රේී වුට්රල්ීවිදයි්වෙීට්රහෝීප්රජෙීට්රසෞඛ්යී ධයස්ාෙනවී ගිිව.ීට්රකට්රසේීට්රිකත්,ී
ස හ්ීඑන්නත්ීට්රදනුීලවන්ට්රන්ී ෙසරට්රල්දීව.ීිරඩිීතයස්ක්ීදරනීතරති ීසඳහෙී වුට්රල්ීවිදයි්වෙ ට්රහෝ ප්රජෙීට්රසෞඛ්යී
ධයස්ාෙනවීඅ කන්න.

www.humanservices.gov.au/acir  ජීඇිකීAustralian Childhood Immunisation Register (ACIR)ී
වනුීළමුන් ීසහීිවසීඅවුරුදුී20 ීඅඩුීට්රවෞින/ට්රවෞිිවවන් ීලවෙීට්රදනීඑන්නත්ීපළිවඳිීිෙර්කෙීකවෙීතන්නෙීජෙිකකී
ට්රල්ඛ්නවරී.ී

Medicare ස තීලියාවෙ ි ිංචිීවීීඇිකීළමුන්ීසහීිවසීඅවුරුදුී20 ීඅඩුීට්රවෞින-ට්රවෞිිවවන්ීACIR ී ීස්ිවිං්රීවි ී
ඇතුළත්ීක්ීතති.ීට්රදොස්ක්ීහමුවීට්රභ දීීඔවුන්ට්රේීප්රිකය ආිකක්ණීිෙර්කෙීරැට්රතනීඑන්න,ීඑතය ීවිදයි්වෙ ී
ඔවුන්ට්රේීතයට්රේයවීප්රිකය ආිකක්ණීතයස්ක්ීට්රල්ඛ්නව ීඇතුළත්ීකළීහරරීව.
ස හ්ී්ෙජයීදී නෙීසඳහෙීප්රිකය ආතීක්ණවීමූලියාකීඅියයකෙිරීීwww.humanservices.gov.au/immunisation).ී
ප්රිකය ආතීක්ණවීට්රනොක්ීසිටිවීහර ආට්ර ආීඊ ීවල ෙනීවිදයීකත්ිව ආී කී ණි.ී
ප්ර ශක් කෙණවාළිගනබඳාට්රතොෙතුරු

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

National Immunisation Information Line

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

Australian Childhood Immunisation Register

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

ය පතාව යයාට්රසේ ට
සෙ ෙනයීට්රසෞඛ්යේක්ෂෙිීසහීවහ රිරත් ීතයයට්රව ජීවහ ත්ීමුඛ්ීට්රසෞඛ්යවීඅිකයයින්ීිරදතත්ීට්රේ.ීදන්කීවිදයීට්රසේිෙී
සභ වන්ධීප්රධෙනීසර යුභ කරුින්ීින්ට්රන්ීට්ර ෞේතලියාකීදන්කීවිදයිරුන්ව.ීට්ර ෞේතලියාකීදන්කීවිදයිරුී
සෙ ෙනයට්රවන්ීඔවුන්ට්රේීට්රසේිෙීසඳහෙීඅවීක්ික.ීදු්කානීනෙ ෙිලියාට්රව ජීඔවුන්ීලරයිස්තුතකීක්ීඇක.ීදන්කීවිදයී
ට්රසේිෙීතෙස්තුීමි්ණවීරීම ීසඳහෙීඔව ීට්ර ෞේතලියාකීට්රසෞඛ්යී්ක්ෂණව ආීලවෙීතරති ීඔවීකර ිකීතයවීහරරීව.
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ිවසීඅවුරුදී2ීසි ී17ීද ආිෙීවූීළමුන් මූලියාකීදන්කීවිදයීට්රසේිෙීසඳහෙීිරවීරීම ීට්රඩොලර්ී1000 ආීද ආිෙීලවෙී
තරති
Child Dental Benefits Scheduleී(www.humanservices.gov.au/childdental  ජ)ීඉඩීසලසයි.ී
ට්ර ීප්රිකලෙකවීඑකීි ත ීඅවුරුදුී2කීකෙලවක ීසී ෙීක්ීඇක.ීඔව ීට්රභ ීසඳහෙීට්රවෝතයකෙිීඇත්නභ ,ී
Department of Human Services ඔවිීඅ කනුීඇක.ී
ප්රෙන්කීසහී ළෙත්ී්ජවන්ීසුදුසුකභ ීලත්ීCentrelinkීකෙඩ් ත්ීධෙමන් ීස හ් ආීමුඛ්ීට්රසෞඛ්යීට්රසේිෙී(ට්රවොරුීදත්ීසහී
ට්රේදනෙීනෙයක)ීට්රනොමිට්රල්ීස වයි.ීඔට්රේීප්රට්රේයට්රේීඇිකීට්රසේිෙින්ීසඳහෙීළඟ ීඇිකීවිදයී ධයස්ාෙනවීට්රහෝීට්ර්ෝහලී
අ කන්න.ීඔව ීට්රවෝතයකෙිීඇිකදීවන්නීදරනීතරති ීසඳහෙීCentrelink අ කන්න.

ඕස්ට්රේලියාවටට්රරා ැඩිහිටිාසටත්තුාට්රසේ ට
ඔවීිවස්තකීවීට්රභ දී,ීඔවිීරැකීවලෙීතන්ට්රන්ීකවුදීවන්නීසහීඔට්රේ ීිවිට්රස ජීවිිත්ීට්රිනිෙදීනරත්නභ ීිරඩි ජටිීසෙත්තුී
ිවිෙසවක ීවන්ට්රන්දීවනීකේණවීපළිවඳීට්රත්ම ීඇත්ට්රත්ීඔව ව.ීිරඩි ජටිීසෙත්තුීිවිෙසීසරලසුභ ීක්ීඇත්ට්රත්ීඔව ී
ිවදහට්රසේීවිිත්ීවී ීත කෙමීවී ීසහීඔට්රේීරැකි්ණවීපළිවඳිීතයකල් වන්ීලවෙීදී ව.
ඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීිරඩි ජටිීසෙත්තුීට්රසේිෙීතණනෙික ීමූලයීමධේීස වයි.ීඔට්රේීට්ර ෞේතලියාකීකත්ිවී
ක,ීඔට්රේීසෙත්තුීට්රසේිෙිීට්රිනුට්රින්ීඔවීතයසින්ීවභ ීදෙවකීමුදල ආීට්රතවී ීඅට්රප්ක්ෂෙීට්රකට්රර්.
ඔව ීඇිකීතයකල් ීසහීිරඩි ජටිීසෙත්තුීට්රසේිෙීලවෙීතන්ට්රන්ීට්රකට්රසේදීවන්නීපළිවඳීතයස්ක්ී
www.myagedcare.gov.au  ජීMy Aged Careීට්රිේීඅඩතයට්රව ජීඇක.ීඔව ීිරඩි ජටිීසෙත්තුීට්රසේිෙී ේධිකවීසහී
ත කේීසහීට්රසේිෙීලවෙීතන්ට්රන්ීට්රකට්රසේදරයිීට්රත්රුභ ීතරති ීඑවීඔව ීත කෙමීිනුීඇක.ීඔට්රේීිරඩි ජටිීරැකි්ණී
අියයකෙීපළිවඳීසෙකච්ඡෙීරීම ීඔව ී1800 200 422ීඔස්ට්රසේීට්රහෝීTIS Nationalීහ්හෙීMy Aged Care
ඇ ිකවීහරරීව.
ිරඩි ජටිීසෙත්තුීට්රසේිෙීසඳහෙීතයකල් ීට්රදක ආීින්ට්රන්:

•

•

ඔව ීඔට්රේීිවිට්රසේ ීවිිත්ීවී ීඅියයීනභ ,ීතයදුලියාීබුබුලුී ෙරුීරීම ,ීට්රතිතුීඅලිංක්ණව,ීි වීනෑ ,ීඇඳුභ ීඇඳී ී
ට්රහෝීට්රිළඳ ළ ීවෙ ීිරිවීඔව ීකිවට්රවන්ීකළ නෙක්ණවීක්තකීට්රනොහරරීීවදිවකීක යුතුීසඳහෙීත කේී
ලවෙතකීහරරීව.ීඔව ීකිවිීඇතයදී ීසඳහෙීඇතයදීට්රභ ීමධේකීිරිවීත ක්ණදීලවෙීතකීහරරීව.
ඔව ීඔට්රේීිවිට්රස ජීකිදු් ත්ීවිිත්ීතයවීට්රනොහරරීීවිීහරට්රේීනභ ,ීිරඩි ජටිීිවිෙසවක ීවෙීහරරීව.

My Aged Careී ීඔට්රේීඅියයකෙින්ීසෙකච්ඡෙීකළීහරරීීඅක්ීඔට්රේීකත්ිවීතරනීිරඩිදු්ීකකෙවහීරීම ීසඳහෙී
ට්ර න් ීඔව ී්ෙජයීඅනුග්රහවීස ජකීිරඩි ජටිීසෙත්තුීට්රසේිෙිීලරබී ීට්රවෝතයකෙීඇිකදීවන්නීට්රසොවෙවරලී ීසඳහෙී
මක්ෂණව ආීපළිට්රවළීකළීහරරීව.ීිරඩිදු්ීතයස්ක්ීසඳහෙීwww.myagedcare.gov.au/eligibility-andassessment ීට්රිේීඅඩතයව ීවන්න,ීනරිකනභ ී1800 200 422ීඅ කන්න.

ැඩිහිටිාසටත්තුාට්රසේ ටාට්රහ ාට්රසෞඛ්යටෙක්ෂකාට්රසේ ටාළිගනබඳාෙැමිණිලියා
Aged Care ිවිෙස, තෘහීසෙත්තුීට්රසේිෙී රට්ර ආජීට්රහෝීCommonwealth Home Support Program ට්රසේිෙී
පළිවඳිීවට්ර කු ී රමිණිල්ල ආීරීම ීඅියයීනභ ,ීඔවුන් ීAged Care Complaints Commissionerීඇ තීට්රභ ී
අයිිකවීඇක.ීට්ර වීතෙස්තුී් ජකීට්රසේිෙිරී.ීඔව ීAged Care Commissionerීසභ වන්ධීක්තකීහරරීී ෙර්ත:
ජෙලතකි www.agedcarecomplaints.gov.au/
• දු්කානට්රවන්ී-ී1800 550 552ීඅ කන්න
• ලියාඛිකිී-ීඔට්රේීලියාඛිකී රමිණිල්ලී හකීලියාපනව ීට්රවොමුීක්න්න:
Aged Care Complaints Commissioner
GPO Box 9848 (ඔට්රේීප්රධෙනීනත්වීසහීප්රෙන්කව/ ළෙක)
ඔව ීඔට්රේීMy Aged Care පළිවඳිීවභ ීතර ලුි ආීට්රේනභ ,ී1800 200 422ීඅිංකට්රවන්ීට්රහෝී
www.myagedcare.gov.au/  ජීඇිකීMyAgedCare ට්රිේීඅඩතයව ීපතයසීට්ර න්ීMy Aged Careීඇ ිකවී
හරරීව.ී

131 450 අ කන්න
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ඔව ීට්රහෝීට්රිනත්ීඅට්රවකු ීසර ට්රවනීට්රසෞඛ්යේක්ෂෙිීපළිවඳීවභ ීතර ලුි ආීට්රේනභ ,ීඔට්රේීප්රෙන්කට්රේීට්රහෝී ළෙට්රත්ීඇිකී
ස්ිෙධීනීට්රසෞඛ්යී රමිණිලියාීට්රකො සෙරිස් ී රමිණිලියාීකළීහරරීව.
ප්රට පතවා
ට්රහ ාෙළටත

ට්රසෞඛ්යටෙක්ෂණාෙැමිණිලියාාආවතනව

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

ACT

Human Rights Commission

02 6205 2222

http://hrc.act.gov.au/olderpeopl
e

NSW

Health Care Complaints

1800 043 159

www.hccc.nsw.gov.au

1800 004 474

www.hcscc.nt.gov.au

133 646

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

1800 232 007

www.hcscc.sa.gov.au

1800 001 170

www.healthcomplaints.tas.gov.
au

1800 136 066

www.health.vic.gov.au/hsc

1800 813 583

www.hadsco.wa.gov.au

NT
Qld
SA

Tas.
Vic.
WA

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
Health and Disability Services
Complaints Office

ෙෙණවකි පාෙසු
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදීීවට්ර කුී ්ණව ී ත්වූීතය ,ී ්ණවීසනෙකීට්රකො ීට්රදොස්ක්ි්වකුීතයසින්ීසහිකකව ආීිවකුත්ීකළීයුතුව.ී
ට්ර ීසහිකකවීිවකුත්ීක්නීට්රක ආීමදෙහනවීසභ වන්ධීරීසිදුීපළිට්රවලීරීම  ආීට්රනොකළීයුතුව.
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීමදෙහට්රනෝත්සිීමිලීඅධිකීතයවීහරරීීඅක්ීතයවද ීට්රඩොලර්ී4000ීසි ී15000ීද ආිෙීතයවීහරරීව.ී
්ණවරීන්ී සුිීමදෙහනීතයවදභ ීසහීට්රිනත්ීතෙස්තුීට්රතවී ීසඳහෙී්කීය
්ී ණවීත කෙමීට්රියි.ීස හ්ීතය ීමිවගිවී
හුේතලවෙීතයසින් ීඔවුන්ට්රේීමදෙහනවීසඳහෙීට්රතවීභ ීසරලසුභ ීට්රකො ීිකබිවීහරරීව;ීස හ්ීතය ීඔවුන්ට්රේීකර රත්කීWill
(අිසන්ීකර ිකී ්රට්රේ)ීද ආිෙීඇක.

Willීඑක ආීවනුී ්ණව ී ත්ීවූීහුේතලවෙට්රේීට්රේ ළීට්රවදෙීි වීයුත්ට්රත්ීට්රකට්රසේදරයිීද,ීඔවුන්ට්රේීළ යින්ීරැකීවලෙී
තන්ට්රන්ීකවුදරයිීරීවෙද,ීසුවසෙධනීසිංතයධෙනීසඳහෙීකයෙතීදී රහරි ලියාීට්රකට්ර්මින්ීලියාවනීලදීතිකයනුූලලීලියාවතයල්ලරී.ීWillී
එක ආීතිකයනුූලලීවී ,ීඑයින්ීප්රට්රවෝජනව ආීට්රනොලවනීට්රදට්රදට්රනකුීසෙක්ෂයව ීඅත්සන්ීට්රකො ීිකබිවීයුතුව.ී

Will (අන්ික ීකර ිකී ්රට්රේ)ීExecutor (වලවීද්න්නෙ)ීඅදෙළීහුේතලවෙට්රේීට්රේ ළ,ීඅන්ික ීකර ිකී ්රට්රේීනභ ී
සඳහන්ීිනීහුේතලවන්ීඅක්ීට්රවදෙීදී ,ීමිවීගිවීහුේතලවෙට්රේීබූදලවීසභ වන්ධීවදුීකළ නෙක්ණවීරීම ,ීඅන්ික ී
කර රත්ට්රක ජීඇිකීත ට්රදස්ීඅනුිීක යුතුීරීම ීවනෙි වීසභ වන්ධට්රවන්ීිතරීිීයුතුව.ීසෑ ීප්රෙන්කවක ීසහී ළෙකක ී
Public Trusteeීමවකනව ආී ිිකනීඅක්ීඔවුන් ීබුදලවීසභ වන්ධීවලධෙරිවෙීියට්රවන්ීක යුතුීකළීහරරීවී(ට්රභ ී
සඳහෙීතෙස්තුි ආීඅවීට්රකට්රර්).
වභ ීහුේතලවකුීWillීඑක ආීකවෙට්රතොස්ීනරත්නභ ,ීතිිකවී ගින්ීසකස්ීකළීක්ර ට්රේදවක ීඅනුිීබූදල්ීට්රවදනුීලරට්රේ.ීළඟ ී
ඥෙතීන්ීරීසිට්රිකුත්ීට්රනො රිකීනභ ,ීබූදලවීප්රෙන්කීට්රහෝී ළෙත්ී්ජවන් ී ි්නුීලරට්රේ.ී
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ට්රයෝකවීසහීමද්ණීවවකුට්රේීතයට්රවෝිීද්ෙීතරති ීසඳහෙීත කේීට්රසේිෙීඇක.
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
උෙට්රයස්
්ණවක ී සුිීකළී
යුත්ට්රත්ීට්ර ොනිෙද

ට්ර ේාඅඩවිව

Willීඑක ආීසරකසී

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

අි ිංතලයීසඳහෙීට්රතවී

Public Trustees
Organ Donation
Register
නරිකවී ීසඳහෙීත කේ

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

www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/death-and-bereavement
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10 ඔට්රේාෙවුල
ට්රෙොට්රකොසට්රසේදී
•
•
•
•
•
•
•

තයිෙහවීසහීට්රිනත්ීසභ වන්ධකෙ
කරුණ-කරුණිවන්ීසඳහෙීට්රසේිෙ
ෙපට්රවෝ
ළ ෙීත කේ
ට්රජයේය් ීහු්ිරසිට්රවෝ
ඥෙතීන්ීට්රසොවෙීතරති
ඔට්රේී වුලීසහීCentrelink

ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදී,ී වුලීතුළීකෙර්වකේවන්ීඔව ීහුරුහුරුදුීඒිෙ ීිඩෙීට්රිනස්ීතයවීහරරීව.ීකෙන්කෙින් ීසහීහුරුයවන් ී
ස ෙනීඅයිිකිෙසිකභ ීසහීිතකීභ ී රිට්රර්.ීකෙන්කෙින්ීසහීහුරුයවන්ීට්රදපරිස ීරැරීවෙීරීම ීපළිතකීහරරීීසහීට්ර ොදුී
කත්ිවරී.ීදරුින්ීවලෙීතරති ,ීඉවී ීසහීපරිසිදුීරීම ීිරිවීට්රතද්ට්රදෝීක යුතුීට්රදට්රදනෙ ීට්රවදෙීතිවික.ී
ස හ්ී වුල්ීසෙ ෙකයකට්රවෝීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීනිීවිතයකව ීඅන්ීඅව ීිඩෙීඉ ආ ණින්ීහුරුීට්රිික.ීතදෙහ්ණව ආීට්රලස,ී
දූදරුට්රිෝී ේපවන් ීිඩෙීඉ ආ ණින්ීඉිංග්රීසිීතතිවික.
වුල ආීට්රලසීසෙමූ ජකිීක්රිවෙීරීමට්ර න්ීනිීවිතයකව ීහරඩීතරසී ීිරදතත්ව.ීඔවීත කේීලවෙීතකයුතුීඅක්ීට්ර ී
ර්ච්ට්රේදවීලවෙතකීහරරීීස හ්ීට්රසේිෙීපළිවඳීතයස්ක්ීස වයි.ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදී,ීඔට්රේී වුල ීසහෙවීවී ීපණිසීත කේී
ලවෙීතරති ීඅනු කීට්රකට්රර්.ී්ෙජයීසහීප්රජෙීත කේීසඳහෙීසවරඳිීwww.humanservices.gov.au/servicefinder
ට්රිේීඅඩතයට්රවන්ීලවෙීතන්න.

වි ටහවාසහාට්ර නත්ාසම්බ පධතට
වුල්,ීතෘහස්ාී ජිංසනීසහීලියාිංගිකීඅකි්ීසභ වන්ධීට්රකෝතුරුීසහීත කේීඅියයීහුේතලවන් ී1800RESPECTී
ත ට්රේයන,ීට්රකෝතුරුීසහීට්රවොමුීරීමට්රභ ීට්රසේිෙීස වයි.ීිෘත්තීවීත ට්රේයකයින්ට්රේීට්රසේිවීසිකට්රේීි නීහට්රත් ත්,ීදිට්රසේී
රවී24 ත්ීලවෙීතකීහරරීව.ීවහළුට්රිකු,ීනෑදෑට්රවකු,ීඑක ීිරඩීක්න්ට්රනකුීට්රහෝීට්රසේිෙලෙභිට්රවකුීපළිවඳීසරලරීල්ල ආී
ද ආිනීඅවීසඳහෙදීඔවුන් ීත කේීකළීහරරීව.ී1800 737 732ීඅ කන්න,ීනරත්නභ ීwww.1800respect.org.au
ට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.

Family Relationship Advice Lineී වුල්ීසභ වන්ධකෙීතර ලු,ීට්රින්ීවීට්ර න්ී සුිී ෙපවීක යුතුීපළිට්රවළී
ක්තරති ීත ට්රදස්ීදී ,ී වුල්ිල ීිඩෙීට්රහොඳීසභ වන්ධකෙීට්රතොඩීනතෙීතරති ීට්රහෝීට්රින්ීවී ීඅදෙළීතර ලුීතයසඳෙී
තරති ීත කෙමීිනීප්රෙට්රේයවීට්රසේිෙිල ීඅ කන්නන්ීට්රවොමුීරීම ීපළිවඳීට්රකෝතුරුීස වයි.ීජෙිකකීිවිෙඩුීි නිලී
හර්,ීසිකට්රේීි නිලීට්ර .ි.ී8.00ීසි ී .ි.ී8.0ීිනීතුරුත්,ීට්රසනසු්ෙදෙීට්ර .ි.ී10.00ීසි ී .ි.ී4.00ීිනීතුරුත්ීට්ර ී
ත ට්රේයනීට්රසේිෙිීක්රිවෙත් කීට්රේ.ී1800 050 321ී(ිවදහස්ීඇ තුභ )ීදු්කානව ීඅ කන්න,ීනරත්නභ ී

www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationshipsadvice-line.aspx ට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.
Family Relationships Onlineී වුල්ීසභ වන්ධකෙීසහීට්රින්ීවී ීපළිවඳීට්රකෝතුරුීස වයි.ී වුල්ිල ,ීසභ වන්ධකෙී
තර ලුීකළ නෙක්ණවීසහීට්රින්වීට්ර න්ීඅනතුරුිීදරුින්ීසඳහෙීතයධිතයධෙනීපළිට්රවළීරීම ීපළිවඳීට්රසේිෙීට්රසොවෙීතකී
හරරීව.ීwww.familyrelationships.gov.au ීට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.

MensLine Australiaීක න්ට්රේී වුල්ීවිතයකවීපළිවඳීට්රහෝී ළමුීසභ වන්ධකෙිවීපළිවඳීප්රය්නීඇිකීපරිමින් ී
ත ට්රේයන,ීට්රකෝතුරුීසහීට්රවොමුීරීමට්රභ ීට්රසේිෙීස වයි.ීඑවීක න්ට්රේීසහකරු,ීස්ිෙමිවෙීට්රහෝීපවෙීපළිවඳීසරලරීල්ල ආී
ද ආිනීකෙන්කෙින් ීසහී වුල්ීසෙ ෙකයකවන් දීත කේීට්රසේිෙීසහීට්රකෝතුරුීස වයි.ීට්ර ීට්රසේිවීසිකට්රේීි නී
හට්රත් ත්,ීදිට්රසේී රවී24 ත්ීක්රිවෙත් කීට්රේ.ී1300 789 978ීඅ කන්න,ීනරත්නභ ීwww.mensline.org.au ට්රිේී
අඩතයව ීවන්න.

131 450 අ කන්න
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ට්රවෞ න/ට්රවෞ මව පාසඳහටාට්රසේ ට
ිවසීඅවුරුදුී25 ීඅඩුීහුේතලවන්ීසඳහෙීප්රජෙීසිංතයධෙනීිරඩස හන්ීස වයි.ීට්රවොවුන්ීට්රසේිකට්රවෝීසුදුසුකභ ීලේට්රදෝීසහී
ලහුරුදුීස ජකීඅවීිනීඅක්ීට්රවොවුන්ී ධයස්ාෙනීට්රහෝීප්රෙට්රේයවීසකෙීිරිවීම්ක්ෂිකීස්ාෙනිලදීීඔවුහුී
ට්රවෞින/ට්රවෞිිවවන් ීට්රකෝතුරු,ීත කේීසහීක්රිවෙකේකභ ීස වයි.ී
ිරඩිදු්ීත කේීසඳහෙ:
ට කාට්රවොවු පාට්රසේ ට
දුෙකථනව
ට්ර ේාඅඩවිව
Kids Helpline – ිවසීඅවුරුදුී5-25ීඅක්ී
1800 551 800 www.kidshelpline.com.au
සුිනීහුේතලවන්ීසඳහෙී රවී24ීහු්ෙ ී
ත ට්රේයනීට්රසේිෙ.

Headspace – ිවසීඅවුරුදුී12-25ීඅක්ී
හුේතලවන්ීසඳහෙ පූර්ිී රි හත්වීට්රභ ීට්රසේිෙ.

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

YouthBeyondBlue – තයයෙදවීසහී
ෙනසිකීට්ර්ෝතිලියාන්ීපීඩෙීතයඳිනීට්රවෞිනවන්ී 1300 22 4636 www.youthbeyondblue.com
සඳහෙී රවී24ීහු්ෙ ීට්රසේිව

Department of Education and
Training

https://education.gov.au/youth

Generation Success – කරුණී
ිෘත්ිකකවන්ීසඳහෙීත කෙමීසභ  ත්

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

Youth Employment

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

Australian Institute of Family
Studiesීට්රිිකන්ීසවරඳි

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

Reconnect – ිවට්රිස්ීනරිකීට්රහෝීිවිෙසීනරිකී
වීට්රභ ීඅිදෙන ීස ජකීිවසීඅවුරුදුී12-18ීඅක්ී

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

සුිනීහුේතලවන්ීසඳහෙීත කේ

Office of the Children’s eSafety
Commissioner – ිවසීඅවුරුදුී18 ීඅඩුී
ළමුන්ීඉල ආකීක්ට්රතනීඅන්කර්ජෙලවී
ඔස්ට්රසේීසිදුිනී ජරිහර්ීිෙර්කෙීරීම .

www.esafety.gov.au/reportcyberbullying

ප්රෙන්කීසහී ළෙත්දීට්රවෞිනීට්රසේිෙීස වයි:
ප්රට පතවාට්රහ ා
ෙළටත

ට්රවෞ නාට්රසේ ට

ACT

Youth InterACT

ට්ර ේාඅඩවිව

www.youth.act.gov.au

131 450 අ කන්න
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ප්රට පතවාට්රහ ා
ෙළටත

ට්රවෞ නාට්රසේ ට

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

ට්ර ේාඅඩවිව

ට්රවෞින/ට්රවෞිිවවන්ීසඳහෙී රිරත්ට්රිනීතයට්රනෝදීසහීට්රිනත්ීිරඩස හන්ීසඳහෙීඔට්රේීප්රෙට්රේයවීකවුන්සිලව අ කන්න.

ට්රයෙටළිට්රව
ඕස්ට්රේලියාවෙනුට්රිෝී ෙපවීට්ර ට්රහවීඅතවික,ීඑට්රහත්ී“ට්රහොඳ”ීට්රද ෙපවන්ීවී ීහර තය
මවකනිලියාන්ීට්රභ ීසභ වන්ධීට්රකෝතුරුීසහීත කේීලවෙීතකීහරරීව.

ී හසුීට්රනොිනීවිීදිවික.ීට්රවොට්රහෝී

ළමුන්ී ජ ආ වී ී ෙපවීක යුතුිලීිරදතත්ීඅිංයවරී,ීඑට්රහත්ීයෙමරිකීදඬුිභ ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදීීතිිකතයට්ර්ෝධීව.ීි්ප්රසෙදීඉිත්ී
රීම ීට්රහෝීදරුින්ීඔවුන්ට්රේීකෙ ්ිල ීවරවී ීිරිවීට්රිනත්ීත ක්ර ීඔව ීකෙතයකීකළීහරරීව.ීවහ ත්ීහරසිමභ ීසඳහෙී
ඔට්රේීදරුිෙ ීකෑේත ආීට්රදන්න;ීඔට්රේීදරුිෙ ීමදර්යව ආීිනීට්රසේීහරසිට්ර්න්න.ී
ඔට්රේීදරුිෙී ජ ආ වී ීසභ වන්ධීඔව ීතර ලුි ආීට්රේනභ ,ී වුල්ීත ට්රේයනීහෙී ෙපවීත කේීට්රසේිෙිලියාන්ීත කේීලවෙී
තන්න:
ෙටළිවාකසයුතුාළිගනබඳාට්රතොෙතුරු

ට්ර ේාඅඩවිව

Family and Relationship Advice Line
(1800 050 321ීඅ කන්න)

www.familyrelationships.gov.au

MyChild

www.mychild.gov.au/

Raising Children Network

www.raisingchildren.net.au

Australian Childhood Foundation – රිිර්ිකකී www.kidscount.com.au/en
ට්රකෝතුරුදීඇතුළත්ි
ට්රවොවුන්ීට්රද ෙපට්රවෝ

Kidsafe
ඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජට්රේීඈඳුභ 

www.abcdparenting.org
www.kidsafe.com.au
www.australia.gov.au/information-andservices/family-and-community/caring-forchildren
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ළෙටාඋෙකටෙ
Department of Human Services, ගින්ීසර ට්රවන Child Support ියෙ ෘිකව,ීීට්රින්ීවූීට්රද ෙපවන් ීඔවුන්ට්රේී
දූදරුින්ට්රේීළ ෙීසුවසෙධනවීපණිසීළ ෙීත කේීට්රතවීභ ීකළ නෙක්ණවීක්තරති
ත කේීපළිවඳීතයකල් වන්ීසෙකච්ඡෙීරීම ීසඳහෙීට්රද ෙර්කට්රභ න්තුිීඅ කන්න.ී

ීත කෙමීට්රියි.ීඔව ීඇිකීළ ෙී

ළෙටාඋෙකටෙ

ඇෙතුම්ාවිස්තෙ

Child Support ට්රිේීඅඩතයව
දුරකථනය Child Support

www.humanservices.gov.au/childsupport
131 272

ට්රිනත්ීකෙයෙිලියාන්ීට්රකෝතුරු

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

සිංක්ර ණිකවන්,ීස්ණෙතකවන්ීසහීමතන්තුකයින්ීසඳහෙී
ට්රකෝතුරු

www.humanservices.gov.au/multicultural

ට්ර යේ ්සාපුෙ ැසි භට්රව
ිවසීඅවුරුදුී50ීට්රහෝීඊ ීිරඩිීහුේතලවන්ීසඳහෙීට්රසේිෙීස වනී්ෙජය,ීහුේතලියාකීසහීප්රජෙීමවකනීතණනෙි ආීඇක.
ඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජවී හකීට්රසේිෙින්ීස වයි:

•
•

Age Pensionී-ීමදෙවභ ීත කේීසහීසුදුසුකභ ීස ජකීඕස්ට්රේලියාවෙනුින් ීසහනීට්රසේිෙී
www.humanservices.gov.au/agepension
My Aged Careී-ීඔව ීඇිකීතයකල් වන්ීසහීwww.myagedcare.gov.au ඇිකීට්රසේිෙින්ීලවෙීතරති .

9ීිනී රිච්ට්රේදට්රව ජීට්රසෞඛ්යීසහීවහ රිරත් ීදීවලන්න.
සෑ ීප්රෙන්කවක ීසහී ළෙකක ීSeniors Card ියෙ ෘිකව ආීඇක.ීට්ර
 ජමිකරුිෙ ීසහනීසහීහවුල්කේීියෙ ේිලියාන්ීිට් භ ී ජමිීට්රියි.ී

ීකෙඩ් කීට්රනොමිට්රල්ීසර ට්රවනීඅක්ීඑ ජී

ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
ට්ර යේ ්සාපුෙ ැසි භාට්රතොෙතුරු

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

Centrelink

132 300

www.humanservices.gov.au/olderaustralians

My Aged Care

1800 200 422

www.myagedcare.gov.au

Seniors Card ියෙ ෘිකව

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

AusGov –

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

ිරඩි ජටිීඕස්ට්රේලියාවෙනුින්

නෑයෑයි පාට්රසොවටාිැනීෙ
යුේධව,ීසිතයල්ීට්රකෝලෙහලීසහීස්ිකෙතයකීතය ත්ී ගින්ීට්රින්ීක්නුීලරබූීනෑදෑයින්ීසඳහෙීඕස්ට්රේලියාවෙනුී්තුීකුරුසීසිංත ව
(Australian Red Cross)ීට්රසවීභ ීසහී ණිවුඩීට්රසේිෙීස වයි.ී්තුීකුරුසීසිංත ට්රේීට්රලෝකියෙප්කීජෙලව,ී
සභ වන්ධකෙි ආීනරිකීතයට්රේයවී වුල්ීසෙ ෙකයකවන්ීට්රසොවෙීතරති ීත කෙමීට්රියි.ීඑට්රසේ ීතයට්රේයවී වුල්ීසෙ ෙකයකවන් ී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීසිටිනීනෑදෑයින්ීට්රසොවෙීතරති ීදීඑවීසහෙවීට්රියි.ී
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්තුීකුරුසීසිංත ට්රේීට්රසවීභ ීසහීස්ණෙතකීට්රසේිෙිී(Red Cross International Tracing and Refugee
Service)ීඇ තී ීසඳහෙී:
ඕස්ට්රේලියාවටනුාෙතුකුරුසාසංිෙව

ඇෙතුම්ාවිස්තෙ

තයදුත්ීලියාපනව

natinfo@redcross.org.au

්තුීකුරුසීට්රිේීඅඩතයව

www.redcross.org.au

ජෙිකක

03 9345 1800

ACT

02 6234 7600

NSW

02 9229 4111 ට්රහෝ ිවදහස්ීඇ තුභ  1800 812 028

NT

08 8924 3900

Qld

07 3367 7222 ට්රහෝ ිවදහස්ීඇ තුභ ී1300 554 419

SA

08 8100 4500

Tas.

03 6235 6077

Vic.

03 8327 7700 ට්රහෝ ිවදහස්ීඇ තුභ  1800 131 701

WA

08 9225 8888 ට්රහෝ ිවදහස්ීඇ තුභ  1800 810 710
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ඔට්රේාෙවුලාසහාCentrelink
Department of Human Services,ීCentrelink සහ Medicareීහ්හෙීස ෙජ,ීට්රසෞඛ්යීසහීට්රිනත්ීට්රතවීභ ීසහී
ට්රසේිෙීස වයි.ීඑ ආීඑ ආීහුේතලවෙට්රේීසහී වුට්රල්ීඅියයකෙිී කීට්රභ ිෙීට්රිනස්ීට්රේ.ීඔට්රේීිෙකෙි්ණව ට්රිනස්ී
වුිට්රහොත්,ීතදෙහ්ණව ආීට්රලසීඔව ීදරුිකුීලරබුණට්රහොත්,ීරැරීවෙිීඅ ජමිීවුිට්රහොත්ීට්රහෝීඅසති ීවුිට්රහොත්,ීිහෙ ී
Centrelinkීඅ කන්න.
අියයකෙින්ීඇිකීඅව ීත කේීස වනීඅක්ීහුේතලවන් ීිඩෙීස්ිවිංට්ර ෝෂිකීවිතයකව ආීට්රතවී ීසහීරැරීවෙීට්රසොවෙී
තරති ීCentrelinkීසහෙවීට්රියි.ීතයශ්රෙ ීලවෙීතරති ,ීට්රහෝීඅසති ීවී ීට්රහෝීම දෙීකත්ිවක ී ත්වී ීිරිවීවිතයකට්රේී
තයතයධීස්ා්ිලදීීතයට්රයේයීත කේීඅියයීිනීඅව ීදීCentrelinkීසහෙවීට්රියි.

ට්රෙොට්රකොසට්රසේදී
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ඔට්රේීඅනනයකෙිීකහවුරුීරීම ී
ට්රිනත් කෙයෙිලියාන් ත කේ
Centrelink ස තීතනුට්රදනුීරීමට්රභ දීීත කේ
Centrelink ඡපොඡරොත්තු කාල
Centrelink ඡෙවීම් ලබා ෙැනීම
වුල්ීසඳහෙීට්රතවීභ 
නිසීලන්කීහු්ිරසිට්රවෝී(ඕස්ට්රේලියාවෙනුීහු්ිරසිවන්ීට්රනොින)
ස්ණෙතකයින්ීසහී ෙනුෂීවී දන ී කී රමිණිීඅවීසඳහෙීCrisis Payment
ට්රිනත්ීCentrelink ට්රසේිෙ
අඩුීමදෙවභ ලෙභීන්ීසඳහෙීසහනී
අිස්ාෙිීට්රිනස්ීවී
සහකරුිෙ/සහකෙරිවීඅර්ාීදර ආවී
හුනමක්ෂණීසහීඅභිවෙෙනෙ
ඔට්රේීට්රකෝතුරුීපළිවඳී්හසයකෙිවී
ට්රවෞිනීට්රවෞිිවට්රවෝ
අනුග්රහවීපළිවඳීසහිකකව

ඔට්රේාඅනනයතට ාතහවුරුාකිරීෙ
Centrelink  ජදීීඔට්රේීඔට්රේීඅනනයකෙිීකහවුරුීරීම ඔව ීලියාවරීවතයලියාීඅියයීිනුීඇකී
(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity)ී-ීතදෙහ්ණීට්රලස,ීතයට්රේයීත න්ී
වල ්රවීසහීට්රිනත්ීසිංෙේකීලියාවරීවතයලියා,ීවරිංකුීගිණුභ ීතයස්ක්ීට්රහෝී ි ිංචිවීසභ වන්ධීතයස්ක්.

ට්ර නත්ාෂට ට ලියා පාඋෙකටෙ
ට්ර නත්ාෂට ට ලියා පාට්රතොෙතුරු
දී නෙ/ට්රතවීභ ීපළිවඳිීඔව ීරීවවී ,ීවරලී ීට්රහෝීඇසී ීහරරීීCentrelink රිිර්ිකකීට්රකෝතුරුීමූලෙශ්රීතණනෙි ආී
Centrelinkීට්රිේීඅඩතයවීwww.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language ී
 ජ ඇක.
ට්රතවීභ /දී නෙ,ීරැරීවෙි ආීට්රසොවෙීතරති ,ීMedicare කෙඩ්ීසහීHealth Care Cardීිරිවී ෙකෘකෙීමි්ණවීිනී රිි ී
ඕස්ට්රේලියාවෙි ීඅලුත්ී රට්රවන්ීසරකසූ,ීකෙයෙී10රීන්ීසර ට්රවනීවීඩිට්රවෝීට්ර ළ ආීCentrelinkී ජීඇක.ීට්ර ීවීඩිට්රවෝී
www.humanservices.gov.au/yourlanguage ීවනීට්රිේීඅඩතයට්රවන්ීඔව ීනර්ය වීහරරීව.
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බණුෂට ටාදුෙකථනාට්රසේ ව
ඔවීඉිංග්රීසිීකෙයෙිීට්රනොිනීට්රිනත්ීකෙයෙි ආීකකෙීක්යිීනභ ,ී131 202ීඔස්ට්රසේී(ප්රෙට්රේයවීට්රිලෙට්රින්ීට්ර .ි.ී8ී-ී .ිී
5) ඔව ීඅ ට්රේීවහුකෙයෙීදු්කානීට්රසේිවීඇ ිකවීහරරීීඅක්ීවට්ර කු ීඔට්රේීකෙයෙට්රින්ීCentrelinkීට්රතවීභ ීසහීට්රසේිෙී
පළිවඳිීකකෙීකළීහරරීව.

ෂට ණාෙරි ර්තකට්රව ා(ට්රත ල්කට්රව )
ඔවීඉිංග්රීසිීකකෙීට්රනොක්යිීනභ ,ීCentrelink ඔට්රේීහමුිීසඳහෙීට්රනොමිට්රල්ීට්රකෝල්කවකුීස වයි.ී රිිර්කකවකුීපළිට්රවළී
ක්තරති ීසඳහෙී131 202ීඅ කන්න,ීනරත්නභ ීඔට්රේීප්රට්රේයට්රේීCentrelink Service Centreීඑට්රකන්ීතය සන්න.
ඔට්රේාලියාවකිවවිලියාාෙරි ර්තනවාකොිැනීෙ
අට්රප්ීදී නෙීසහීට්රසේිෙින්ීසඳහෙීඅවදුභ ීරීම ීඅියයීලියාවරීවතයලියාී රිිර්කනවීක්ීතරති ීසඳහෙීට්රනොමිට්රල්ී
රිිර්කකවකුීසර යී ීCentrelinkී ීහුළුින.ී131 202ීඅ කන්න,ීනරත්නභ ීඔට්රේීප්රට්රේයට්රේීCentrelink
Service Centreීඑට්රකන්ීතය සන්න.

බණුසංස්කෘ කාට්රසේ ටාමලධටරී ප
වහුසිංස්කෘිකකීට්රසේිෙීිවලධෙමන් (http://www.humanservices.gov.au/mso ීට්රිේීඅඩතයවීවලන්න)ී
සිංක්ර ණිකවන්ීසහීස්ණෙතකීප්රජෙින් Centrelinkී ජීිරඩස හන්ීසහීට්රසේිෙින්ීපළිවඳීට්රකෝතුරුීස වයි.ීඑට්රසේ ,ී
ට්රසේිෙින්ීිරඩිීි යුණුීරීම ීසඳහෙීහුළුල්ීට්රලසීඅදහස්ීතය සයි.

Centrelink ට්ර

 පාලැට්රබනාලියාළි

ඔවීCentrelinkී ගින්ීඔව ීඑිනීසිවලුීලියාපීරීවතයවීයුතුීඅක්ීඅියයීතයට්ර කීපළිතුරුීවරවී ීකළීයුතුව.ීවභ ීලියාපව ආී
ඔට්රේීකෙයෙට්රින්ීට්රත්රුභ ීක්නුීලරබී ීඅියයීනභ ී131 202ීඅ කන්න.

Centrelink සෙිාිනුට්රයනුාකිරීොසඳහටාඋෙකටෙ
ඔවීට්රිනුට්රින්ීක යුතුීරීම ීසඳහෙීඔව ීවභ ීහුේතලවකුීට්රහෝීමවකනව ආී('ිවට්රවෝකයකවෙ'), නභ ීකළීහරරීව.ී
www.humanservices.gov.au/nominees ීවලන්න.

Centrelink
Centrelink

ඇෙතුම්ාවිස්තෙ

www.humanservices.gov.au/centrelink

සිංක්ර ණිකවන්,ීස්ණෙතකවන්ීසහී
මතන්තුකවන්ීසඳහෙීතයස්ක්

www.humanservices.gov.au/multicultural

ට්රිනත්ීකෙයෙිලියාන්ීට්රකෝතුරු

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

ට්රිනත්ීකෙයෙිලියාන්ීට්රකෝතුරුීලවෙී
තරති ීසඳහෙ

131 202

 ජමිකභ ීකීට්රභ ීඅභිප්රෙව

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

ඔට්රේීඅනනයකෙිීකහවුරුීරීම

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

ට්රසේිෙස්ාෙනවක ීවන්න

www.humanservices.gov.au/findus
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Centrelink ට්රෙොට්රෙොත්තුාකටල
ෑකකී රමිණිීසිවලු ීිවකයී ි ිංචිකරුින්ීට්රහෝී(ස්ණෙතකවන්ීසහී ෙනුෂීවී දන ී කී රමිණිවවුන්ීහර්)ීකෙිකෙලියාකී
සිංක්ර ණිකවන්ීට්රවොට්රහෝීදී නෙීසහීප්රිකලෙකීලවෙීතරති ීට්ර ්ීසිකී104 කීට්ර ොට්ර්ොත්තුීකෙලව ආී(Newly Arrived
Resident's Waiting Period)ීසභ පූර්ණීකළීයුතුව.ීට්ර ීට්ර ොට්ර්ොත්තුීකෙලවී වුල්ීසහනෙධේීදී නෙීසඳහෙීිළිංගුී
ට්රනොට්රේී( වුල්ීසඳහෙීදී නෙීවලන්න). ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීwww.humanservices.gov.au/families ීට්රිේීඅඩතයවී
වලන්න.
ට්ර ොට්ර්ොත්තුීකෙලවීසහීඑවීඅදෙළීින්ට්රන්ීකෙ දීවන්නීප්රිකලෙකට්රව ජීස්ිකෙිවීසහීඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණිීි නවීඅනුිී
ට්රිනස්ීට්රේ.ීඔට්රේීවිතයකට්රව ජීකි්ීඅිධිවකීට්රහෝීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීිවකයී ි ිංචිකරුිකුීියට්රවන්ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීතකීකළී
කෙලවීට්ර ොට්ර්ොත්තුීකෙලවීතණනවීරීමට්රභ දීීසලකනුීලරට්රේ.ී
ට්ර ොට්ර්ොත්තුීකෙලවීතුළදී,ීරැරීවෙි ආීට්රසොවෙීතරති ීසඳහෙීත කේීලවෙීතරති ීjobactiveීස තීලියාවෙ ි ිංචිීතයවී
හරරීව.ීඔව ීCentrelink Service Centresී ජදීීසර ට්රවනීරැරීවෙීපළිවඳීස්ිවිං-ත කේී හසුකභ දීකෙතයකීකළී
හරරීව.ී

Newly Arrived Resident's Waiting Period ළිගනබඳා ය ට්රර්කා
Newly Arrived Resident's Waiting Periodීපළිවඳීියිකට්රර්කීඅදෙළීින්ට්රන්:
•
•
•
•

ඕස්ට්රේලියාවෙනුීහු්ිරසිවන්
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීහු්ිරසිවකුට්රේී වුට්රල්ීසෙ ෙකයකවන්ීට්රහෝීි ගුකෙලීනීිවකයී ි ිංචිකරුිකු
ෙනුෂීවී දන ීව ට්රත්ී රමිණිීහුේතලවකු ීට්රහෝීඑිරිවීහුේතලවකුට්රේී වුට්රල්ීසෙ ෙකයකවකු
ස හ්ීවීසෙීත ිර්තවන්ීද්න්නන්

සරලරීවීයුතුී ට් ට්රභ ීකත්ිීතය ර්වෙසව ආීට්රහේතුට්රින්ීඔවීදරඩිීපීඩෙික ී ත්ිීසිටීීනභ ,ීඔව ීඉකෙීඉ ආ ණින්ීතයට්රයේයී
ප්රිකලෙකව ආීලවෙීතරති ීඉඩ ආීිකබිවීහරරීව.ීරැරීවෙිීඅ ජමිීවී ීට්රහෝීරැරීවෙි ආීට්රසොවෙීතකීට්රනොහරරීීවී ීසරලරීවීයුතුී
ට් ට්රභ ීකත්ිීතය ර්වෙසව ආීට්රලසීට්රනොසරලට්ර ආ.ීඔව ීසුදුසුකභ ීඇිකදීවන්නීදරනීතරති ීCentrelinkීට්රිකී
අවදුභ  ්රව ආීට්රවොමුීක්න්න.

ෙදිංචිවාසඳහටාසුදුසුකම්ාලැබීට්රම්ාඅ ශයතට
තයශ්රෙ ීිරටුප්ීසහීස හ්ීදී නෙිල ීඅලුිකන්ී රමිණිීිවකයී ි ිංචිකරුින්ට්රේීට්ර ොට්ර්ොත්තුීකෙලවීඅදෙළීට්රනොට්රේ.ීඑට්රහත්,ී
‘ ි ිංචිවීසඳහෙීසුදුසුකභ ීලරබීට්රභ ’ීට්ර ොට්ර්ොත්තුීකෙලව ආීඇක.

•
•

Parenting Payment and Widow Allowance: සිකී104.
Age Pension and Disability Support Pension: අවුරුදුී10.

ට්රභ ීසභ වන්ධීස හ්ීියිකට්රර්කවන්ීඇක,ීිවදසුන ආීියට්රවන්,ීඔවීස්ණෙතකට්රව ආීට්රහෝී ෙනුෂීවී දන ී කී
රමිණිට්රව ආීනභ ,ීට්රහෝීඕස්ට්රේලියාවෙනුීිවකයීිරසිවකුීවීට්ර න්ීඅනතුරුිීිරන්දඹුීවූිකු,ීමවෙධිකීවූිකුීට්රහෝීකිවී ි/පවකුී
වි ී ත්ීවූට්රිකුීනභ ,ීට්ර ොට්ර්ොත්තුීකෙලවීඅදෙළීට්රනොට්රේ.
ඕස්ට්රේලියාවෙිීස තීඔවීඅවදුභ ීක්නීදී නෙිීමි්ණවීිනීඅන්කර්ජෙිකකීස ෙජීම්ක්ෂණීගිතයසු ී ආීඇිකී් කීඔවී
විිත්ීවීීඇිකීනභ ,ීඔව ීතයශ්රෙ ීිරටුප්ීසඳහෙීසුදුසුකභ ීිකබිවීහරරීව.ීwww.humanservices.gov.au/issa ී ජීද ආිෙී
ඇිකී් ිල්ී29  ආීස ඟීඕස්ට්රේලියාවෙිීස ෙජීම්ක්ෂණීගිතයසුභ ිල ීඑළඹීඇක.ී
තයට්රේයිීතයශ්රෙ ීිරටුප්ීඉල්ලී ීට්රහෝීඕස්ට්රේලියාවෙනුීතයශ්රෙ ීිරටුප්ීඉල්ලී ීඇතුළුි,ීතයශ්රෙ ීිරටුප් පළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී
www.humanservices.gov.au/international ීට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.

131 450 අ කන්න
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Centrelink දීෙනටාඉල්ලටාසි භටීෙ/ලබටාිැනීෙ
ස ෙජීම්ක්ෂණීදී නෙි ආීලවෙීතරති ීසඳහෙීඔවී‘Intent to Claim’ී( ජමිකභ ීකීට්රභ ීඅභිප්රෙව)ී ආීලියාවෙ ි ිංචිීකළීයුතුව.ී
ඔවීදී නෙි ආීසඳහෙීඅවදුභ ීක්නීවිීට්ර ගින්ීCentrelinkීට්රිකීදරනුභ ීට්රේ.ීඑවීඔවීතයසින්ීට්රහෝීඔට්රේීිවට්රවෝකයකවකුී
තයසින්ීජෙලතකිීට්රහෝ,ීකෙර්වෙලවක ීවෙට්ර න්ීට්රහෝීදු්කානවීඔස්ට්රසේීට්රහෝීසිදුීකළීහරරීව.ී
ඔට්රේීඅවදුභ  කීඅනු කීවුිට්රහොත්,ීඔට්රේීදී නෙිීට්රහෝීසහනීකෙඩ් කීඔවීIntent to Claimීලියාවෙ ි ිංචිීකළීි නී න්ී
ම්භ කීට්රේී(ඔවීට්රතවීභ ීසඳහෙීට්රහෝීසහනීකෙඩ් කීසඳහෙීඑි නීසුදුසුකභ ීලරබුිට්රහොත්ීසහීසභ පූර්ණීකළීඅවදුභ  කීි නී
14  ආීඇතුළකීම සුීවරවුිීට්රහොත්ී ණි).ී
ට්රවොට්රහෝ Centrelink ට්රතවීභ ීසඳහෙී ජමිකභ ීඇත්ට්රත්ීඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළීවිිත්ීිනීහුේතලවන් ීසහීඕස්ට්රේලියාවෙනුීිවකයී
ි ිංචිකරුින් ව.ී(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions ට්රිේී
අඩතයව ීවන්න).
ට්රතවීට්රභ ීස්ිකෙිවීඅනුිීස හ්ීකෙිකෙලියාකීවීසෙී ජමිවන්දීසුදුසුකභ ීලරබිවීහරරීව.ීඔවිීිවදහස්ීට්රකො ීනරත්නභ ,ී ි ිංචිවී
සඳහෙීසුදුසුකභ ීලවනීකෙලවීට්රහෝීNewly Arrived Resident's Waiting Periodීසභ පූර්ණීරීම ීඔව ීසිදුීතයවී
හරරීව.ීට්රිනත්ීට්ර ොට්ර්ොත්තුීකෙලවන්දීඅදෙළීතයවීහරරීව.ීCentrelink ට්ර
ී ොට්ර්ොත්තුීකෙලීවලන්න.
අඩුීමදෙවභ ීසහනෙධේව ආීලවෙීතරති ීසඳහෙීඔව ීවදුීලියාපට්රතොනුීඅිංකව ආී(TFN)ීිකබිවීයුතුව.ී
ඔට්රේීකත්ිවීඅනුිීකි්ීට්රතවී  ආීලවෙීතරති
ඔට්රේාතත් ව
ීරැරීවෙි ආී
අට්රප්ක්ෂෙීක්මි

දුෙකථනව

132 850

ීඉට්රතනී
132 490
තිවමින්/හුහුණුික ී
සහකෙීතීට්රිමින්ීසිටිමි

ීඅර්බුදීඅිස්ාෙි ආී 132 850
සඳහෙීත කේීඅියයයි

ීඔවීසුදුසුකභ ීලවන්ට්රන්දීවන්නී හකීිගුට්රේීදර ආට්රේ:

Centrelink ට්රිවීෙී
Newstart
Allowance සහ/ට්රහෝ
Youth Allowance

ට්රෙොට්රිවීොඋෙකටරීාට්ර යි
ඔවීිරටුප්ීස ජකීරැරීවෙි ආීට්රසොවමින්ීසිටීීනභ ීට්රහෝ,ීඔව ී
රැරීවෙි ආීට්රසොවෙීතරති ීඇිකීහරරීවෙිීිරඩිීක්නීඅනු කී
හුහුණුිකීට්රහෝීට්රිනත්ීක්රිවෙකේකභ ිලීඔවීිව්කීවීීසිටීී
නභ .ී

Youth Allowance ඔවීිවසීඅවුරුදුී16-24ීඅක්ීනභ ,ීපූර්ණකෙලීනිී
අධයෙ නවීලවයිීනභ ීට්රහෝීපූර්ණකෙලීනීඕස්ට්රේලියාවෙනුී
මුනිවකීහුහුණුිකීට්රහෝීට්රිනත්ීඅනු කීක්රිවෙකේක කී
ිව්කීවීීසිටීීනභ .

Austudy

ඔව ීිවසීඅවුරුදුී25ීට්රහෝීඊ ීිරඩිීනභ ,ීපූර්ණකෙලීනිී
අධයෙ නවීලවයිීනභ ීට්රහෝීපූර්ණකෙලීනීඕස්ට්රේලියාවෙනුී
මුනිවකීහුහුණුිකීිව්කීවීීසිටීීනභ .

Crisis Payment

ඔවී හකීසඳහන්ීඅට්රව ආීනභ ,ීට්ර වීඑකීි් ආී
ට්රතිනුීලවනීදී නෙිරීී:ී

•

•
•
•

ණ ආී

ස්ණෙතකවකුීට්රහෝී ෙනුෂීවී දන ීව ට්රත්ී
රමිට්රණන්ට්රනකුීියට්රවන්ී ෑකකදීීඕස්ට්රේලියාවෙි ී
රමිණීිකබී .
ගින්ට්රනන්ීට්රහෝීතිංිතුට්ර්න්ීහෙිවීවී ීට්රහේතුට්රින්ීඔට්රේී
ිවිට්රසේීවිිත්ීවී ීට්රනොහරරීීවී .
තෘහස්ාී ජිංසනවීට්රහේතුට්රින්ීඔවීඔට්රේීිවට්රිසීහර්ීගිට්රේී
නභ ,
ඔවීසි්කඳවුරින්ීප ීවූට්රේී ෑකකීනභ 
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ඔට්රේාතත් ව

දුෙකථනව

Centrelink ට්රිවීෙී ට්රෙොට්රිවීොඋෙකටරීාට්ර යි
ඔට්රේී ෙලනට්රවන්ීවරහර්ීට්රහේතුීිවසෙීදරඩිීමූලයීඅර්බුදවක ී
Special Benefit
මුහුණී ෙීසිටීීනභ .

ීවට්ර කුීරැකවලෙී 132 717
තිවමි

Carer Payment

ඔවීරැකවලෙීතරතිට්රභ ීකෙර්වවට්රව ජීට්රවදීීසිටී ීිවසෙට්රින්ීසහී
එ ජීඇිකීිතකීභ ීට්රහේතුට්රින්ී ඩිීස ජකීරැරීවෙිකීිව්කීවීී
මදෙව  ආීලවෙීතරති ීට්රනොහරරීිීසිටීීනභ 

Carer Allowance ඔවී ික/පවකුීට්රහෝීරැකවලෙීතන්නකුීනභ ීසහී හකී
සඳහන්ීඅට්රවකු ීඅිකට්රර්කීවදිවකීරැකි්ණීසහීසෙත්තුී

(මදෙවභ ීප්රිකපූ්කව ආ) ස වයිීනභ :
ීට්ර්ෝගිවකු,ී
තුිෙලකේවකුීට්රහෝී
මවෙධිකට්රවරී

13 2717

ිරඩි ජටිට්රවකු ීට්රහෝීමවෙධිකීට්රහෝීවිදයීකත්ිව ආී
ස ජකීළ ට්රවකු
ිවස්තකීට්රහෝීදුර්ිලීිරඩි ජටිවන්ී

Disability Support ඔව ීකෙයික,ීමධයෙත්මිකීට්රහෝී ෙනසිකීදුවලකෙි ආී
ට්රහේතුට්රින්ීඅි ීියට්රවන්ීඉි රිීිස්ීට්රදකීතුළීරැරීවෙිකී
Pension
ට්රවදී ීට්රනොහරරීීනභ ීට්රහෝීඔවීිවකයීඅන්ධකෙිවීස ජකී
හුේතලවකුීනභ ී

Sickness
Allowance

ඔවීිෘත්ිකකවකුීට්රහෝීපූර්ණකෙලීනීශියයවකුීවුිත්ීවිදයී
කත්ිව ආීට්රහේතුට්රින්ීකෙිකෙලියාකිීරැරීවෙට්රි ජීිවවරලී ී
ට්රහෝීඉට්රතති ීට්රනොහරරීීනභ ීසහීසුිීවූී සුීනරිකී
රැරීවෙි ීට්රහෝීඅධයෙ නව ීවෙ ීසිදුීින්ට්රන්ීනභ .

ීතයශ්රෙ ීතරති ී
13 2300
මසන්නීවූට්රිරී/තයශ්රෙ ී
තත්ට්රකරී.

Age Pension

ඔවීතයශ්රෙ ීි තයවීතකීරීම ීප්ර ෙණිත්ීක්භ ීමදෙව  ආී
ට්රනො රිකීහුේතලවකුීනභ .

වභ ීඅවකුීමිවීගිවී සුී 13 2300
ීත කේීඅියයව

Bereavement
Payment

ඔට්රේීසහකරුිෙ,ීදරුිෙීට්රහෝීඔට්රේීරැකි්ණට්රව ජීවිිත්ීවූී
අට්රවකුීමිවීට්රතොස්ීඇත්නභ ීසහීඔවීCentrelink ට්රතවීභ ීලවයිී
නභ .

Bereavement
Allowance

ඔට්රේීසහකරුිෙ/කෙරිවී ෑකකදීීමිවීගිට්රේීනභ ීසහීඔවී
Centrelinkීදී නෙීට්රනොලවන්ට්රනකුීනභ .

Centrelink ට්රතවීභ ීපළිවඳීසභ පූර්ණීලරයිස්තුි ආ www.humanservices.gov.au/centrelink ීට්රිේීඅඩතයට්රව ජී
ඇක.
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ෙවුල්ාසඳහටාට්රිවීම්
ඔව ී ්ෙවත්කී(ඔට්රවන්ීවරට්ර න)ීදරුින්ීසිටියිීනභ ,ී වුල්ිල ීඔවුන්ට්රේීරැරීවෙීසහී වුට්රල්ීිතකීභ ීසඳහෙීත කෙමී
වී ීCentrelinkීට්රතවීභ ීතණනෙි ආීස වයි.ී
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:

Centrelinkීට්රතොෙතුරු
වුල්ීසඳහෙීට්රිේපටුි

ඇෙතුම්ාවිස්තෙ

www.humanservices.gov.au/families

ට්රිනත්ීකෙයෙිලියාන්ීට්රකෝතුරු

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

ට්රිනත්ීකෙයෙිලියාන්ීත කේීසඳහෙ

131 202

කෙර්වෙලවක ීවන්න

www.humanservices.gov.au/findus

ඔව ීට්රවෝතයීිනීසහනෙධේවීකු  ආදීවන්නීතී්ණවීින්ට්රන්ීදරුින්ීතණන,ීඔවුන්ට්රේීිවසීසහීඔට්රේී වුට්රල්ී
මදෙව දීඇතුළත්ීඔට්රේී වුට්රල්ීිෙකෙි්ණවී කව.ී
සෙ ෙනයට්රවන්,ී වුල්ීසහනෙධේීට්රතවීභ ීලරබී ීට්රවෝතයීවී ීඔවීඕස්ට්රේලියාවෙනුීිවකයීවීසෙධෙරිවකුීතයවීයුතුීඅක්ී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීවිිත්ීතයවීයුතුව.ීඑට්රහත්ීට්රභ ීපළිවඳීවභ ීියිකට්රර්කවන්දීඇක.
ෙවුල්ාසහටවාදීෙනට

Family Tax Benefit Part A

ට්රෙොට්රිවීොඋෙකටරීාට්ර යි...
දරුිකුීඇිකීදරඩිීරීමට්රභ ීතයවදභ ීසඳහෙ.

Family Tax Benefit Part B

වුල්ීසඳහෙීඅිකට්රර්කීත කේීලවෙීදීට්ර න්ී-ීකිවී වු/පවන්,ීසහී ෙපවී
ට්රදට්රදනෙට්රතන්ීඑ ආීඅට්රවකුීදරුින්ීරැකවලෙීතරති ීසඳහෙීිවිට්රසේීනක්ීවී ී
ට්රහේතුට්රින්ීට්රහෝීළ ෙීරැකි්ණවී ඩිීස ජකීරැරීවෙි ආීහෙීතුලනවීරීම ී
ට්රහේතුට්රින්ීඑ ආීමදෙවභ ීලෙභිට්රව ආීස ජකී වුල්ීමීය  ීඇතුළත්ීට්රේ.

Single Income Family Supplement

ෙපවීට්රදට්රදනෙට්රතන්ීඑ ආීඅවකුීසිටිනී වුල්ීසහීඑ ආීමදෙවභ ීත වන්නකුී
සිටිනීස හ්ී වුල්.

Child Care Benefit

අනු කීට්රහෝීලියාවෙ ි ිංචිීළ ෙීසුරැකුභ ීතෙස්තුීසඳහෙ.

Child Care Rebate

අනු කීළ ෙීසුරැකුභ ීස ජකීසුදුසුකභ ීලත්ී වුල්.

Parental Leave Pay

අලුිකන්ීත න්ීදරුිකුීට්රහෝී ෑකකදීීහදෙිඩෙීතරති
තරති ීිවිෙඩුීවනීසුදුසුකභ ීලත්ීට්රද ෙපවන්.

Newborn Upfront Payment and
Newborn Supplement

ඔවුන් ීදරුිකුීඇිකීට්රහෝීදරුිකුීහදෙිඩෙීතන්නෙසුදුසුකභ ීස ජකී
ට්රද ෙපවන් ීත කේීපණිස Family Tax Benefit Part A ිරඩිී
රීමට්ර න්.

Dad and Partner Pay

අලුිකන්ීත න්ීදරුිකුට්රේීට්රහෝී ෑකකදීීහදෙිඩෙීතරති
පවිරුන්ීසහීසහකරුින්.ී

Parenting Payment

ඔවී ්ෙවත්කීදරුිකු/දරුින්ට්රේීප්රධෙනීකේකරුිෙීනභ .

Double Orphan Pension

රැකීවලෙීතන්නන්ීසහීඅනොීදරුින්.

ීතත්ීදරුිකුීරැකවලෙී

ීතත්ීදරුිකුට්රේී

131 450 අ කන්න
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න සීල පතාපුෙ ැසි භව පා(ඕස්ට්රේලියාවටනුාපුෙ ැසි භව පාට්රනො න)
නිසීලන්කීතයට්රේයීත න්ීවල ්රවරීන්ීඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිට්රණනීහුේතලවන් ීසෙ ෙනයට්රවන්ීට්ර ් ීට්රතොඩීවරසීට්රභ දීී
Special Category Visa (SCV)ීිවකුත්ීක්නුීලරට්රේ.ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීස ෙජීම්ක්ෂණීඅියයකෙීසඳහෙ,ී2001ී
ට්ර ව්ිෙරිී26ීිනීි න ීට්ර ්ී රමිණිීSCVීවල ්රීලෙභීන්ී“්ක්ෂික”ී(“protected”)ීSCVීධෙමන්ීට්රලසීසලකනුී
ලරට්රේ.ී2001ීට්ර ව්ිෙරිී26ීිනීි න ී සුිීඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණිීහුේතලට්රවෝී“්ක්ෂික”ීට්රනොිනී(not “protected”)
ට්රලසීසරලට්ර ආ.ී

•

•

“්ක්ෂික”ී(“protected”)ීSCVීධෙමන්ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීිරසිවන්ීිනීඅක්,ීඔවුන්ීදරන ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේී ි ිංචිිී
සිටීීනභ ීසහීට්ර ොට්ර්ොත්තුීකෙලවදීඇතුළත්ිීට්රවෝතයකෙීිවර්ණෙවකීසහු්ෙලයිීනභ ,ීCentrelinkීදී නෙීසඳහෙී
සුදුසුකභ ීලවයි.ී
“්ක්ෂික”ීට්රනොිනී(not “protected”)ීSCVීධෙමන්ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීිරසිවන්ීට්රනොට්රේ.ීඔවුහුීසෙ ෙනයට්රවන්ීඅඩුී
මදෙවභ ීදී නෙීලරබී ීසුදුසුකභ ීට්රනොලවික.

අදෙළීමතීීසහීට්ර ොට්ර්ොත්තුීකෙලවීසහු්ෙලයිීනභ ,ීසිවලුීSCV ධෙමන් ී වුල්ීසහනෙධේීසහීසහනීකෙඩ් ත්ීලවෙීතකී
හරරීව.

2001ීට්ර ව්ිෙරිී26ීිනීි නීසි ීඅි ීියට්රවන්ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීඅවුරුදුී10 ආීට්රනොකඩිෙී ි ිංචිිීසි ීඇිකී“්ක්ෂික”ී
ට්රනොිනී(not “protected”)ීSCVීධෙමන්ීඑකි් ආී ණ ආීට්රතිනුීලවනීNewstart Allowance, Sickness
Allowance ට්රහෝ Youth Allowanceීවනීදී නෙිල ී ජමිකභ ීලවයි.ීසුදුසුකභ ීලවන්නන්ීසඳහෙීට්රනොකඩිෙී ෙසී
හවකීත රි වක ීව ත්ිීට්රතවීභ ීසිදුීට්රකට්රර්.
ඕස්ට්රේලියාවෙිීසහීනිසීලන්කවීඅක්ී ිිකනීස ෙජීම්ක්ෂණීඑකඟකෙිී කීස හ්ීSCV ධෙමහු,ීAge Pension,
Disability Support Pension ට්රහෝ Carer Paymentීිල ීසුදුසුකභ ීලවික.ී“්ක්ෂික”ීට්රහෝී“්ක්ෂික”ීට්රනොිනීවිී
ට්ර  ජදීීට්රනොසරලට්ර ආ.
නිසීලන්කීහු්ිරසිවන් සඳහෙීිරඩිීතයස්ක්ීwww.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders ී
ට්රිේීඅඩතයට්රව ජීඇක.

සෙණටිතයි පාසහාෙටනුෂීවාෙයනොෙතාෙැමිණිවවු පාසඳහටා න Crisis Payment
Crisis Paymentීවනුීසී ෙන්ිකකීකත්ිවන් ීමුහුණුී ෑීහුේතලවන්ීසඳහෙීඑ ආීි් ආී

ණ ආීට්රතිනුීලවනීදී නෙිරී.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණීි නීහක ආීඇතුළකීඔවීට්රභ ීදී නෙිීඉල්ලෙීසිටිවීයුතුව;ීනරත්නභ ,ී‘ලවෙීතරතිට්රභ ීඅදහස’ීස ජකිී
රමිණීට්ර න්ීි නීහක ආීඇතුළක Centrelink අ කෙීඑයින්ීි නී14 ආීඇතුළකීඅවදුභ  කීට්රවොමුීකළීයුතුව.
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීwww.humanservices.gov.au/crisispayment ී ජීCrisis Payment ට්රකෝතුරුී ත්රිකෙිී
වලන්න.

ට්ර නත්ාCentrelink ට්රසේ ට
හකීසඳහන්ීදෑදීඇතුළත්ි,ීCentrelinkීට්රවොට්රහෝීට්රසේිෙින්ීලවෙීට්රදයි:

Centrelink ස ේවය

දුෙකථනව

උෙකටොලබටිතාහැකිව

Self Service

136 240

1ී රිච්ට්රේදට්රව ජීස්ිවිංීට්රසේිෙීවලන්න.

Online Services Support

132 307

Centrelink ජ ජෙලතකීට්රසේිෙීසභ වන්ධීත කේීලවෙතන්න.

131 450 අ කන්න
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දුෙකථනව

උෙකටොලබටිතාහැකිව

131 673

ඕස්ට්රේලියාවෙට්රින්ීවරහර්ී ි ිංචිව ීට්රහෝීසිංෙේවීසඳහෙීවෙ ,ී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රින්ීවරහර්ීසිටිවදීීට්රතවීභ ීලවෙීතරති ,ීට්රහෝී
තයට්රේයවරීන්ීට්රතවීභ ීලවෙීතරති ීසභ වන්ධීතය සීභ ීසඳහෙ.

Financial Information
Service (FIS) ට්රසේිෙි කලින් 132 300

Financial Information Service සභ  න්්රණව ආීට්රින්ී

Centrelink ස ේවය
Centrelink International
Services

ඡවන් කරවා ෙැනීම
රමිණිලියාීසහීප්රිකට්ර ෝයණ

ක්ිෙීතරති .

1800 132 468 ඇතයීභ ,ී රමිණිලියාීට්රහෝීට්රවෝජනෙීට්රවොමුීරීම ීසඳහෙ.

අඩුාආයටවම්ලටභී පාසඳහටාසහනාිටස්තු
මදෙව ,ීරැරීවෙි,ීිවසීට්රහෝීCentrelinkීට්රතවීභ ිලීස්ිකෙිවීඅනුි,ීඅඩුීමදෙවභ ලෙභීීහුේතලවන්ීට්රඩඩ්ල්,ී
ප්රෙන්ක/ ළෙත්ීසහීප්රෙට්රේයවීමණ්ඩුිලියාන්ීට්ර න් ීට්ර ෞේතලියාකීියෙ ේිලියාන්දීසහනීතෙස්තුීසඳහෙීසුදුසුකභ ීලරබිවීහරරීව.ී
ට්රසෞඛ්ය,ීට්රතද්ට්රදෝීතයවදභ ,ීඅධයෙ නීසහීප්රිෙහනීතයවදභ ීසහනීතෙස්තුී ගින්ීමි්ණවීට්රේ. ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ
www.humanservices.gov.au ට්රිේීඅඩතයව ීට්රතොස්ී“අඩුීමදෙවභ ”ීවන්නීට්රසොවන්න.

ටතට ෙණවාට්ර නස්ාවීෙ
ිවිර්ි ීදී නෙීලරට්රවන්ට්රන්දීවන්නීකහවුරුීක්තරති ීසඳහෙීඔට්රේී වුට්රල්,ීරැරීවෙට්රේීට්රහෝීවිිනීකත්ිට්රේීට්රිනස ආීසිදුී
වූීිහෙ ීඔවීCentrelinkීට්රිකීඒීවිීදරනුභ ීි වීයුතුව.ීඔට්රේීට්රවෝතයකෙි ීිඩෙීඔවීදී නෙීලවෙීිකට්රේීනභ ීඉන්ී
ස හ් ආීට්රහෝීසිවල්ල ීට්රහෝීම සුීට්රතවී ීඔව ීසිදුීතයව හරරීව.ී
ඔවීCentrelinkීට්රිකීදරනුභ ීි වීයුතුීට්රිනස්වීභ ීස හ් ආ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

හුේතලියාකීසහීඇ තුභ ීතයස්ක්
වරිංකුීතයස්ක්
තයිෙහක/අතයිෙහකීකත්ිව
දූදරුින්ීඇතුළුිීඔට්රේීරැකි්ණවීව ට්රත්ීසිටිනීහුේතලවන්ීසඳහෙීිනීරැකවලෙීතරතිට්රභ  තයධිතයධෙන
රැරීවෙීකත්ිව
කෙිකෙලියාකිීට්රහෝීස්ර ්ිී් ීහර්ීවෙ
එකි්ීට්රතවී  ආීලරබී
ඔට්රේීසහකරු/සහකෙරිවට්රේීමදෙව ීසහීිත්කභ දීඇතුළත්ිීමදෙවභ ීට්රහෝීිත්කභ ිලීිරඩිවීභ ීට්රහෝීඅඩුීවීභ 
අධයෙ නීක යුතුීම්භ කීරීම ීට්රහෝීඅිසන්ීරීම

සහකරු/සහකටරිවාඅර්ථාිැ පවීෙ
ඔවීහුට්රදකලෙිීිෙසවීක්න්ට්රන ආදීනරකට්රහොත්ීඔව ීසහකරුිකු/සහකෙරිව ආීසිටීදීවන්නීCentrelink ට්රිකීදරනුභ ීදී ී
ිරදතත්ව.ීට්ර වීස හ්ීඅිස්ාෙිලී‘යුිළකීසෙ ෙකයකට්රව ආ‘ීට්රලසීඅර්ාීද ආිනුීලරට්රේ.ීට්රවොට්රහෝීදී නෙීසභ වන්ධට්රවන්ී
ට්රදට්රදනෙට්රේ ීමදෙවට්රභ ීඑකතුිීසහීිත්කභ ිලීිටිනෙක ීසලකනුීලරට්රේ.ීඔවීකිවීහුේතලට්රව ආදීනරකට්රහොත්ීඔව ී
සහකරුට්රි ආ/සහකෙරිව ආීසිටීදීවනීකේණවී කීස හ්ීදී නෙිලීප්ර ෙණවීට්රිනස්ීට්රේ.ීස හ්ීදී නෙීිළිංගුීින්ට්රන්ී
කිවීහුේතලවන්ීසඳහෙී ණි.ී

පුනරීක්ෂණාසහාඅියවටචණනට
ඔවීවභ ීතී්ණව ආීපළිවඳිීසෑහී ක ී ත්ීට්රනොින්ට්රන්ීනභ ,ීඔට්රේීඅවදුභ  ්රවීහුනමක්ෂණවීක්ිෙීතරති ීසඳහෙී
www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals ීඔස්ට්රසේ Centrelink අ කන්න.ී

131 450 අ කන්න
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ඔට්රේාට්රතොෙතුරු ලාෙහසයෂට ව
Centrelinkී ගින්ීඔට්රේීහුේතලියාකීට්රකෝතුරුීඅනෙි්ණවීක්නුීලවන්ට්රන්ීඑට්රසේීරීම ීතිකයනුූලලීනභ ීට්රහෝීඒීසඳහෙී
ඔට්රේීඅිස්වීලරබීීඇත්නභ ී

ණි.ී

තරුණ/තරුණිට්රව
ඔව ීඅවුරුදුී16 ීිරඩිීදූදරුින්ීඇත්නභ ,ීඔවුන් ීYouth Allowance ට්රහෝ Family Tax Benefitීිරිවීදී නෙී
සඳහෙීසුදුසුකභ ීිකබිවීහරරීව.ීට්රවෞින/ට්රවෞිිවවන්ීසඳහෙීිනීට්රසේිෙීවලන්න.

අනුග්රහවාළිගනබඳාආෙක්ෂණව
ීඅනුග්රහවීපළිවඳීම්ක්ෂණව  ආී(www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos)
වලන්න)ීවනුීඕස්ට්රේලියාවෙනුීිරසිවකුීට්රහෝීමවකනව ආී(්ක්ෂකවෙ)ීසහීඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජවීඅක්ීඇිකිනීවනිකකී
වන්ධනව ආීඇිකීට්රකට්ර්නීගිතයසු රී.ී්ක්ෂකවෙීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදීීසිංක්ර ණිකවෙී(්ක්ෂිකවෙ) ීඅනුග්රහීදර ආවී ීඑකඟීිනී
අක්,ීඒීට්රහේතුට්රින්ී්ක්ෂිකවෙ ී්ෙජයීදී නෙී කීවරපී ීඅියයීට්රනොට්රේ.ී
ප්රදෙනවීට්රකට්ර්නුීලවනීවීසෙීප්රිර්තවීඅනුිීඅනුග්රහවීපළිවඳීම්ක්ෂණව ආීඅවුරුදුීට්රදක ආීට්රහෝීඅවුරුදුී10  ආීද ආිෙී
රිිකවීහරරීව.ීඅනුග්රහවීපළිවඳීම්ක්ෂණවරීන්ීමි්ණවීට්රිේදීීඔවීට්රහෝීඔට්රවන්ීවරට්ර න්නන්ීවභ ීවභ ීසුවසෙධනී
දී නෙීලවෙතත්ට්රහොත්,ී්ක්ෂකවෙීඑ ීසභ පූර්ණීමුදල ී්ජව ීට්රතතයවීයුතුීට්රේ.
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11 ුයල්
ට්රෙොට්රකොසට්රසහිාඅඩංගුායෑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

මූලයීට්රසේිෙ
මුදල්ීට්රත්රුභ ීතරති
වරිංකුක්ණව
වදුීඅවීරීම /ට්රතවී
සුළුීියෙ ේ
ණවීසහීණවි්
්ක්ෂණ
මූලයීත ට්රදස්ීලවෙතරති
මුලයීප්රය්නීසභ වන්ධීත කේ
රිට්රකෝගිකවෙීම්ක්ෂෙීරීම

මූලයාට්රසේ ට
ඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළීට්රවොට්රහෝීවරිංකු,ී්ක්ෂණ,ීතයශ්රෙ ී ෙරිට්රකෝෂිකීසහීමට්රවෝජනීිව රයුභ ීසහීට්රසේිෙීඇක.ීමූලය වීට්රසේිෙී
සහීිවය් ෙදනීඅට්රලතයීරීම ීසඳහෙී්ජවී ගින්ීියෙ ේවන් ීඅිස්ීලවෙදීීිකබිවීයුතුව.ී

ුයල්ාට්රත්රුම්ාිැනීෙ
ඔට්රේීහුේතලියාකීමූලයී ෙලනව පළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීට්ර න් ීකරල්රීයුට්රල් ර්ීසහීට්ර ිලභ ීසඳහෙීපතයට්රසන්න:ී

www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
Australian Securities and Investment Commissionට්රේ Moneysmart (www.moneysmart.gov.au)ී
ට්රිේීපටුට්රි ජීතෘහස්ාීඅවිරව,ීවරිංකුක්ණව,ී්කී්යණෙි්ණීසහීණවීඇතුළත්ිීමූලයීකළ නෙක්ණවීසහී
මට්රවෝජනවීපළිවඳීිරදතත්ීට්රකෝතුරුීඅඩිංගුීට්රේ.ී
ිිංකීමිිවසුන්ීඔට්රේීමුදල්ීිිංෙෙීක්ීතරති ීතත්සෙහීකළීහරරීව.ීමුදල්ීකරන් ත්ීරීම ,ීියෙ ේීණව,ී්ක්ෂණව,ීතයශ්රෙ ී
ෙරිට්රකෝෂික,ීමට්රවෝජනවීසහීමූලයීත ට්රේයීපළිවඳී රමිණිල්ල ආීඇත්නභ ීට්රහෝීමට්රවෝජනව ආීසභ වන්ධට්රවන්ීඔව ී
තයය්ිෙයව ආීනරත්නභ ීට්රහෝීසරකව ආීඇත්නභ ,ී1300 300 630ීඔස්ට්රසේීAustralian Securities and Investments
Commission (ASIC)ීඅ කන්න,ීනරත්නභ ,ීwww.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-tocomplain ීට්රිේීපටුි ීපතයට්රසන්න.

බැංකුකෙණව
වරිංකු,ීණවට්රදනීසමිිකීසහීණවි්ීස ෙතභ ීවරිංකුීට්රසේිෙීස වික.ීමුදල්ීම සුීතරති ීසඳහෙ,ීවරිංකුි ආීතුළ ීවන්න,ී
නරත්නභ , ATM (Automatic Teller Machine)ීවන්්රවරීන්ීමුදල්ීලවෙීතරති ීසඳහෙීඔට්රේීහ්ීකෙඩ් කීසහීPIN
(Personal Identification Number)ීඅිංකවීකෙතයකීක්න්න.ීඔවීඔට්රේීPINීඑකීම්ක්ෂෙීකළීයුතුව.ීඔට්රේීPINී
අිංකවීහ්කෙඩ් ට්රත්ීලියාවෙීකරබී ීට්රහෝීඅත්ීවෑතට්රව ජ,ී සුභ බිට්රව ජීට්රහෝීදු්කානවීිරිවීට්රසෝකභ ීක්නුීලරබිවීහරරීී
ස්ාෙනවකීකවෙීතරති ීට්රහෝීට්රනොක්න්න.
ඔට්රේීහ්ීකෙඩ් කීට්රසෝකභ ීක්නුීලරබුිට්රහොත්ීට්රහෝීනරිකීවුිට්රහොත්,ීිහෙ ීඔට්රේීවරිංකුි ීදන්ින්න.ී
ඔව ීඔට්රේීවරිංකුිීස තීතයසඳෙීතකීට්රනොහරරීීතර ළුි ආීඇත්නභ ,ීwww.fos.org.au ී ීවෙට්ර න්ීFinancial
Services Ombudsmanීඅ කන්න.
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ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
බැංකුකෙණාට්රතොෙතුරු

ට්ර ේාඅඩවිව

Australian Bankers Association
– වරිංකුීගිණුභ ීපළිවඳීමූලියාකීතයස්ක්

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

ඔට්රේීවරිංකුීගිණුභ ීකළ නෙක්ණව

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

Australian Competition and
Consumer Commission –
අන්කර්ජෙලීවරිංකුීක යුතු

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

MoneySmart රිිර්ිකකීට්රකෝතුරු

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

Financial Service Ombudsman

www.fos.org.au

බදුාඅවාකිරීෙ
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදී,ීඔවීරැරීවෙිරීන්,ීියෙ ේවරීන්ීට්රහෝීමට්රවෝජනවරීන්ීත වනීමුදල ීසෙට්රප්ක්ෂිී්ජව ීවදුීට්රතියි.ී
ට්ර්ෝහල්,ී ෙසරල්,ී හෙ ෙර්තීසහීදුභ රිවී ෙර්තීිරිවීඅකයියයීට්රසේිෙීසඳහෙීට්රවදවී ීAustralian Taxation Office
(ATO)වීහුේතලවන්ට්රතන්ීසහීියෙ ේිලියාන්ීවදුීඅවීක්තිවයි.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීවදුීසහීතයශ්රෙ ී ෙරිට්රකෝෂිකීක්ර වීට්රත්රුභ ීතරති ී හසුීරීම ීසඳහෙීATOීවීhttp://tv.ato.gov.au/atotv/channel?c=c-b8nuuyo ට්රිේීපටුට්රි ජීවීඩිට්රවෝීස වෙීඇක.ී

ෂට්ඩඩාසහාට්රසේ ටාබීය
ඕස්ට්රේලියාවෙි,ීතයරීට්රණනීට්රහෝී රිට්රකෝජනවීක්නීට්රවොට්රහෝීකෙණ්ඩ,ීට්රසේිෙීසහීඅට්රනකුත්ීඅයික ීසඳහෙීසිවව ී10 කී
කෙණ්ඩීහෙීට්රසේිෙීවේද ආී ණිෙීඇක.ීමූලියාකීමහේීද්රිය,ීමූලියාකීඅධයෙ නීසහීට්රසෞඛ්යීට්රසේිෙ,ීිවර්ට්රේශිකීළ ෙීරැකි්ණී
සහීතෘහෙශ්රිකීසෙත්තුීට්රසේිෙීමි වීGSTීිලියාන්ීිවදහස්ීට්රේ.ී

බදුාලියාළිට්රිොනුාඅංකව
වදුීලියාපට්රතොනුීඅිංකව ආී(TFN) වනුීATOී ගින්ීහුේතලවන් ීට්රහෝීමවකනිල ීිවකුත්ීක්නුීලවනීඅනනයීඅිංකවරී.ී
ට්ර ීඅිංකට්රවන්ීවදුීසහීතයශ්රෙ ී ෙරිට්රකෝෂිකීසඳහෙීඔවිීහඳුනෙීතරට්රන්.ීඔට්රේීවදුීලියාපට්රතොනුීඅිංකවීසඳහෙීහරරීීඉ ආ ණින්ී
අවදුභ ීක්න්න.ී
වදුීලියාපට්රතොනුීඅිංකව ආී(TFN)ීලවෙීතරති ීඇිකීට්රේතිත් ීක්ර වීනභ ,ීwww.ato.gov.au/tfn ීට්රිේීඅඩතයව ීට්රතොස්ී
ජෙලතකිීඅවදුභ ීරීම යි.ීජෙලතකීලියාවෙ ි ිංචිීවීභ ීදිට්රසේී රවී24 තුළ ත්,ීසිකට්රේීි නීහට්රත් ත්ීතයිෘකව.ීඔව ීඔට්රේී
තයට්රේයීත න්ීවල ්රවීසහීඕස්ට්රේලියාවෙනුීලියාපනව ආීඅියයීට්රේ.ීඅවදුභ  ත්ීwww.ato.gov.au/order-publications ී
ට්රිේීඅඩතයට්රව ජීATO Publication Ordering Serviceීිලියාන්ීට්රහෝීනරත්නභ ,ී13 28 61ීඔස්ට්රසේීවදුීලියාපට්රතොනුී
ත කේීට්රසේිෙිීඇ තීට්ර න්ීලවෙතකීහරරීව.
ඔව ීලවෙීතකීහර ආට්ර ආීඑ ආීTFNීරී.ීඑවීවිතයකීකෙලවීහු්ෙි ීඔව ීඅනනයීිනීඅක්ීඑවීරැකීතරති ීඔවීසතුව.ීඔවී
ඔට්රේීන ීට්රහෝීරැරීවෙිීට්රිනස්ීකළත්,ීප්රෙන්කීඅක්ී ි ිංචිවී ෙරුීකළත්,ීට්රනොඑට්රසේීනභ ීඕස්ට්රේලියාවෙිීඅකර්ීට්රතොස්ී
නරිකී ි ිංචිවීසඳහෙී රමිණිවත්ීඔට්රේීTFNීට්රනොට්රිනස්ිී ිතී.ීහර ීට්රකට්රනකු ීක ෙට්රේ ීTFNීඑක ආීඅියයව.ී
ඔට්රේීTFN අිංකවී වුට්රල්ීඅට්රන ආීසෙ ෙකයකවන්ීස තීට්රවදෙීට්රනොතන්න.
ඔට්රේීවදුීලියාපට්රතොනුීඅිංකවීඅත්ීවෑතට්රව ජ,ී සුභ බිට්රව ජීට්රහෝීදු්කානවීිරිවීට්රසෝකභ ීක්නුීලරබිවීහරරීීස්ාෙනවකී
කවෙීතරති ීට්රහෝීට්රනොක්න්න.

131 450 අ කන්න
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ඔට්රේීTFNීඅිංකවීට්රිනත්ීඅට්රවකු ීකෙතයකීරීම ීසරලරසී ීට්රහෝීඑවීතයරීණීට්ර න්ීට්රහෝී ෙිෙදීට්ර න්ීඔව ීව් කළී
ප්රය්නිල ීමුහුණී ෑ ීසිදුීතයවීහරරීව.ීිිංකීහුේලවන්ීඑවී හකීසඳහන්ීට්රේීසඳහෙීකෙතයකීකළීහරරීව:ී

•
•
•
•

ඔට්රේීවදුීප්රිකලෙකීට්රසෝකභ ීරීම
ඔට්රේීවරිංකුීගිණු ීපතයසී
ඔට්රේීනමින්ීවරිංකුීගිණු  ආීවීිෘකීරීම ීසහීණවව්ීඔව ී රිම
ඔට්රේීනමින්ී්ෙජයීදී නෙීලවෙීතරතිට්ර න්ීිිංෙෙීසිදුීරීම

Australian Taxation Office, Centrelink,ීඔට්රේීතයශ්රෙ ී ෙරිට්රකෝෂිකීඅ්මුදල,ීවරිංකුීට්රහෝීමූලයීමවකනීසහීඔට්රේී
ට්රසේිෙට්රවෝජකවෙීඇතුළුීරී ජ ීට්රදට්රනකු ී ණ ආීඔට්රේීTFNීඅිංකවීඉල්ලෙීසිටිවීහරක.ී
ියෙජීරැරීවෙීඅවදුභ  ක ආී ෙර්තට්රවන්ීඔට්රේීTFNීඑකීලවෙීදී ීඔවිීට්ර ළඹතයවීහරරීීිිංෙිවකවන්ට්රතන්ීප්රට්රේයභ ී
ින්න.ීඔට්රේීඅනනයකෙිීට්රසෝකභ ීරීම ීඅ්මුණින්ී ළීට්රකට්ර්නීියෙජීරැරීවෙීදරන්වීභ ී ෙර්තට්රවන්දීඔවුන්ීඔට්රේීTFN
අිංකවීලවෙීතරති ීතත්සෙහීකළීහරරීව.ීඔවීනිීරැරීවෙි ආීම්භ කීරීමට්ර න්ීඅනතුරුිීඔට්රේීට්රසේිෙදෙවකවෙ ී
ණ ආීTFNීවීලවෙීට්රදන්න.

ඔබාරැකිවට ක්ාලබටාි පනටාඅ ස්ථට ා නාවිසාඔබසාTFN එකක්ාට්රනො බුට්රණොත්ාකුෙක්ාසි භදුාට්රරය?
ඔවීරැරීවෙි ආීඇ්ඹීට්ර න්ීඅනතුරුි,ීඔට්රේීට්රසේිෙදෙවකවෙීතයසින්ීඔට්රේීTFNීඅිංකවීලියාතයවීයුතුීවදුීලියාපට්රතොනුීඅිංකවී
පළිවඳීප්රකෙයනව ආීසභ පූර්ණීරීම

ීඔව ී ි්නුීඇක.ී

ඔව ීTFNීඑක ආීට්රනො රිකීනභ ,ීනිීරැරීවෙි ආීම්භ කීරීමට්ර න්ී සුිීඅවදුභ ීරීම ීසහීඔට්රේ ීTFNීඑක ආීලවෙී
තරති ීඔව ීි නී28කීකෙලව ආීලරට්රේ.ීි නී28ක ී සුිත්ීඔව ීඔට්රේ ීTFNීඑක ආීනරිකීනභ ,ීඔට්රේීට්රසේිෙට්රවෝජකවෙී
තයසින්ීඔව ීට්රතිනීමුදලියාන්ීත රි ීවදුීප්ර ෙණව ආීඅවීකළීයුතුව.ීඔව ීTFNීඑක ආීට්රනො රිකිීරැරීවෙි ආීකළීහරරීව,ී
එට්රහත්ීඔට්රේී ඩිට්රවන්ීසහීතයශ්රෙ ී ෙරිට්රකෝෂිකට්රවන්ීඅධිකීවදුීප්ර ෙණව ආීඅවීක්ීතනුීඇක.ීඔව ීTFNීඑක ආීට්රනො රිකී
නභ ,ීඔව ීවදුීප්රිකලෙකීසඳහෙීඉට්රල ආට්රරොිවකිීඅවදුභ ීරීම ීට්රහෝී්ෙජයීප්රිකලෙකීසඳහෙීඅවදුභ ීරීම ීට්රහෝී
Australian business number (ABN)ී ආීලවෙීතරති ීට්රහෝීට්රනොහරරීීිනුීඇක.

ආයටවම්ාබදුාප්ර ලටෂ
මුදල්ීිර්යව ආී(ජූලියාී1ීසහීජූිවී30ීඅක්)ීඇතුළකීඔවීරීසිවභ ීමදෙව  ආීඉ යුට්රේීනභ ,ීඑ ීමුදල්ීිර්යට්රේීඔ ආට්රකෝවර්ී
31ීිනදෙ ීට්ර ්ීඔවීමදෙවභ ීවදුීප්රිකලෙකීසඳහෙීATOීට්රිකීඅවදුභ ී ්රව ආීට්රවොමුීකළීයුතුව.ී
ඔවීඔට්රේීවදුීප්රිකලෙකීසරකසී ීසඳහෙීලියාවෙ ි ිංචිීවදුීිවට්රවෝකයකවකුීකෙතයකීක්න්ට්රන්ීනභ ,ීඔව ීඔ ආට්රකෝවර්ී31 ී සුිදී
ඉල්ලුභ  ්රවීට්රවොමුීකළීහරරීව.ීඔවුන්ීලියාපට්රතොනුීට්රවොමුීක්නීි නවන් ීඅනුතකීවී ීසඳහෙීඔවීඔ ආට්රකෝවර්ී31 ීට්ර ්ී
වදුීිවට්රවෝකයකවකුීස තීකිකකෙීක්ීතකීයුතුව.

www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return ීට්රිේීඅඩතයව ට්රතොස්ීඔව ීඔට්රේීවදුීප්රිකලෙකී
අවදුභ  කීජෙලතකි දීට්රවොමුීකළීහරරීව.ීට්ර වීATOී ගින්ීසර ට්රවනීතෙස්තුීතය් ජක,ී හසුීසහීම්ක්ෂෙස ජකී
ක්ර ට්රේදවරී.ීඑ ගින්ීඔට්රේීට්රසේිෙට්රවෝජකවෙ,ීවරිංකු,ීට්රසෞඛ්යීඅ්මුදල්ීසහී්ෙජයීමවකනී ගින්ීලවෙීට්රදනීට්රකෝතුරුී
කෙතයකට්රවන්ීඔට්රේීඅවදුභ  ්රට්රව ජීඅඩ ආීසභ පූර්ණීරීම ීATO ීඉඩීලවෙීට්රදයි.ී
ජෙලතකිීඔට්රේීවදුීප්රිකලෙකීඅවදුභ  ්රවීට්රවොමුීරීම ීසඳහෙීඔව myGov ගිණු  ආීඅියයව.ීඑවීhttps://my.gov.au
ට්රිේීඅඩතයව ීපතයසීට්ර න්ීසරකසිවීහරරීව.

බදුාඋෙකටෙ
වදුීත කේී(Tax Help)ීවනුීඅඩුීඅදෙවභ ලෙභීන් ීසෑ ීිස්ක ීජූලියාීසි ීඔ ආට්රකෝවර්ීද ආිෙීලවෙතකීහරරීීතෙස්තුීතය් ජකී
ට්රසේිෙිරී.ීවදුීත කේීමවකනවන් ජීATOී ගින්ීහුහුණුීක්නීලදීස්ට්රේච්ඡෙීට්රසේිකවන්ීසිටිනීඅක්ීඔවුන්ීmyTaxී
කෙතයකට්රවන්ීජෙලතකිීඔට්රේීවදුීප්රිකලෙකීඅවදුභ  කීසභ පූර්ණීරීම ීසහීට්රවොමුීරීම ීත කෙමීිනුීඇක.ී

131 450 අ කන්න
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ATO

ඇෙතුම්ාවිස්තෙ

දු්කානව (Tax Helpදීඇතුළත්ි)

13 2861

ියෙ ේීසහීGST තය සුභ 

13 2866

ජෙලතකිීවදුලියාපට්රතොනුීඅිංකව ආීසඳහෙී
අවදුභ ීක්න්න

www.ato.gov.au/TFN

කෙර්වෙලවක ීපතයට්රසන්න

www.ato.gov.au/Visitus

ATO රිිර්කනීට්රකෝතුරු

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

ATO ීට්රිේීඅඩතයව

www.ato.gov.au

විට්රීශාට්රීෙළ, ආට්රව නාසහාආයටවම්
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීිරසිවන්ීඔවුන් ීට්රලොිීට්රකො ජන්ීට්රහෝීලරට්රවනීසිවලුීමදෙවභ ිල ීවදුීට්රතතයවීයුතුීිනීඅක්ීඔවුට්රේීවදුී
ප්රිකලෙකීඅවදුභ  ්රට්රේීසිවලුීතයට්රේයීමදෙවභ ීට්රනොිළහෙීසඳහන්ීකළීයුතුව.ීඔවීමදෙවභ ීවදුීසඳහෙීඕස්ට්රේලියාවෙනුී
ිරසිට්රව ආදීවන්නීතී්ණවීට්රකට්ර්නුට්රේීඑ ආීඑ ආීකත්ිවන් ීඅනුිව.ී

Australian Taxation Office (ATO) ට්රිේීඅඩතයට්රව ජී හකීසඳහන්ීට්රේිලියාන්ීලරට්රවනීවදුීමදෙව දීඇතුළත්ිීවදුී
පළිවඳීඔට්රේීිතකීභ ීට්රත්රුභ ීතරති

•
•
•
•
•

ීත කෙමීිනීට්රකෝතුරුීඇක:

සුරැකුභ  ත්ීසහීකුලීීට්රේ ළීමදීීමට්රවෝජන
ට්ර ොලියාවීසහීහු්ස්කේ
තයට්රේයවීියෙ ේීක යුතු
තයට්රේයවීතයශ්රෙ ීිරටුප්
ජෙලතකිීකෙණ්ඩීහෙීට්රසේිෙීට්රිළඳෙ ීිරිවීඅන්කර්ජෙිකකීියෙ ේීතණුට්රදනු,ී

ඔව ීතයට්රේයවීමදෙව  ආීඇත්නභ ,ීඑ ීමදෙව ීඉ යූී් ීඔවීවදුීට්රතිෙීඇිකීනමුත්ීඑවීට්රහළිද්ේීකළීයුතුව.ීතයට්රේයවී
මදෙව ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදීීවදුිල ීව ත්ීමදෙව  ආීට්රලසීතරට්රන්ීනභ ,ීසහීඔවීදරන ත්ීඊ ීතයට්රේයීවදුීට්රතිෙීඇත්නභ ,ී
ඔවීතයට්රේයීවදුීසඳහෙීපළිතරති ක ීට්රවෝතයීතයවීහරරීව.
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීවදුිලියාන්ීිවදහස්ීක්නීලදීතයට්රේයවීමදෙවභ දීඔවීට්රහළිද්ේීකළීයුතුව.ීට්ර ීතයට්රේයවීමදෙව ,ීඔවී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදීීත වෙීඇිකීමදෙව ීඅනුිීට්රතතයවීයුතුීවදුීමුදලීතණනවීරීමට්රභ දීීසරලරීල්ල ීතනුීලරබිවීහරරීව.ී
අට්රන ආී්ට්රට්දීීවභ ීමදෙව ක ීඔව ීවදුීට්රතවී ීඅියයීට්රනොවූිත්,ීසිවලුීතයට්රේයවීමූලෙශ්රීමදෙවභ ීඔවීතයසින්ීට්රහළිද්ේී
කළීයුතුව,ී
සෑ ීිස්ක ීATOීමදෙවභ ීවදුීප්රිකලෙකීපළිවඳීට්රකෝතුරුීතුන්ිරිවී ෙර්ය්ිවන්ීතයසින්ීATOීට්රිකීස වනීතයට්රේයවී
තණුට්රදනුීහෙීසසඳයි.ීට්ර ීට්රකෝතුරුීසහීඔට්රේීමදෙවභ ීවදුීප්රිකලෙකට්රව ජීඇතුළත්ීතණන්ිලීට්රිනස ආීඇත්නභ ,ීATOී
ඔවිීඅ කනුීලරබිවීහරරීීඅක්ීඔට්රේීමදෙවභ ීවදුීප්රිකලෙකීසිංට්රයෝධනවීක්නුීලරබිවීහරරීව.ී
ඔට්රේීමූලයීතනුට්රදනුීසිංකීර්ණීනභ ,ීඔව ීලියාවෙ ි ිංචිීවදුීිවට්රවෝකයකවකුීකෙතයකීරීම
අියයීිනුීඇක.ී

ීට්රහෝීATOීට්රිිකන්ීත ට්රදස්ී රතී ී

කුඩටා යටෙටෙ
කුඩෙීියෙ ේීඕස්ට්රේලියාවෙනුීමර්ර කට්රේීිරදතත්ීට්රකො සරී.ීඔට්රේ ීියෙ ේව ආීම්භ කීරීම
සඳහෙීත කේීලවෙතකීහරරීව.ීකුඩෙීියෙ ේව ආීම්භ කීරීම ීඔවීසිකන්ට්රන්ීනභ ,ී

ීඔව ීඅියයීනභ ,ීඒී

www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx ට්රිේීඅඩතයව ී
පතයට්රසන්න.ීAustralian Competition and Consumer Commissionී ගින්ීට්ර ට්රහවිනී
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Small Business Education Program පළිවඳීතයස්ක්ීසඳහෙීwww.accc.gov.au/about-us/toolsresources/small-business-education-program ීට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.
ඔව ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීියෙ ේව ආීම්භ කීරීම ීඅියයීනභ , ඔව ීAustralian business number (ABN)ීසඳහෙී
අවදුභ ීරීම ීඔට්රේීTFNීඅිංකවීඅියයීිනුීඇක.ී හකීසඳහන්ීදෑීඇතුළත්ිීට්රිනත්ීලියාවෙ ි ිංචිීවීභ දීඅියයීිනුීඇක:

•

GSTීලියාවෙ ි ිංචිවී(ඔට්රේීිෙර්ෂිකීමදෙව ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීට්රඩොලර්ී75000ීඉ ආ ියිීනභ ීහෙ/ට්රහෝීඔවීකුලීී්ාී

•
•

ත න්ීතයස්ක්ීස වයිීනභ .
ට්රසේිෙට්රවෝජකට්රව ආීට්රලසීලියාවෙී ි ිංචිීවී
ට්රිනත්ී්ෙජයීමවකනීතයසින්ීඉල්ලෙීසිටිනීලියාවෙ ි ිංචිීවීභ 

Australian business number එක ආීඔවීසතුවීට්ර න්ීඅදහස්ීින්ට්රන්ීඔවීිෙ ේව ආී ිත්ිෙට්රතනීවනීිතයි.ීඔවී
‘ියෙ ේව ආී ිත්ිෙට්රතනීවන්ට්රන්දර’යිීඔව ීතයය්ිෙයව ආීනරත්නභ ීට්රහෝීිෘත්ිකවකීට්රවදී ීසඳහෙීABNීඑක ආීලවෙී
තරති ීඔව ීවලීට්රකට්ර්යිීනභ ,ී132 866 ීඅ කන්න.ීඔට්රේීියෙ ේට්රවන්ීඔව ීලරට්රවනීමදෙව ීඔවීවදුීට්රතිනී
අක්ීඔවීඔට්රේීියෙ ේවීට්රහෝීට්රේ ළ ආීතයකුණුිට්රහොත්ීඉන්ීලරට්රවනීප්රෙේධනීලෙකීසඳහෙදීවදුීට්රතවී ීඔව ීසිදුතයවී
හරරීව.ීඔට්රේීියෙ ේීමදෙවභ ීඉ යී ීසඳහෙීකළීතයවදභ ීට්රිනුට්රින්ීඔව ීඅඩුරීමභ ීඉල්ලෙීසිටිවීහරරීව.ී
ඔව ීට්රසේිකවන්ීසිටීීනභ ,ීඔවුන් ීතයශ්රෙ ී ෙරිට්රකෝෂිකීට්රතවී ීඔව ීසිදුිනීඅක්ීඔවුන්ට්රේීට්රේකනට්රවන්ීවදුීඅඩුීක්ී
ATOීට්රිකීවරවී දීඔව ීසිදුීිනුීඇක.ීඔවුන්ීඔට්රේී වුල්ීසෙ ෙකයකවන්ීවුිදීට්ර වීරීම ීඔව ීසිදුිනුීඇක.ී
ියෙ ේව ආීම්භ කීරීම ීඔව ී්ෙජයීමවකනිලියාන්ීඅිස්ීතරති ීසිදුීට්රේ.ීතී්ණව ආීසභ වන්ධට්රවන්ීවල ෑභ ීරීම ී
ට්රහෝීඑවීට්රේතිත්ීරීම ීමුදල්ීට්රහෝීකයෙතීපරිනරමීය  ීට්රනොක්න්න.ීඑිරිවීි රිදී නෙීලවෙීදී ීතිිකතයට්ර්ෝධීීිනීඅක්ීඒිෙී
ිෙර්කෙීක්නුීලරට්රේ.ීියෙ ේීසහීහුේතලවන්ට්රේීවදුී ජමිකභ ීසහීවරඳීභ ීපළිවඳීඅිට්රවෝධව ආීලවෙීතරති ී හසුීක්වී ී
සඳහෙීත කේීසහීට්රකෝතුරුීඉිංීතසිීකෙයෙට්රින්ීට්ර න් ී රිිර්ිකකීප්රකෙයනීියට්රවන්දීATO ජීඇක.ීAustralian
Business License and Information Service (ABLIS)ීහ ීඔට්රේීට්රිනත්ීඅනුිෘකයීිතකීභ ීඉටුීරීම ීසහෙවී
තයවීහරරීව.ී
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
කටෙණව

ට්ර ේාඅඩවිව

www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-

කුඩෙීියෙ ේව ආීම්භ කීරීම ී
running-your-small-business.aspx
සහී ිත්ිෙට්රතනීවෙ

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

කුඩෙීියෙ ේීසඳහෙ ප්රදෙන

ියෙ ේීඅිස් ්රීසහී
ලියාවෙ ි ිංචිවී
කුඩෙීියෙ ේීවදුීට්රකෝතුරු

Fair Work රැරීවෙීස්ාෙනී

සභ වන්ධකෙී ේධිකවී-ීඔව ී
ට්රසේිකවන්ීඇත්නභ 

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

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

www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business
www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
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කටෙණව

ට්ර ේාඅඩවිව

ප්රෙන්කීසහී ළෙත්ීඅනුග්රහව
සහීට්රකෝතුරු

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

Australian Business
License and Information
Service

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

ණවාසහාණවාුයල්
ණව ආීතරති ීට්රහෝීණවි්ීකෙතයකවීවනුීට්ර ොළිවීනමින්ීහරඳින්ට්රිනීඅ ක්ීමුදල ආදීස තී සුීි ට්රනකදීීට්රතවීට්රභ ී
ට්ර ොට්ර්ොන්දුිී කීමුදල්ීණව ීතරති යි.ීතයතයධීවූීණවීිර්තීඅක් ීතරට්රනනීස හ්ීණවීින්ට්රන්ීහුේතලීණව,ීිවිෙසී
ණව,ීණවීකෙඩ් ත්ීසහීවරිංකුීඅයි්ෙින්ව.
ණට්රේීප්ර ෙණව,ීණවීට්රදන්නෙ, එවීම සුීට්රතවී ීඔවීතන්නෙීකෙලව,ීට්ර ොළීීඅනු ෙිකකවීසහීතෙස්තුීසහීඅවීරීමභ ීවනී
කරුණුී කීණවකීමිළීතණන්ීතයතයධීතයවීහරරීව.ීපවවී ීට්රනොහරරීීනභ ීඔවීණව ආීතරති ීට්රහෝීණව ත්ී ෙතයච්චිීරීම ී
ට්රනොකළීයුතුව.ීණවි්,ීණවීසහීඅක ෙරුීපළිවඳීතයස්ක්ීසඳහෙීwww.moneysmart.gov.au/borrowing-andcredit ට්රිේීඅඩතයවීවලන්න.ී

ෙක්ෂණව
්ක්ෂණවීවනුීඅලෙකව ආීට්රහෝීහෙිවවී  ආීපවිෙීතරති ීසඳහෙීමූලය වීමි්ණව ආීලවෙීතරති ීිස් ආී ෙසෙීඔවීවභ ී
මුදල ආීට්රතවී යි.ීඔව ීවභ ීඅලෙකව ආීසිදුීවුිට්රහොත්ීඒීඅලෙකවීඔවීද්ෙීතන්නිෙීට්රිනුි ,ීඒීසඳහෙීින්ි ව ආීට්රතවී ී
්ක්ෂකවෙීඔවීහෙීගිතයසු ක ීඑළට්රඹයි.ී
වහුලී්ක්ෂණෙි්ණීින්ට්රන්ීට්රසෞඛ්යී(9ීිනී රිච්ට්රේදට්රේීට්රසෞඛ්යවීසහීවහ රිරත් ීවලන්න),ීිවිෙසීට්රතොඩනරගිලියාී
්කීය
් ණ,ීිවිට්රසේීවඩු-කෙණ්ඩී්ක්ෂණව,ීසිංෙේක,ීවිතයකීසහීට්ර ෝ ර්ී්ාී්ක්ෂණවීයි.ී්ක්ෂණීප්රික ත්ිකවීසහීඊ ීිරවිනී
මුදලීට්රකො ණදරයිීගිතයසු ක ීඑළඹී ීට්ර ්ීට්රත්රුභ ීතරති ීිරදතත්ව.ී
තයතයධීමකේට්රේීට්ර ෝ ර්ී්ාී්ක්ෂණීඇක.ීඔව ීට්ර ෝ ර්ී්ාව ආීඅවත්ීනභ ,ීඒීසඳහෙීට්රකිරිවී ෙර්ය්ිී්ක්ෂණෙි්ණව ආී
ිකබී ී(“CTP”)ීඅිවිෙර්වව.ීහි සිීඅනතු්කදීීඔවීට්රිනත්ීහුේතලවකු ීතුිෙලීසිදුීකළට්රහොත්,ීට්ර ී්ක්ෂණවීඔවිී
මි්ණවීක්යි.ීඅනතු්කදීීඔට්රේීට්ර ෝ ර්ී්ාව ී(ට්රහෝීඔවීඅිකන්ීට්රිනත්ීඅවකුට්රේීට්ර ෝ ර්ී්ාවක )ීසිදුිනීකි්ීට්රහෝී
හෙිවව ආීමි්ණවීක්න,ීඑට්ර න් ,ීට්ර ෝ ර්ී්ාවීනරිකීවූට්රේීනභ ීඒීසඳහෙීින්ි ීට්රතිනීිඩෙීහුළුල්ී්කී්ීයණෙි්ණව ආී
ස වනීපූර්ණීට්ර ෝ ර්ී්ාී්ක්ෂණව ආීලවෙීතරති දීඔවීකර ිකීිනුීඇක.ී
්ක්ෂණ පළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීwww.moneysmart.gov.au/insurance ට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.

මූලයාඋෙට්රයස්ාලබටාිැනීෙ
Financial Information Service (FIS)ීමූලය වීතර ලුීපළිවඳීත ට්රදස්ීස වයි.ීFISීවනුීදු්කානීඔස්ට්රසේ,ී
ට්ර ෞේතලියාකිීට්රහෝීමූලයීඅධයෙ නීසභ  න්්රණීහ්හෙීට්රනොමිට්රල්ීසර ට්රවනීස්ිෙධීනීට්රසේිෙිරී.ීට්ර
සර ට්රවනීට්රසේිෙීපළිවඳිීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී132 300ීඅ කන්න,ීනරත්නභ ,ීFISීට්රිේීඅඩතයවී
www.humanservices.gov.au/fis ී ීපතයට්රසන්න.

සභ  න්්රණවක ීසහකෙීතීවී

ීමවකනවී ගින්ී

,ී136 357ීඅ කන්න.

මූලයාප්රශ්නාසම්බ පධාඋෙකටෙ
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදී,ීඔවීමූලය වීප්රය්නවක ීමුහුණී ෙන්ට්රන්ීනභ ,ීඒීසභ වන්ධීත කේීට්රසවී ීපළිතරට්රන්;ීඑවීසෙ ෙනයී
කේණවරී.ී

131 450 අ කන්න
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මූලයීත ට්රේයකට්රවෝ මූලය වීදුය්ක්කෙීස ජකීහුේතලවන් ීට්රකෝතුරුීස වික.ීඔවුහුීහුේතලවන්ට්රේීට්රහෝී වුල්ිලී
කත්ිවීපළිවඳිීඇතයී  ආීක්නීඅක්ීඒීඅනුිීතයතයධීතයසඳුභ ිලීඇිකීිෙසිීසහීඅිෙසිීහඳුනෙීතිවික.ී

1800 007 007ීඅ කන්න,ීනරිකනභ ,ීwww.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managingdebts/financial-counselling ීට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.

ෙටරිට්රෂ ගිකාආෙක්ෂණව
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදී.ීජෙලතකිීක්නීමිලදීීතරතිභ දීඇතුළත්ි,ීඔවීකෙණ්ඩීට්රහෝීට්රසේිෙීමිලදීීතරතිට්රභ දී,ීAustralian
Consumer Lawී(ඕස්ට්රේලියාවෙනුී ෙරිට්රකෝගිකීතිිකව)ීව ට්රත්ීඔට්රේීඅයිිකිෙසිකභ ීම්ක්ෂෙීට්රකට්රර්.ීතදෙහ්ණව ආීට්රලස,ී
ඔවීමිලදීීතන්නෙීකෙණ්ඩවීට්රහෝීට්රසේිෙිීපළිවඳිීිවිර්ි ීසහීසකයීට්රකෝතුරුීලවෙීතරතිට්රභ ීඅයිිකවීඔවීසතුව.ීඔවීමිලදීී
තත්ීකෙණ්ඩට්රේීවභ ීට්රදෝයව ආීට්රහේතුට්රින්ීඔවීඅ හසුකෙි ී ත්ීින්ට්රන්ීනභ ,ීඑවීඅලුත්ිරඩිවෙීක්තරතිට්රභ ,ීඒීට්රිනුට්රින්ී
නිීකෙණ්ඩව ආීලවෙීතරතිට්රභ ීට්රහෝීකෙණ්ඩවීලවෙීදීීඒීට්රිනුට්රින්ීට්රතවූීමුදලීම සුීලවෙීතරතිට්රභ ීඅයිිකවීඔව ී ජමිීට්රේ.ී
කෙණ්ඩවී ෙතයච්චිීරීම ීක්භ ීම්ක්ෂිකීවිීඅට්රප්ක්ෂෙීරීම ීඔව ීඅයිිකව ආීඇක.ීදු්කානවීඔස්ට්රසේීට්රහෝීඔට්රේීිවිස ී
රමිණීතය ීට්රහෝීට්රිට්රළන්දන්ීතයසින්ීඅනුත නවීකළයුතුීතිිකමිකීඇක.ීතදෙහ්ණව ආීට්රලස,ීඔවීඉල්ලෙීසිටිවට්රහොත්ීඔවුන්ී
ිවිසින්ීවරහර්ීතයවීයුතුව.
ඔවීමිලදීීතත්ීකෙණ්ඩව ආීපළිවඳීතර ලුි ආීඇත්ට්රත්ීනභ ,ීඔට්රේීඅයිිකිෙසිකභ ීසහීඔව ීඇිකීතයකල් ීසභ වන්ධීතයස්ක්ී
සඳහෙීඔට්රේීප්රෙන්කට්රේීට්රහෝී ළෙට්රත්ී ෙරිට්රකෝගිකීම්ක්ෂණීමවකනවීඅ කන්න.ීකුලීීිවට්රිස්ීසහීිෙසස්ාෙන,ීට්රතව ආී
මිලදීීතරති ීට්රහෝීතයරීණී ,ීට්රතොඩනරීත ීට්රහෝීඅලුත්ිරඩිවෙීරීම ,ීට්ර ෝ ර්ී්ාව ආීමිලදීීතරති ,ීසෙප්හුීවෙ ,ීිතකීභ ී
සහිකක,ීට්රකො ස්ීියට්රවන්ීට්රතවීභ ,ීමුදල්ීම සුීලවෙීතරති ,ීණව ත්ීසහීට්රිළදෙභ ීවනෙි ව ීසභ වන්ධීප්රය්නීසඳහෙී
ඔවුන් ීඔව ීතදේීකළීහරරීව.ීඔවුන් ීප්රය්නව ආීිව්ෙක්ණවීරීම ීසඳහෙීඔවීසහීට්රිට්රළන්දෙීඅක්ීස ෙදෙනව ආී
(සෙකච්ඡෙි ආ)ීඇිකීරීම ීක්රිවෙීකළීහරරීව.

Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)ීවීමිලීලකුණුීරීමට්රභ ීඅසෙධේණී
ියෙ ෙරිකීක්ර ,ීක්ඟකෙමත්ිව ීඑට්ර් ජීසහීඅසෙධේණීට්රිළඳ ළීකෙතයකවන්ීසහීිවය් ෙදනීිව්ෙ දෙිීසභ වන්ධට්රවන්ී
ඕස්ට්රේලියාවෙනුින්ීම්ක්ෂෙීක්යි.ී
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
කලටෙව

ෙටරිට්රෂ ගිකාආවතනව

ට්ර ේාඅඩවිව

ජෙිකක

Australian Competition and Consumer
Commission - දු්කානව 1300 302 502

www.accc.gov.au

ජෙිකක

ACCC ඉිංග්රීසිීට්රනොිනීට්රිනත්ීකෙයෙිලියාන්ී

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

ACT

Office of Regulatory Service (Access
Canberra)

www.ors.act.gov.au

NSW

NSW Fair Trading

www.fairtrading.nsw.gov.au

NT

Consumer Affairs

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

Qld

Office of Fair Trading

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

SA

Office of Consumer and Business
Affairs

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

ට්රකෝතුරු
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කලටෙව

ෙටරිට්රෂ ගිකාආවතනව

ට්ර ේාඅඩවිව

Tas.

Consumer Affairs and Fair Trading

www.consumer.tas.gov.au

Vic.

Consumer Affairs Victoria

www.consumer.vic.gov.au

WA

Consumer Protection

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

ඔභ බුඩ්ස් න්ී(දු ආතන්නෙී්ෙළ)ීකෙර්වෙලීස්ිෙධීනීමවකනීිනීඅක්ීඒිෙී ගින්ී්ෙජයීමවකනීසහීස හ්ී
කර් ෙන්කිල ීඅදෙළීහුේතලියාකීස ෙතභ ීපළිවඳී රමිණිලියාීතය ර්යණවීක්යි.ීඔවුන් ීතිිකතයට්ර්ෝධීී,ීඅසෙධේණීට්රහෝී
ට්රිනස්කභ ීසරලකීභ ීනරිරත්වී ීක්රිවෙීරීම ීට්ර න් ීඔවීට්රිනුට්රින්ීිඩෙීසෙධේණීතයසඳු  ආීලවෙීතරති ීක්රිවෙීකළී
හරරීව.ී1300 362 072 ීඅ කන්න,ීනරත්නභ ,ීප්රෙන්ක,ී ළෙත්ීට්රහෝීකර් ෙන්කීඔභ බුඩ්ස් න්ීකෙර්වෙලීසඳහෙී
www.ombudsman.gov.au ීට්රිේීඅඩතයව ීවන්න.ී

Australian Communications and Media Authority (ACMA) රූ ිෙ ජතිීසහීගුින්තයදුලියාවීිරිවීතයකෙයනවී
රීමට්රභ ීට්රසේිෙිලීනුසුදුසුීඅන්කර්තකවන්ීපළිවඳී රමිණිලියාීතය ර්යණවීක්යි.ී ළමුි,ීට්ර ීට්රසේිෙින්ීඅයිිකීහුේලවෙ ීට්රහෝී
ට්රසේිෙීසර යුභ කරු ී රමිණිල්ලීඉි රි ත්ීකළීයුතුව.ීඑ ී රමිණිල්ල ීප්රිකෙේීට්රනොලරබුණට්රහොත්,ී
www.acma.gov.au ීට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.ීඅවාෙීතයදුත්ී ණිවුඩී(ඊට්රභ ල්)ීසහීදු්කාන ෙර්ගිකීඅට්රලතයීක යුතුී
සභ වන්ධී රමිණිලියාදීACMAීතය ර්යණවීක්යි.ීඑට්රසේ ,ී“Do Not Call”ීනෙ ට්රල්ඛ්නවීනඩත්තුීක්න්ට්රන්දීඔවුන්ව.

www.esafety.gov.au  ජීඇිකීOffice of the Children’s eSafety Commissionerීජෙලතකී
ක්රිවෙකේකභ ිලදීීම්ක්ෂෙිීපළිවඳීට්රකෝතුරුීසහීමූලෙශ්රීස වයි.ීඅන්කර්ජෙලී ජිංසනව,ීසෙ ්ෙධීීසහීතිිකතයට්ර්ෝධීී
ජෙලතකීඅන්කර්තකවන්ීපළිවඳී රමිණිලියාදීඔවුහුීතය ර්යණවීක්ික.ී
ඔට්රේීදරුිෙීඅන්කර්ජෙලී ජිංසනව ීල ආට්රේීනභ ,ීට්රහෝීඔව ීසෙ ්ෙධීීට්රහෝීතිිකතයට්ර්ෝධීීවරයිීසිිකවීහරරීීඅන්කර්තකවන්ී
හමුවුිට්රහොත්ීwww.esafety.gov.au/complaints-and-reporting ට්රිේීඅඩතයව ීට්රතොස්ී රමිණිල්ල ආීකළීහරරීව.
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12 ප්ර ටාසහෂටීතත් ව
ට්රෙොට්රකොසට්රසහිාඅ පතර්ිතව
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීට්රර්ගුිීසහීතිිකීදරනීතරති ීසහීට්රත්රුභ ීතරති ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීප්රජෙි ීඅනුතකීවී ීසඳහෙීඔව ීත කෙමීිනුී
ඇක.ී

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ඕස්ට්රේලියාවෙිීතරන
ිතකීභ ීසහීසේධර්
ස ෙනෙත් කෙිීසහීට්රිනස්කභ ීසරලකී ීතයරුේධත්ිව
ස්ට්රේච්ඡෙීට්රසේිව
හුේතලවන්ීමුණතරසී
හුේතලවන්ීහමුීවී
මෙේයලීීඇිතුභ ී රිතුභ ී
ඇඳුභ ී රළඳුභ 
ට්ර ොදුීඕස්ට්රේලියාවෙනුීප්රකෙයවන්
එළි හන්ීක්රිවෙකේකභ ීසහීිව්ෙ දෙි
රිස්ව
සතුන්ීසහීසු්කල්ීසතුන්
රිස්ව
සතුන්ීසහීසු්කල්ීසතුන්ී
හුිත් ත්, රූ ිෙ ජිවවීසහීගුින්තයදුලියාවී
සූදුි
අධිකීයේදව
ප්රෙට්රේයවීමණ්ඩුීට්රසේිෙී

ඕස්ට්රේලියාවට ාිැන
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීමි ිෙසීන්ීවූට්රේීඅඩු ීක්මින්ීිස්ී40,000ක ිත්ීට්ර ්ීට්ර  ජීජනෙිෙසීඇිකක්තත්ීඇට්රවොරිකයනල්ීසහී
ට්ර ෝස්ීසමුද්රීසන්ධිවීමසන්නීදූ ත්ිෙසීීහුේතලවන්ව.ීමි ිෙසීීඕස්ට්රේලියාවෙනුින් ීඔවුන් ීමට්රේණිකීවූීමධයෙත්මිකී
තයය්ිෙයවන්,ීගෝමිවීහෙීතරඹුරුීසභ වන්ධකෙි ආ,ීසේිත්ීසහීතයචි්රීවූීසිංස්කෘිකව ආීට්ර න් ීඉි රිව ී ිත්ිෙට්රතනීවනී
ට්රලෝකට්රේී ර්ණික ීකලෙීසභ ප්රදෙවන්ට්රතන්ීඑක ආී ජමිව.ීමි ිෙසීීසිංස්කෘතීන්ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීජෙිකකීඅනනයකෙට්රි ජී
අකයියයීඅිංතව ආීිනීඅක්ීඇට්රවොරිකයනල්ීසහීට්ර ෝස්ීසමුද්රීසන්ධිවීමසන්නීදූ ත්ිෙසීීහුේතලවන්ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීකලෙි,ී
ෙධය,ීයෙස්්රඥෙණව,ී්රීඩෙිීසහීියෙ ේීවනෙි ව ීසරලරීවීයුතුී ට් මින්ීදෙවකීට්රිික.ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේ ඉිකහෙසව,ී
තරු වීසහීමි ිෙසීීසිංස්කෘිකව පළිවඳීට්රකෝතුරුීwww.australia.gov.au/information-andservices/culture-and-arts ී ජීඇක.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙිීවනුීට්රවොට්රහෝීසිංස්කෘතීන්,ීමතභ ීසහීිෙර්ගිකී සුබිභ ීස ජකීහුේතලවන්ට්රතන්ීසරදුභ ීලත්ීපළිතරති ී
කර ික,ීතයතයධත්ිට්රවන්ීයුත්ීස ෙජවරී.ීඕස්ට්රේලියාවෙනුට්රිෝීට්රලෝකට්රේීහර ීට්රදසරීන් ී රමිණිට්රවෝීට්රිික.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙනුින්ට්රතන්ීසිවව ී46 ආී ණීඑ ආට්රකෝීතයට්රේයවකීඉ දීීඇක,ීනරත්නභ ීඔවුන් ීතයට්රේයජීට්රද ෙපවන්ීසිටිික.ී
ඉිංග්රීසිීකෙයෙිීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීජෙිකකීකෙයෙිීවුණත්,ීමි ිෙසීීකෙයෙින්දීඇතුළත්ිීකෙයෙී300 ආී ණීඑ ජීකකෙීට්රකට්ර්යි.ී
ට්රලෝකට්රේීප්රධෙනීමතභ ීසිවල්ල ී ෙට්රහේීට්ර  ජීඇදට්රහයි.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීතිිකව ීඅනුතකීිනකෙ ආ,ීහර ීට්රකට්රනකු ීඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළදීීක න්ට්රේීසිංස්කෘතීන්ීසහීමතභ ී
අනුත නවීරීම ීසහීසර ම ීිවදහසීඇක.ීඕස්ට්රේලියාවෙනුට්රි ආීට්රලසීහර ීට්රකට්රනකු ීඑ ජීප්රජෙි ීසහකෙීතීවී ී
සහීඇතුළත්ීවී ීහරරීවෙිීඇක.ී ළමුි,ීඑිරිවීතයතයධත්ිව ආීඔව ීමතන්තුකීතයවීහරරීව.ීට්රකට්රසේීවුිත්,ීඔවීතයිෘකීනභ ී
සහීඅට්රන ආීහුේතලවන්,ීඔවුන්ට්රේීඅදහස්ීසහීසභ ප්රදෙවවන්ීට්රකට්ර් ජීට්රතෞ්ිීසභ ප්රයු ආකීනභ ,ීඔවීඔවුන්ීහෙීමුහුීිනුීඇිකී
අක්ීනිීවිතයකවීසෙර්ාකීක්තනුීඇක.ී

131 450 අ කන්න
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ඕස්ට්රේලියාවෙනුී්ජවී්ට්රට්ීජනිෙර්ගිකීතයතයධත්ිවීඅතවීක්නීඅක්,ීහර ීට්රකට්රනකු ීඅවත්ීිනීඑට්රසේ ීහර ීට්රකට්රනකු ී
ජෙිකට්රේීවිිනවීසඳහෙීත්ීි වීහරරීීසිංස්කෘිකකීතයතයධත්ිට්රවන්ීයුතුීජෙිකව ආීට්රකට්ර් ජීඑ ජීකර වී ීනරිකත්ීඅිධේණවී
ක්ීඇක.ීඕස්ට්රේලියාවෙිීතරනීිරඩිීදු්ීඅිට්රවෝධව ආීලවෙීතරති ීසඳහෙීwww.australia.gov.au/about-australia
ට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.ී

ිකීම්ාසහාසටෙධර්ෙ
ඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළදීීඅපීඅත්තයඳිනීිවදහසීසහීස ෙනෙත් කෙිීහර ීට්රකට්රන ආ ීක ෙට්රේීිතකීභ ීඉටුීරීම ී කී්ඳෙී ිතී.ී
ඔස්ට්රේලියාවෙිීට්රකට්ර් ජීඔවට්රේී ජවකෂීකෙිවීසහීඅට්රප්ීප්රජෙකෙන්ත්රිකීවිිනී් ෙිීඅනු කීරීම ීඔට්රවන්ීඅට්රප්ක්ෂෙීට්රකට්රර්.ී
එට්රසේ ීපළිතරති ,ීඅන්කහ්ක්ණවී(inclusion)ීසහීසෙධේණත්ිවීපළිවඳීඕස්ට්රේලියාවෙනුීසේධර් ීසහීසභ ප්රදෙවවන්ී
ඉි රිව ී ිත්ිෙීතරති ීසහෙවීවී දීමීය  ීඇතුළත්ව.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීිවදහස්ීසහීප්රජෙකෙන්ත්රිකීස ෙජට්රේී දන ීින්ට්රන්ීඅට්රප්ීහු්ිරසිීසේධර් වන්ව.ී හකීසඳහන්ීට්රේී
සභ වන්ධීසහට්රවෝතවීඊ ීඇතුළත්ීට්රේ:ීී
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ෙර්ලියාට්රභ න්තුීප්රජෙකන්්රිෙදව
තිිකට්රේීමධි කයව
සෙ කෙමීය ිීවිිත්ීවී
සුබි ීකු  ආදීවන්නීට්රනොසලකෙීසිවලුීට්රදනෙ ීට්රතෞ්ිීරීම
අස්ණීඅවීට්රකට්ර් ජීදවෙනුකභ  ෙි
කකෙීරීමට්රභ ීිවදහසීසහීප්රකෙයීරීමට්රභ ීිවදහස
ඇසුරුීරීමට්රභ ීිවදහස
මතමිකීිවදහසීසහීමතමිකීට්රනොවූී ෙලනව
මවෙධිකීවිීට්රහෝීිවසීිරිවීලක්ෂණීට්රනොකකනීහුේතලීස ෙනෙත් කෙි
පරිමිීසහීතරහරණුීපළිවඳීස ෙනෙත් කෙි
අිස්ාෙින්ීපළිවඳීස ෙනෙත් කෙි

ඕස්ට්රේලියාවෙනුීහු්ිරසිවන්ට්රේීිතකීභ ීඅක් ී හකීදෑීඇතුළත්ීට්රේ:
•
•
•
•

තිිකව ීඅිනකීවී
ට්රඩඩ්ල්,ීප්රෙන්කීට්රහෝී ළෙත්ීඡන්දීතය සීභ ිලදීීසහීජන කීතයෙේණිලියාදීීඡන්දවීදී
අියයීවූීතයට්ර කීඕස්ට්රේලියාවෙිීම්ක්ෂෙීරීම
ට්රසේිවීඉල්ලෙීසිටිනුීලරබුිට්රහොත්ීජූරිීසකෙි ීසහකෙීතීවී

ඕස්ට්රේලියාවෙනුීහු්ිරසිකෙිවීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීwww.citizenship.gov.au ට්රිේීඅඩතයව ීට්රතොස්ී
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීහු්ිරසිකෙිවීපළිවඳී මක්ෂණට්රේීමූලෙශ්රීට්ර ොකීඕස්ට්රේලියාවෙනුීහු්ිරසිකෙිව:ීඅට්රප්ීට්ර ොදුීවරඳී ීරීවින්න.

සෙටනටත්ෙතට ාසහාට්ර නස්කම්ාසැලකීෙසාවිරුීධාවීෙ
අට්රන ආීඅව ීට්ර න්ීඔව දීතරුීක්නුීලරබී ීට්ර න් ීඔට්රේීඅියයකෙින්ීසලකනුීලරබී ීඅයිිකව ආීඇක.ීඑට්රසේ ,ීඔවදී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීත න්ීට්රහෝී් ීසිංක්ර ණවීවූීහුේතලවන්ීතයවීහරරීීඅට්රන ආීඅව දීතරුීකළීයුතුව.ීජෙිකිෙදවීට්රහෝී
කි්ෙකේීවූීට්රහෝීට්රිනස්කභ ීසරලකී ීඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළදීීඅනු කීට්රනොට්රකට්රර්.ී
ට්රිනස්කභ ීසරලකී ීඑට්ර් ජීතිිකීව ට්රත්,ීිවස,ීජෙිකව,ී් ීට්රහෝීසභ කිව,ීස්ත්රී-හුරුයීකෙිව,ීවිිෙ ජකත්ිව,ී
තර්කණීකෙිව,ීට්රේය ෙලනීට්රහෝීමතමිකීඇදහීභ ,ීමවෙධිකත්ිවීට්රහෝීලියාිංගිකීඅභිරුචිවී කීරීසිට්රිකු ිත්ීඅට්රනට්රකකු ී
ිඩෙීඅිෙසිදෙවකීට්රලසීට්රනොසරලරීවීයුතුව.ීට්ර වීරැරීවෙීිවයු ආිකව,ීඅධයෙ නව,ීිෙසස්ාෙන,ීකෙණ්ඩීමිළදීීතරති ,ීසහී
විදය,ීවරිංකුීසහීට්රහෝ ලීිරිවීට්රසේිෙින්ීලවෙීතරති දීඇතුළත්ිීට්රවොට්රහෝීඅිංයිල ීඅදෙළීට්රේ.ීතිිකවීව ට්රත්ීට්ර න් ී
අට්රනකුත්ීසිවලුීකේණෙීසභ වන්ධට්රවන්දීස්ත්රීන්ීසහීහුරුයවන්ීස ෙනීට්රේ.ී
ිවදහස්ීකානවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීසභ ප්රදෙවයි.ීඑට්රසේීවුිත්,ීිවස,ීජෙිකව,ී් ීට්රහෝීසභ කිව,ීස්ත්රී-හුරුයීකෙිව,ී
විිෙ ජකත්ිව,ීතර්කණීකෙිව,ීට්රේය ෙලනීට්රහෝීමතමිකීඇදහීභ ,ීමවෙධිකත්ිවීට්රහෝීලියාිංගිකීඅභිරුචිවී කීකිත්ී
අට්රවකු ීඅ හෙසීරීම ,ීඅි න්ීරීම ,ීක්හීතරන්වී ීට්රහෝීකර්ජනවීරීම ීතිිකතයට්ර්ෝධීව.ී
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Australian Human Rights Commissionී ෙනිී ජමිකභ ,ීට්රිනස්කභ ීසරලකී

ීඑට්ර් ජීවී ීසහීස ෙජී

සෙධේණත්ිවීවනීඅිංයවන් ජීට්රඩඩ්ල්ීතිිකවීක්රිවෙත් කීක්ියි.ී

Australian Human Rights Commission

ඇෙතුම්ාවිස්තෙ

ට්ර ොදුීතය සීභ 
ට්ර .ිී9.00- .ි.ී5.00ීAEST

1300 369 711

රමිණිලියාීට්රකෝතුරුීට්රසේිෙිීට්ර .ිී9.00- .ි.ී5.00ීAESTී
1300 656 419
(අඟහරුිෙදෙින් ජී .ි.ී1.00ීසි ීිසෙීඇක)

TTY – ඇසීට්රභ ීසහීකකෙීරීමට්රභ ීදුවලකෙීඇිකීඅවීසඳහෙී

www.humanrights.gov.au/about/translatedinformation

රිිර්ිකකීට්රකෝතුරුී-ී ෙනිී ජමිකභ 

www.humanrights.gov.au

Human Rights ට්රිේීඅඩතයව
සෑ ීප්රෙන්කවක ීසහී ළෙකක ීඊ ීඅවත්ීට්රිනස්කභ ීසරලකී
ප්රට පතවාට්රහ ා
ෙටන ාහිමිකම්ාආවතනව
ෙළටත

1800 620 241

ීඑට්ර් ජීතිිකීසහී්ෙජයීමවකනීඇක:

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

www.hrc.act.gov.au

ACT

ACT Human Rights
Commission

02 6205 2222

NSW

Anti-Discrimination Board of
NSW

02 9268 5544 ට්රහෝී
NSW ළෙත්වදීඇතුභ ී www.lawlink.nsw.gov.au/adb
ට්රනොමිට්රළේී1800 670
812

NT

NT Anti-Discrimination
Commission

08 8999 1444 ට්රහෝී
www.adc.nt.gov.au/
NT ට්රනොමිට්රල්ීඇ තුභ ී
1800 813 846

Qld

Anti-Discrimination
Commission Queensland

1300 130 670

SA

Equal Opportunity
Commission

Tas.

Office of the Anti03 6165 7515 ට්රහෝ
www.antidiscrimination.tas.gov.au
Discrimination Commissioner Tas.ීඇ තුභ ීට්රනොමිට්රළේී
1300 305 062

08 8207 1977 ට්රහෝී
SAී ළෙත්වද
ඇ තුභ ීට්රනොමිට්රළේී
1800 188 163

www.adcq.qld.gov.au

www.eoc.sa.gov.au

131 450 අ කන්න
114

ප්රට පතවාට්රහ ා
ෙටන ාහිමිකම්ාආවතනව
ෙළටත

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

www.humanrightscommission.vic.
gov.au

Vic.

Victorian Equal Opportunity
and Human Rights
Commission

1300 292 153

WA

Equal Opportunity
Commission

08 9216 3900 or
WA ට්රනොමිට්රළේීඇ තුභ  www.equalopportunity.wa.gov.au
1800 198 149

ස්ට්රරච්ඡටාට්රසේ ව
ස්ට්රේච්ඡෙීට්රසේිවීනිීිවහුණකෙින්ීප්රගුණීරීම ,ීඔට්රේීප්රජෙිීතුළීවිිත්ීිනීසහීරැරීවෙීක්නීහුේතලවන්ීදරනීහඳුනෙී
තරති ීසහීඅට්රන ආීඅව ීතදේීරීම ීකි  ී ෙර්තවරී.ීට්රවොට්රහෝීඕස්ට්රේලියාවෙනුට්රිෝීස්ට්රේච්ඡෙීට්රසේිට්රව ජීිව්කීට්රිික.ී
ස්ට්රේච්ඡෙීට්රසේිකට්රවෝීඔවුන්ට්රේීකෙලවීසහීිවහුණකෙීප්රජෙට්රේීසහීක ෙට්රේීසුකසිේධිවීට්රකට්ර් ජීට්රවොදිනීට්රහයින්ීඔවුහුී
ට්රතවී  ආීට්රනොලවික.ීස්ට්රේච්ඡෙීට්රසේිවීඉි රි ත්ීවී ී කීසිදුින්න ආීමිසීඅිවිෙර්වීවූි ආීට්රනොට්රේ.ී
ස්ට්රේච්ඡෙීට්රසේිවීිරටුප්ීස ජකීිෘත්තීන්ීසඳහෙීමට්රේයකව ආීට්රනොවුණත්,ීඑවීඔව ීරැරීවෙි ආීලවෙීතරති ීඅියයී
ිවහුණකෙීසහීරැරීවෙීහුහුණුිීලවෙීතරති ී ඟීසලසයි.ීස්ට්රේච්ඡෙීට්රසේිට්රව ජීිව්කීවීට්ර න්ීඔවීඔට්රේීඉිංග්රීසිීදරනු ී
ිර්ධනවීක්ීතනුීඇක,ීස ෙජීසහීප්රජෙීසභ වන්ධකෙීට්රතොඩීනතෙීතනුීඇක,ීඑට්රසේ ීඔට්රේීමත් ීතයය්ිෙයවීිර්ධනවීක්ී
තනුීඇක.ී
ස්ට්රේච්ඡෙීට්රසේිවීසඳහෙීඅිස්ාෙිීලවෙීට්රදනීමවකනීසහීට්රිේීඅඩතයීතණනෙි ආීඇක.ීVolunteer Resource
Centresීඕස්ට්රේලියාවෙිීහු්ෙීප ජ ෙීඇිකීඅක්ීඒිෙී ගින්ීස්ට්රේච්ඡෙීට්රසේිෙීට්රකෝතුරු,ීතරළපී ීසහීසභ වන්ධීක්ණීට්රසේිෙී
සර ට්රවයි.ීඊ ීඅ ක්ි,ීඔවුහුීස්ට්රේච්ඡෙීට්රසේිකවන්ීඅට්රප්ක්ෂෙීක්නීමවකනිල ීත කේීක්ික.
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
කලටෙව

ආවතනව

ට්ර ේාඅඩවිව

ACT

Volunteering ACT

www.volunteeringact.org.au

NSW

The Centre for Volunteering

www.volunteering.com.au

NT

Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Qld

Volunteering Queensland

www.volunteeringqld.org.au

SA

Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Tas.

Volunteering Tasmania

www.volunteeringtas.org.au

Vic.

Volunteering Victoria

www.volunteeringvictoria.org.au

WA

Volunteering WA

www.volunteeringwa.org.au

ඕස්ට්රේලියාවෙිීහු්ෙීස්ට්රේච්ඡෙී GoVolunteer
ට්රසේිෙීඅිස්ාෙ

www.govolunteer.com.au

ඕස්ට්රේලියාවෙට්රි ජීස්ට්රේච්ඡෙී
ට්රසේිවීසඳහෙීවූීජෙිකකී
සිංත ව

www.volunteeringaustralia.org

Volunteering Australia

131 450 අ කන්න
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පුීිලව පාහුාවීෙ
ළමුීි් ීවට්ර කුීමුණීතරසීට්රභ දී,ීඑ ීහුේතලවෙට්රේීදකුණක ීඔට්රේීදකුණකීට්රවො ෙීට්රසළවී ීසෙ නයීසිරිකව.ී
එරීට්රනකෙිීට්රහොඳින්ීට්රනොහඳුණනීහුේතලට්රවෝී ළමුීි් ීහමුීවීට්රභ දීීසි ීතරති ීට්රහෝීිරළඳීතරති ීට්රනොක්ික.
අලුට්රකන්ීට්රකට්රනකුීමුණුීතරසීට්රභ දී,ීට්රවොට්රහෝීඕස්ට්රේලියාවෙනුට්රිෝීඔවුන්ට්රේීිවස,ීමත ,ීතයිෙහව,ීදරුින්ීට්රහෝීමුදල්ීතරනී
අසනුීලරබීට්ර න්ීඅ හසුි ී ත්ීට්රිික.ීිරඩීබිට්රභ දීීසහීමිතුරුීහමුිලදීීඕස්ට්රේලියාවෙනුට්රිෝී ළමුීනෙ ට්රවන්ීඔවුට්රනොවුන්ී
අ කික.ී
ක න්ීට්රතෞ්ිවීට්ර න්වී ීසහීක න්ීඇහුභ කන්ීට්රදනීවිීඇඟවී
හුේතලවන්ට්රේීඇස්ීි හෙීවලෙීකකෙීක්ික.ී

ීට්රවොට්රහෝීඕස්ට්රේලියාවෙනුට්රිෝීක න්ීකකෙවහීක්නී

ආචණටෙය ලීාහැසි භරීම්
ඕස්ට්රේලියාවෙනුට්රිෝීව  ආීඉල්ලීට්රභ දීී“කරුණෙක්”ී(please)ීවන්නීකෙතයකීක්නීඅක්ීවට්ර  ආීත කේව ආීකළීතය ීට්රහෝී
ව  ආීදුන්ීතය ී“ස්තූිකයි“ (thank you)ීරීවික.ී“කරුණෙක්”ීසහී“ස්තූිකයි“ීවනීිෙනීකෙතයකීට්රනොරීම ීඅතයතිකී
හරසිම  ආීට්රලසීසලකනුීලරබිවීහරරීව.ී
ට්රකට්රනකුට්රේීඅිධෙනවීක ෙීට්රිකීට්රවොමුීක්තනුීිස්ීඕස්ට්රේලියාවෙනුට්රිෝීිවක් ී“excuse me”ී(ස ෙින්න)ීවරයිී
ිසනීඅක්ීහි සිට්රේීවට්ර කුට්රේීඇීීට්රේීහරහුණට්රහොත්ී“sorry”ී(කණතෙටුයි)ීවරයිීරීවික.ීට්ර ෝලියා  ආීඇිකීතයට්ර කදී,ීඑ ජී
ට්රකළි් ීසභ වන්ධීවී ීසහීක්ර ෙනුූලලිීඉි රිව ීවෙ ීමෙේයලීීට්රේ.
රැස්වීභ ීසහීට්රිනත්ීහමුවීභ ීසඳහෙීඔවීිවසිීට්රේලෙි ීවෙීයුතුව.ීඔවී ෙීින්ට්රන්ීනභ ,ීමදළීහුේතලවෙ ීදු්කානී
ඇ තු  ආීදී,ීස ෙිීඅවරදීඔවී රමිට්රණනීට්රේලෙිීදන්ින්න.ීිෘත්තීවීහමුවීභ ීසඳහෙී(තදෙහ්ණව ආීට්රලසීවිදයීහමු)ී
ට්ර වීඉකෙීිරදතත්ව.ී න්ද,ී ෙීවී ීට්රිනුට්රින්ීඔට්රවන්ීමුදල ආීඅවීකළීහරරීීඅක්ී ෙීිනීවිීකලියාන්ීට්රනොදරන්වීට්ර න්ී
අදෙළීහමුිීඔව ීඅ ජමිීවී ීඉඩීඇක.ීිව්තුරුිී ෙීිනීහුේතලවකුීතයය්ිෙයීකළීට්රනොහරරීීහුේතලවකුීට්රසේීසරලකී ී
ඉඩීඇක.ී
ඔව ීලියාඛිකීම්ෙධනෙි ආීලරබුට්රණොත්ීඑ ජීවභ ීිවය්චිකීි නව ආීස තී“RSVP”ීවනීඅකුරුීඇතුළත්ීතයවීහරරීව.ීඉන්ී
අදහස්ීින්ට්රන්ීම්ෙධනෙිීක්නීහුේතලවෙීඔවී රමිට්රණනීට්රහෝීට්රනො රමිීට්රණනීිතීදරනීතරති ීකර ිකීවියි.ීඑ ිවසෙ,ී
අදෙළීි නව ීට්ර ්ීඔවුන් ීදරනුභ ීදී සුදුසුව.
ස හ්ීහරසිමභ ීඅතයතිකීිනිෙී ණ ආීට්රනොිීතිිකතයට්ර්ෝධීදීට්රියි.ීි තයම ීසහීට්ර ොදුීස්ාෙනිලීට්රකළීතරසී ,ීකසළීදරමීය  ,ී
සහීට්ර ොදුීට්රහෝීට්ර ෞේතලියාකීිරසිරීළිවකීහර්ීට්රිනත්ීකරනකීමූ්රීරීම ීට්රහෝී ළ හීරීම ීවනෙි වීමීය  ීිවදසුන්ව.
ඉහකීදර ආවූීස ෙනෙත් කෙිීසහීට්රිනස්කභ ීසරලකී

ීඑට්ර් ජීවී ීවලන්න.

ඇඳුම්-ෙැළඳුම්
ඕස්ට්රේලියාවෙිීතයතයධත්ිට්රවන්ීයුතුී් රී.ීතයතයධෙකේීවූීඇඳුභ ීට්රභ ීතයතයධත්ිවීරීවෙ ෙයි.ී හසුිීසඳහෙීට්රහෝීස ෙජීඅිස්ාෙිී
ට්රහෝීට්රේයගුණවීඅනුිීට්රවොට්රහෝීමිිවසුන්ීඅිවවභ ීට්රහෝීඅතයධි ත්ීට්රලසීඅඳිික.ීකිත්ීඅවීතයට්රයේයීඅිස්ාෙින් ජ,ීමතමිකීට්රහෝී
ෙෙරි්රෙනුූලලි,ීසෙභ ප්රදෙයිකීඇඳුභ ීඇඳී ීප්රිව ක්ික.ී
ීතයතයධීිෘත්තීවීමවකනවන් ජීසහීතයට්රයේයීස්ාෙනිලදීීස හ්ීඇඳුභ ීඇඳී ීඅකයියයීවුිත්,ීඇඳුභ - රළඳුභ ීපළිවඳිදීතිිකී
රී ජ ව ආීඇක.ීතදෙහ්ණව ආීට්රලස,ීඉි රීමභ ීිරඩී ළකීනභ ීිව්ෙ දෙීට්රහේතුී කීම්ක්ෂකීස ත්තුීසහී ණක ී ජස්ිරසුභ ී
රළඳී ීඅිවිෙර්වව;ීඑට්රසේ ීට්ර ොලීසිව,ීහමුදෙිීසහීස හ්ීියෙ ේිලීකෙර්ව ණ්ඩලව ීිවලීඇඳුභ ීඇඳී ීඅිවිෙර්වව.
ිවිේණවීකළීහරරීීසභ ීපළිකෙීසභ වන්ධට්රවන්ීඕස්ට්රේලියාවෙිීඉහළීඅතව ආීතසුළයි.ීම්ක්ෂකීඇඳුභ ීසහී ජස්ීිරසුභ ීසභ ී
පළිකෙීපළිවඳීඅිදෙන ීඅඩුීක්යි.ීට්රවොට්රහෝී ෙසල්ිලීඔවුන්ට්රේීිවලීඇඳුට්රභ ීට්රකො ස ආීියට්රවන්ී ජස්ිරසුභ ී රළඳී ී
අිවිෙර්වව.ීසූර්වීකෙ ට්රවන්ීම්ක්ෂෙීවී ීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීwww.cancer.org.au/preventingcancer/sun-protection ට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.
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ස ෙජීයෙලෙ,ීසින ෙහල්ීසහීට්රිනත්ීස්ාෙනීඔවුන්ට්රේීඅනුග්රෙහකවන්ී( ෙරිට්රකෝගිකවන්)ීකි 
සුදුසුී ෙිහන්ී රළඳීසිටී ීඅට්රප්ක්ෂෙීකළීහරරීව.ී

,ීපරිසිදුීඇඳුමින්ීසර්සී,ී

ස්ත්රීන්ීසහීහුරුයවන්ීඔවුන්ට්රේීසර්ිෙිංතව ීමි්ණවීට්රනොිනීඇඳුභ ීඇඳීසිටිවීහරරීව.ීට්ර වීව  ජ්ී් ිලීසෙ ෙනයී
කත්ිව ආීිනීඅක්ීඔවුන්ීතයට්රයේයීමකර්යණව ආීඅට්රප්ක්ෂෙීක්නීවි ආීඉන්ීඅදහස්ීට්රනොට්රේ.ී

ඕස්ට්රේලියාවටට්රරාබණුල/ට්රෙොදුාකිවෙ ප
ට්රවොට්රහෝීඕස්ට්රේලියාවෙනුීප්රකෙයවන්ීට්රහෝීඑි ට්රනදෙීියිහේවන්ීස හ්ීතය ීමතන්තුකීතයවීහරරීව.ීඕස්ට්රේලියාවෙනුට්රිෝී
ට්රවොට්රහෝීතය ීට්රවදුභ ීට්රකටිීක්ිකී(තදෙහ්ණව ආීට්රලසී‘football’ී( ෙ න්දු)ීට්රිනුි ී‘footy’ීවන්නීිහ්ික.ීවභ ී
ප්රකෙයනවකීට්රත්රු ීකු  ආදරයිීඔව ීට්රනොට්රත්ට්රර්ීනභ ,ීඑවීතය සී ීසුදුසුව.ීට්ර ොදුීිවදර්යනීරී ජ ව ආීට්ර ට්රසේව:

•

•

•

•

Bring a plateී(මහේීවඳුන ආීට්රතට්රනන්න)ී-ීඔව ීස ෙවිවීට්රහෝීිරඩ ට්රළේීසෙදව ආීසඳහෙීම්ෙධනෙීක්නීතය ී
“bring a plate”ීවයිීරීිට්රහොත්,ීඉන්ීඅදහස්ීින්ට්රන්ී‘අන්ීඅවීස තීට්රවදෙීතරති ීමහේීවඳුන ආීරැට්රතනී
එන්න‘ීවන්නයි.ී
BYOී-ීට්ර යින්ීඅදහස්ීින්ට්රන්ී“bring your own”ී(බී ීජෙිකීරැට්රතනීඑන්න)ීවන්නයි.ීතදෙහ්ණීට්රලසී
ඇල්ට්රකොට්රහොල්,ී ළතුරුීබී ,ීසිසිල්ීබී ,ීසහීජලවීතකීහරරීව.ීස හ්ීම නීයෙලෙදීBYOීව.ීඑනභ ,ීඔව ී
ට්රවෝකල්ීකළීබී ීිර්තීරැට්රතනීවෙීහරරීීවියි.ීඔවීබී ීිර්තීරැට්රතනීම නීයෙලෙික ීවන්ට්රන්ීනභ ,ී
සෙ ෙනයට්රවන්ීවීදුරුීසඳහෙීතෙස්තුි ආීට්රතවී ීසිදුීට්රේ.ීට්ර වීහරඳින්ට්රින්ට්රන්ී“corkage”ීවනුට්රිිව.
Open door policyී(ට්රදෝීතයිෘකිීකරබීට්රභ ීප්රික ත්ිකව)ී-ීිෘත්තීවීමවකනවකී“open door policy”ීඑක ආී
ිකබී ීවන්ට්රනන්ීඅදහස්ීින්ට්රන්ීඔවීසහීඅට්රන ආීට්රසේිකවන් ීමවකනීප්රධෙිවවෙීස ඟීිෘත්තීවීතර ලුීපළිවඳී
සෙකච්ඡෙීරීම ීට්රේලෙි ආීට්රවොදෙීතරති ීඅියයීට්රනොිනීවියි.
See you laterී( සුිීහමුට්රිමු)ී-ීට්ර වී“goodbye”ීවන්නීට්රිනත්ීමකේවරීන්ී රිසී රී.ීඑ ීහුේතලවෙී
ඉකෙීඉ ආ ණින්ීඔවීහමුීවී ීම සුීඑනීවි ආීඉන්ීඅදහස්ීට්රනොට්රේ.

ඔට්රේීඉිංග්රීසිීකෙයෙීත කේීට්රසේිෙිීඕස්ට්රේලියාවෙනුීියිහේවන්ීපළිවඳිීඔවිීදරනුිත්ීක්නුීඇික.ී3ීිනී රිච්ට්රේදව,ී
ඉිංග්රීසිීකෙයෙිීරීවින්න.

එගනෙහ පාක්රිවටකටෙකම්ාසහාමෙටෙයට
ඕස්ට්රේලියාවෙිීප ජති ,ීකරළෑිලීඇතයදී ,ීකඳවුරුීවරඳී ීසහී්රීඩෙීිරිවීඑළි හන්ීක්රිවෙකේකභ ීිල ීඉකෙීට්රවෝතයව.ීඑ ී
ක්රිකෙකේකභ ීිලදීීිව්ෙ දෙිීසභ වන්ධීමතීන්ී කකීකවරීතරති ීිරදතත්ව.

ළිහිනීොසහාඑගනෙහ පාමෙටෙයට
• ඔව ීට්රහෝීඔට්රේීදරුින් ීප ජති
•

•

•

ීට්රනොහරරීීනභ ීප ජනුභ ීසහීජලෙශ්රිකීිව්ෙ දෙිීසභ වන්ධී න්ිකිල ීසහකෙීතී
ින්න.
මුහුට්රද ජීප ජති ීඅිකයයින්ීඅනතුරුදෙවකීතයවීහරරීව.ීම දෙිරීන්ීට්රකෝිීමුහුදුීට්රි්ට්රළේීතයට්රනෝදීවී ීසඳහෙී හකී
සඳහන්ීත ට්රදස්ීපළි ි න්න:
o විතයකේක්ෂකයින්ීතයසින්ීඅධීක්ෂණවීක්නුීලවනී්තුීසහීකහීට්රකොඩිිලියාන්ීසලකුණුීක්ීඇිකීප්රට්රේයට්රේී
ණ ආීප ජනන්න.
o ිව්ෙ දෙීසලකුණුීපළිවඳීසරලරීලියා ත්ීින්න.
o ඔවීක්ද්වක ී ත්ීවුිට්රහොත්,ීකලවලීට්රනොවීීසිටින්න,ීඅත්ීඔසිෙීතදේීඉල්ලෙීකෑීතසන්න.
o ්තුීසහීකහීට්රකොඩිීට්රනො රිකීට්රි්ළතී්ිලීට්රහෝීප ජති ීඅනතුරුදෙවකීවි ීට්රහෝීට්රි්ළතී්වීිසෙී
ඇිකීවි ීට්රහෝීසිංඥෙීඇිකීට්රි්ළීතී්ිලීප ජති ීට්රනොක්න්න;
මුහුදීඅනට්රප්ක්ෂිකී රිි ීහරසිරිවීහරරීව.ීමුහුදු ්ිලීලියාස්සෙීිරටී ීට්රහෝීතයයෙලීරැළිීට්රහෝීිඩි ව ීතසෙට්රතනීවෙ ී
ිරිවීහි සිීඅනතුරුීිරළර ආවී ීසඳහෙීඅනතුරුීසිංඥෙීපළිවඳීහර තය ී මක්ෂෙකෙමීින්න.ීට්රවොට්රහෝීහුේතලවන්ී
තයයෙලීරැළිිල ීතසෙට්රතනීට්රතොස්ීි ට්රේීගිලීීඇිකීවරතයන්ීතල් ්ී කී ජඳී ෙලුීවෑට්රභ දීීඅිකයයින් ීප්රට්රේයභ ීින්න.
තිංතෙ,ීිරේීසහීජලෙයිලීප ජතිට්රභ දීී ට්ර්ස්සභ ීින්න:
o ජලව ීවරසී ීට්ර ්ීජලට්රේීතරඹු්ීසහීඑ ජීගිල්ිෙීඇිකීට්රේීපළිවඳිී මක්ෂෙකෙමීින්න.ී
o (රීඹුලන්ීට්රහෝීඅ ද්රියීිරිව)ීම දෙීසිංඥෙින්ීපළිවඳීසරලරීළි ත්ීින්න;ීඒිෙ ීඅිනකීින්න.
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•
•
•

•

•

•

තෘහස්ාීනෙනක ෙකීදීඇතුළත්ි,ීජලට්රේීසහීජලවීමසන්නට්රේීසිටිනීළමුන්ීපළිවඳීහර ීතය ීසු මක්ෂෙකෙමී
ින්න.ීනෙනීක ෙකීිට්රට්ීම්ක්ෂකීිර  ආීිකබිවීයුතුව.ී
කිවිීප ජති ,ී ෙලුීවෑ ීට්රහෝීකරලෑිලීඇතයදී ීවෙට්ර න්ීිළරීන්න.ීඑට්රසේීවන්ට්රන්ීනභ ,ීඔවීවනීි යෙිීසහී
ම සුී රමිණී ීඅට්රප්ක්ෂෙීක්නීට්රේලෙිීවට්ර කු ී ිසන්න.ීඅියයීක්භ ීමහේීසහීජලවීරැට්රතනීවන්න.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීසිටිනීස හ්ී කුළුින්ීසහීසර් වන්ීඅධිකීතයයීස ජකව.ීදය් ීක්නුීලරබුිට්රහොත්,ීඑ ී
වෙහුි/ ෙදවීට්රනොට්රසොල්ිෙීකවෙීතන්න;ී000ා(triple zero)ීඇ තීට්ර න්ීවිදයීමධේීලවෙීතන්න.
ිසන්කීකෙලට්රේදී,ී රේ යීස්ීවනුට්රින්ීහරඳින්ට්රිනීීතීරීවනීකුරුල්ලන්ී ි කවන්ට්රේීසහී ෙ රි කරුින්ට්රේී
 ජසීි ෙීව මින්ීඔවුන්ට්රේීිෙසස්ාෙනීම්ක්ෂෙීක්ික.ීට්ර ී ෂීන්ී්ක්ෂිකව,ීඑ ීිවසෙීඔවුන්ට්රේීිෙසස්ාෙනී තී
හරමට්ර න්,ී ජස්ිරසුභ ීසහීඅේීකණ්ණෙඩිී රළඳීට්ර න්ීට්රහෝීට්රකෝටුි ආීට්රහෝීකුඩව ආී ජසී ිකන්ීිරතිට්ර න්ී
ඔවුන්ට්රේීප්රහේවන්ීිරළර ආවී ීතත්සෙහීක්න්න.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රි ජී ජරුීඑළිවීඉකෙීසරඩව.ී ජරුීදරවීභ ී(sunburn)ීිරළකී ීසඳහෙ,ී ජරුී්ය්මිවීස ජකීි නිලදීී
 ජස්ිරසුභ ,ීම්ක්ෂකීඇඳුභ ීසහීඅේට්රින්ීස ීම්ක්ෂෙීක්නීමට්රල් නීකෙතයක්ීක්න්න.ීකුඩෙීළමුන්ී
සභ වන්ධට්රවන්ීට්ර වීඉකෙීිරදතත්ව.
කෙලගුණීඅනෙිරරීීපළිවඳීතයට්රයේයට්රවන්ීසරලරීලියා ත්ීින්න.ීගිිවදරල්වීභ ීසහු්ෙී
කහණභ ීි නිලදීීතයිෘකීගිිවට්රභ ළවීභ ීසහීවෙවරීයුීදරමීය  ීඉඩීට්රනොලරට්රේ.ී
කෙලගුණීතයදයෙීට්රද ෙර්කට්රභ න්තුි www.bom.gov.au/index.php ීට්රිේීඅඩතයට්රව ජීලෙීකෙලගුණී
අිිෙදවන්ීස වයි.
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීනත්ිල,ීට්රලෝකට්රේීට්රවොට්රහෝීනත්ිලීට්ර න්,ීතයට්රයේයට්රවන්ී්ෙත්රීීකෙලට්රේදී,ීකලට්රකෝළෙහලීඇිකී
තයවීහරරීව.ීඔට්රේීට්ර ෞේතලියාකීම්ක්ෂෙිීපළිවඳීඅිධෙනට්රවන්ීසිටින්න.ීතදයෙන,ීඅඳුරුීස්ාෙනීසහී
කලට්රකෝලෙහළිල ීප්රසිේධීස්ාෙනිලීරැඳීට්ර න්ීිළරීන්න.

ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
ට්රතොෙතුරුාමූලටශ්ාෙව

ට්ර ේාඅඩවිව

Bureau of Meteorology – කෙලගුණීඅනෙිරරීීසහී

www.bom.gov.au/weather

ගිිවීකහණභ ීරීමභ 

Royal Life Saving Society – ප ජති ීසහීජලෙශ්රිකී

www.royallifesaving.com.au

ිව්ෙ දෙි

Surf Life Saving Australia

www.slsa.asn.au

Beach Safety – රිිර්ිකකීට්රකෝතුරුදීඇතුළත්ි

www.beachsafe.org.au

Rip Current Safety Tips – ඉිංග්රීසිීට්රනොිනීට්රිනත්ී

www.ripcurrents.com.au

කෙයෙිලියාන්ීසර ට්රවන්ීට්රකෝතුරුදීඇතුළත්ිී
Australian Cancer Council –  ජරුීඑළිට්රවන්ීම්ක්ෂෙී
වී ී

www.cancer.org.au

ම ට්රසේදීාමෙටෙයට
ම ට්රසේාආෙක්ෂට
ිවිසින්ීප වීට්රභ දී,ීහර ීතය ීට්රදෝීජට්රනල්ීඅගුළුීද න්න.ීහරරීනභ ,ීප්රධෙනීට්රදෝ ීපටින්ීදරල්ීස ජකීට්රදෝ ආීසතයී
ක්තන්න,ීනරත්නභ ීට්රදෝ ීම්ක්ෂකීදභ ිරල ආීට්රවොදන්න.ීඑතය ීට්රද්ීඇම ීප්රා ට්රවන්ීට්රදෝකඩීසිටින්ට්රන්ී
කිට්ර් ආදරයිීදරකී ීඔව ීහරරීීිනුීඇක.ීඔට්රේීඉි රිීට්රදෝීඅබිවසීතයදුලියාී හන ආීදල්ිෙීකවන්න,ීනරත්නභ ීසිංට්රේදකී
තයදුලියාී හන ආීසතයීක්න්න.ීඑතය ීට්රදෝීඅබිවසීවට්ර කුීඇිකීතය ීඔව ීට්ර ට්රනනීඅක්ීඅඳුරුීඅිස්ාෙිකීිවිස ීඇතුළීිනී
තය දීීට්රදෝීතයිෘකීක්ීතරති ී හසුීිනුීඇක.ීඑවීඅනිස්ට්රවන්ීඇතුළුීින්නන් දීවෙධෙීක්නුීඇක.ී

131 450 අ කන්න
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ඖ ධාසහාෙසටවමකාද්ර ය
ිවට්රිසීමශ්රිකිීිවක්ීහමුිනීස හ්ීඖයධීසහී්සෙවිවකීද්රියීහෙිවක්ීතයවීහරරීීඅක්ීදරඩිීඅසති ීකත්ිවන් දීට්රහේතුී
තයවීහරරීව.

•
•

•

සිවලුීඖයධීළ යින් ීසහීසු්කල්ීසතුන් ීළඟෙීතයවීට්රනොහරරීීස්ාෙනවකීට්රහෝීළමුන් ීට්රසොවෙතකීට්රනොහරරීී
ස්ාෙනවකීකවන්න.
ඔවීඖයධව ආී ෙතයච්චිීරීම ීනරිරත්වූට්රේීනභ ීට්රහෝීඒිෙීකල්ීඉකුත්ීවීීඇත්නභ ,ීඒිෙීකසළීට්රතොඩ ීට්රහෝී
කෙණුි ීට්රනොද න්න.ීඑ ීඖයධීම්ක්ෂෙකෙමිීසහීට්රනොමිට්රල්ීඉිකීලී ීඔට්රේීඖයධට්රේි වෙීත කෙමීිනුී
ඇක.ී
සිවලුී තය්රකේකීද්රියීළමුන් ීසහීසු්කල්ීසතුන් ීළඟෙීතයවීට්රනොහරරීීස්ාෙනවකීඅගුළුීදරමිවීහරරීී්ෙ ආකවකී
කවන්න.

ළ ෙීම්ක්ෂකීත කේණී(අල් ෙරිීඅගුළුීිරිව)ීට්රවොට්රහෝීට්රතොඩනරගිලියාීද්රියීඅට්රලතයසරල්ිලියාන්ීලවෙතකීහරරීව.ී

ම ට්රසේදීාගිමාමෙටෙයට
ට්රතිල්ීගිිවතරතිභ ී ගින්ී50ක ීමසන්නී ්ණීසිංඛ්යෙි ආීසහීට්රවොට්රහෝීව් කළීතුිෙලීවීභ ීසෑ ීඅවුරුේදක ී
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීසිදුීට්රේ.ී
ගිිවීඅනතුරුීඇඟවීට්රභ ීසිංඥෙීඔට්රේීවිතයකවීඅනතුරින්ීිළකනීඅක් ීහෙිවවී රිකම ීට්ර ්ීහි සිීට්රසේිෙීකරඳවී දීඅියයී
පූර්ිීඅනතුරුීඇඟවීභ ීස වයි.ීට්ර ීඅනතුරුීඇඟවීභ ීතයට්රයේයට්රවන් ීමිිවසුන්ීිවදෙීසිටිනීට්රහයින්ී්ෙත්රීීකෙලව ීිරදතත්ී
ට්රේ.ීසෑ ීිවිසක ීසෑ ී හලක ීඅඩු ීක්ට්රභ ීඑ ආීගිිවීඅනතුරුීඇඟවීට්රභ ීසිංඥෙි ආීසතයක්ීිකබී ීඅකයියයව.ීසෑ ී
ෙසීහවක ීි් ආ ීවර රිවී මක්ෂෙීට්රකො ීඅියයීනභ ී ෙරුීක්න්න.
ට්රතිල්ීගිිවීතරතිභ ීට්රවොට්රහෝීතය ීම්භ කීින්ට්රන්ීමුළුකරන්ීට්රතයින්,ීට්රදෝයීස ජකීතයදුලියාීරැහරන්ී ගින්,ීතයදුලියාීත ක්ණී
අිකෙතයකට්රවන්ීට්රහෝීතයදුලියාීත ක්ණීක්රිවෙත් කීක්ීකවෙීඉිකීවෙට්ර ිව.ී හකීසඳහන්ීම්ක්ෂණීපළිට්රිත්ී
අනුත නට්රවන්ීට්රතිල්ීගිිවීිළ ආිෙීතන්න:
ට්රියෙදී:

•
•
•
•
•
•
•
•

අධිකීට්රලසී්ත්වී ීිරළර ආවී ීතයදුලියාීත ක්ණීඅි ීඉඩ ආීිකට්රේදරයිීකහවුරුීක්ීතන්න.
තයදුලියාීට්රකට්රිිවීහුිරුී කීිරඩිීව්ී ර වීට්ර න්ීිළරීන්නී-ීඑ ආීට්රකට්රිණිවක ී(socket)ීඑ ආීට්රප්නුි ආී(plug)ී
ණ ආීට්රවොදන්න.
ට්රප්නුීසහීට්රකට්රිණිිලීඇිකීදූතයලියාීසහී ළුදුීසහීට්රිනත්ීතර ලුීට්රනො ෙිීපළිසක්ීක්න්න.ීතයදුලියාීත ෙිංතී
පළිවඳීසිවලුීඅලුත්ිරඩිවෙින්ීකළීයුත්ට්රත්ීප්රවීණීතයදුලියාීකෙර්මිකීශිල්පවකුීතයසිිව.ී
ට්රදෝ-ජට්රනල්ීික්,ීට්ර්ි ීසහීඇඳීඇිකරිලියාීඉටි න්දභ ීසහීකෙ කී(heaters)ීිලියාන්ීඈත්ීට්රකො ීකවන්න.
ඔවීකෙ ්වරීන්ීවරහර්ීවනීතය ීඉටිී න්දභ ීිරිවීතයිෘකීගිිවසිළුීදරල්වී ීසලස්ිෙීට්රනොවන්න.
ඔවීිවිට්රසේීසිටිනීතය ,ීට්රදෝිල්ීඇතුට්රළන්ීඅගුළුීට්රනොද ෙීකවන්න.ීඑතය ීහි සිීඅිස්ාෙිකදීීඔව ීඒිෙී
හසුට්රින්ීතයිෘකීක්තකීහරරීව.
ඇඳී කදීීදුභ ී ෙනවීට්රනොක්න්න.
ගිිවීදල්ිනී(lighters)ීසහීගිිවීට්ර ට්ටිීදරුින්ීඅක ී ත්ීට්රනොිනීකරන්ිලීකවන්න.

ුළුතැ පට්රිහිදී:
• රීසිීතයට්ර කීකුඩෙීදරුින්ීමුළුකරන්ට්රතයිීද ෙීට්රනොවන්න.
• ඉවුභ -පහුභ ීඅක් තදීීඉිකීට්රනොවන්නී-ීඔව ීඉිකීවෙ ීඅියයීවුිට්රහොත්ීනරිකීඑනතුරුීතඳුනීිවිෙීද ෙී
වන්න.
• තඳුන්ීකරටිී(hotplates),ීගිිවීතඳුන්ී(stovetops)ීසහීට්ර ෝ්ණුී(ovens)ීඅසළින්ීදරුින්ීඈත්ීට්රකො ී
කවන්න.
• කෙජනිලීඅඬුීතඳුට්රන්ීඇතුළුී රත්ක ීින්න ීකවන්න.ීඑතය ීඒිෙට්රේීතරටීට්ර න්ීිනීට්ර ්ළීභ ීිරළට්ර ආ.ී
තණූිතු්ීදීපළිස්සුභ කේකව ආීතයවීහරරීව.
• ගිිවතන්නෙසුළුීදෑී්ස්නට්රවන්ීඈත්ීට්රකො ීකවන්න.ී
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•
•

ට්රලෝහීකෙජන,ීඇලුමිිවවභ ීට්රලෝ ත්ී(foil)ීසහීට්රලෝහීත ක්ණීඇතුළත්ිීට්රලෝහ වීදෑීරීසිි ආීරීසිතයට්ර කී
යිට්රක්රොට්රේේීතඳුනීතුළීට්රනොකවන්න.
ස හ්ීමුළුකරන්ට්රේිලීසහීවෙවරීවුීසඳහෙීතෑස්ීකෙතයකීක්යි.ීකෙතයකට්රවන්ී සුිීතෑස්ීතඳුන්ීසහීලියාප්ීිවිෙී
කරබී ීිතවලෙීතන්න.ීඔව ීතෑස්ීතඳීදරට්රන්ීනභ ,ීරීසිීතයට්ර කීගිිවීූල් ආීට්රනොදල්ින්න;ීගිිවීදලුීතෑස්ීහුහු්ෙී
වෙ ීට්රහේතුීතයවීහරරීීවරතයිව.ීතෑස්ීකෙන්දුීිනීස්ාෙනවීට්රසොවෙට්රතනීිහෙ ීඑවීඅක්රිවීක්න්න.ීඔව ීඑවීකළී
ට්රනොහරරීීනභ ,ී000ීඅ කෙී“Fire Brigade”ීඉල්ලන්න.ීදු්කානවීතයසන්ධිීට්රනොක්න්නීිතවලෙීතන්න.

ගි පනක්ාඇ ාවු ට්රහොත්ාකළායුත්ට්රත්ාකුෙක්ය:
• අසල්ිරසිවකුට්රේීදු්කානවරීන්,ීට්ර ොදුීද්කානවරීන්ීට්රහෝීජිංත ීදු්කානවරීන්ී000ීඅ කෙී“Fire
Brigade”ීඉල්ලන්න.ීගින්නීඇිකීවීීඇත්ට්රත්ීට්රකො ජදීවන්නත්,ීරීසිට්රිකුීට්රහෝීඇතුට්රළේීසිටීදීවන්නත්ීඔවුන් ී
ිසන්න.ීදු්කානවීතයසන්ධිීක්න්නීඑ ෙ.
• ප්රෙන්කට්රේීගිිවීිවවීභ ීට්රසේිෙිීගිිවීතරති කදීීකළීයුතුීදෑීපළිවඳීතයස්ක්ෙත් කීත ට්රදස්ීස වයි.ී2ීිනී
රිච්ට්රේදට්රව ජීත කේීලවෙීතරති ීවලන්න.

ලැරගිමාමෙටෙයටාසැලසුම්
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීස හ්ීප්රට්රේයිලීඇිකීිනීලරේීගිිවීඔට්රේීිවිට්රසේීම්ක්ෂෙි ීවල ෑීහරරීව.ීඔවීලරේගිිවීම දෙීස ජකී
ප්රට්රේයවකීවිිත්ීට්රේනභ ,ීලරේගින්ට්රනන්ීම්ක්ෂෙීවීට්රභ ීසරලසු  ආීසකස්ීක්ීතන්න.ීට්රභ ීසඳහෙීප්රෙට්රේයවීගිිවීිවවීභ ී
ට්රසේිෙට්රින්ීට්රකෝතුරුීසහී ෙර්ට්රතෝ ට්රේයීලවෙීතක හරරීව.
ඔට්රේීසරලසු ීලරේගිිවීස ව ීට්ර ්ීකළයුතුීක යුතු,ීලරේගිිවීස ට්රේීකළීයුතුීදෑ,ලරේගිිවීඅනතුරුීස ජකීි නිලී
කළයුතුීක යුතුීට්රසේ ීත ස්ාීසරලසු  ආී(back-up plan)ීදීඇතුළත්ීතයවීයුතුව.ීඊ ී හකීසඳහන්ීට්රේීපළිවඳී
තයස්ක්ෙත් කීපරි ආසුභ ීලරයිස්තුි ආදීඇතුළත්ීතයවීයුතුව:ීඔට්රේීට්රේ ට්රළ ජීනඩත්තුි,ීගින්න ආීඇිකීවුිට්රහොත්ීඒීසඳහෙී
ඔට්රේීට්රේ ළීසූදෙනභ ීරීම ,ීගිිවීතිදු් ආීඇිකීවුිට්රහොත්ීහුේතලියාකීඇ තුභ ීලරයිස්තු,ීම දෙීට්ර ිලභ ීකට් ලට්රව ජීඅඩිංගුී
තයවීයුතුීදෑ,ීතයට්රයේයීඅියයකෙී(ළදරුින්ීට්රහෝී හල්ලන්ීප්රිෙහනවීිරිව)ීසරලරීල්ල ීට්රතනීිවිට්රසේීවිිත්ීිනීසිවලුී
ට්රදනෙ ීසඳහෙීසරකසූීසරලසුභ ,ීසු්කල්ීසතුන්ීහෙ/ට්රහෝී ශුීසභ  ත්ීසඳහෙීසරලසුභ ,ීප ත්ීවීට්රභ ීට්රේලෙි,ීප්රිෙහනීඅියයකෙ,ී
ත ස්ාීසරලසු ,ීසහීිවිස ීනරිකී රමිණීට්රභ ීසරලසු ීවනුීඒිෙයි.ී
ලරේගිිවීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසහීප්රෙට්රේයවීගිිවීිවවීභ ීට්රසේිෙිලීඇ තුභ ීතයස්ක්ීසඳහෙී2 ින රිච්ට්රේදට්රව ජීත කේීලවෙී
තන්නීරීවින්න.

ෙරිසෙව
පරිසිදුී රිස්ව ආීසහීස්ිකෙිීධර් වීසුරැකී ීඕස්ට්රේලියාවෙනුින් ීිරදතත්ීට්රේ.ීකුණුීදරමීය  ,ීඅ තය්රීරීම ීට්රහෝී
අිස්වරීන්ීට්රකෝිීකසළීදරමීය  ීතිිකතයට්ර්ොධීව.ීඅ ද්රියීවරහර්ීරීම ීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී

www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-wastemanagement ට්රහෝීClean Up Australiaීට්රහෝී(www.cleanup.org.au/au) ට්රහෝ Keep Australia
Beautiful (http://kab.org.au)ීිරිවීකුණුීදරමීය භ ීතයට්ර්ෝධීීට්රිේීඅඩතයිල ීපතයට්රසන්න.
ට්රේයවීසතුන්,ී ෙලුන්,ීසිප්පීට්රවල්ලන්ීසහී රලීිර්තීතිිකවී ගින්ීම්ක්ෂෙීක්ීඇක.ීඔව ීඅිස්ී ්රව ආීඅියයී
ින්ට්රන්දීවන්නීකහවුරුීක්ීතරති ී ළමුිීදඩවභ ීරීම ,ී ෙලුීවෑ ීට්රහෝී රලීිර්තීට්රහෝීසිප්පීඑකතුීරීම ීට්රනොරීම
ිතීවලෙීතන්න.

ී

ජෙිකකීිට්රනෝදයෙනීදූයණට්රවන්ීිළ ආිෙීතරති ීසඳහෙීඒිෙ ීඅදෙළිීවභ ීවභ ීතිික-මිකී ණිෙීඇක.ීස හ්ීතය ීඑිරිවී
ිට්රනෝදයෙනීනර්ඹී ීසඳහෙීඇතුළුීවීට්රභ ීතෙස්තුීඅවීට්රකට්රර්.ී
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ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙ:
කලටෙව

ආවතනව

ට්ර ේාඅඩවිව

ජෙිකක

Department of Environment –
Parks Australia

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

ACT

Parks and Conservation

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

NSW

SA

NSW National Parks and Wildlife Service www.environment.nsw.gov.au/nation
alparks
https://nt.gov.au/leisure/parksNT parks and reserves
reserves
Queensland National Parks, Sport and
www.nprsr.qld.gov.au
Racing
National Parks South Australia
www.environment.sa.gov.au/parks

Tas.

Parks and Wildlife Service Tasmania

www.parks.tas.gov.au

Vic.

Parks Victoria

www.parkweb.vic.gov.au

WA

Parks and Wildlife

www.dpaw.wa.gov.au

NT
Qld

සතු පාසහාසුෙතල්ාසතු ප
ප්රෙන්කීසහී ළෙත්ීමණ්ඩුීසත්ිීසුවසෙධනවීසහීඊ ීඅදෙළීතිිකීසභ වන්ධට්රවන්ීිතකී ීද්නීඅක්ීප්රෙට්රේයවීසකෙීතෘහස්ාී
සහීසහේීසතුන්ීකළ නෙක්ණවීක්යි.ී
ඔව ීසු්කල්ීසට්රක ආීඇත්නභ ,ීඑ ීසකෙ ීමහේී- ෙනීදී ත්,ීපරිසිදුිීකවෙීතරති ත්ීඇතුළත්ිීඔවුන්ී නෙිීරැකවලෙී
තරතිට්රභ ීිතකී ීඔව ී රිට්රර්.ීඔවුන්ට්රේී ළ හීඅ ද්රියීපරිසිදුීකළීයුත්ට්රත්දීඔව ව.ීට්රවොට්රහෝීසු්කල්ීසතුන්ීක්ර ිත්ිී
එන්නත්ීකළයුතුීඅක්ීඔවුන්ීට්ර්ෝීතීවූීඅිස්ාෙිලදීීට්රහෝීඅනතු්ක ී ේරීවූීතයට්ර කදීී ශුීවිදයි්වකුී ගින්ීප්රිකකේී
ලවෙීි වීයුතුව.ීතෘහස්ාීසු්කල්ීසතුන්ීකෘත්රි ිීිවසරුීරීම ීසහීඔවුන් ී යිට්රක්රොචිප්ී රලඳවී ීඅට්රප්ක්ෂෙීට්රකට්ර්නීඅක්ී
එවීතිික වීඅියයකෙි ආදීට්රේ.ීට්රභ ීසිවල්ලීඅයිිකකරුට්රේීිතකීභ ව.ීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීඔට්රේීප්රෙට්රේයවී ශුවිදයි්වෙී
තය සන්න,ීනරකට්රහොත්ීwww.rspca.org.au ී ජීRoyal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
(RSPCA) ට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.ී
ස හ්ීතෘහස්ාීසු්කල්ීසතුන්ීප්රෙට්රේයවීසකෙට්රේීලියාවෙ ි ිංචිීකළීයුතුව.ීඔව ීඇිකීකළීහරරීීසු්කල්ීසතුන්ීතණනීසහී
ිර්තීසභ වන්ධට්රවන්දීසී ෙීඇිකීඅක්ීඔවුන්ීකවෙීතකීයුත්ට්රත්ීට්රකට්රසේද,ීසහීට්රකොට්රහේදීවන්න ීඅදෙළීට්ර්ගුලෙසිීඇක.ී
ට්රවොට්රහෝීකුලීීට්රේ ළවන් ජීසු්කල්ීසතුන්ීඇිකීරීම ීඅිස්ීනරක.ී
ඔව ීඔට්රේීසු්කලෙිීකිදු් ත්ීරැකවලෙතකීට්රනොහරරීීනභ ,ීඔවීඔවුන්ීඅකර්ීදරමීය  ීට්රහෝීිවදහස්ීරීම ීට්රනොකළීයුතුව.ී
එ ීසකෙීහදෙීතකීහරරීදරයිීඔට්රේීඅසල්ිරසිවන්ට්රතන්ීට්රහෝීවහළුින්ට්රතන්ීඅසන්න.ීසු්කල්ීසතුන්ීහදෙීතරති ීපළිවඳී
ට්රිේීඅඩතයිලීදරන්වී  ආී ළීක්න්නීනරත්නභ ,ීඔට්රේී ශුීවිදයි්වෙට්රතන්ීත ට්රදස්ීසහීත කේී කන්න.
ඔව ීසතුන්ීකවෙීතරති ීට්රහෝීඔවුන්ට්රේීසුවසෙධනවීසභ වන්ධට්රවන්ීප්රය්නීඇිකනභ ,ී
www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state ට්රිේීඅඩතයව ීවන්න,ීනරත්නභ ීඔට්රේී ශුීවිදයි්වෙීට්රතන්ී
තය සන්න.ී

6ීිනී රිච්ට්රේදට්රව ජ, ඕස්ට්රේලියාවෙනුීතිිකවී දීවලන්න.
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පු ත්ෙත්, රූෙ ටහිමවාසහාගු  පවිදුලියාව
ප්රධෙනීට්ර ට්රළේීසෙප්හුීසිංකීර්ණිලීඇිකීට්රවොට්රහෝීහුිත් ත්ීඅට්රළතයීිවට්රවෝකයකීමවකනිලීතයතයධීකෙයෙිලීහුිත් ත්ීඅට්රළතයී
ට්රකට්රර්.ීඔවුන්ීළඟීඔව ීඅියයීකෙයෙට්රින්ී ළිනීහුිත් ත්ීනරිකනභ ,ීඑවීඇණවුභ ීකළීහරරීදරයිීඅට්රලතයී
ිවට්රවෝකයකවෙට්රතන්ීඅසන්න.
්ෙජයීතයකෙයනීමවකනීට්රදකීAustralian Broadcasting Corporation (ABC - www.abc.net.au) සහ
Special Broadcasting Service (SBS - www.sbs.com.au)ීදීඇතුළුිීට්රනොමිට්රල්ීසර ට්රවනීරූ ිෙ ජතිීට්රසේිෙී
තණනෙි ආීඇක.ීට්ර ී“තෙස්තුට්රින්ීිවදහස්”ීට්රසේිෙීනර්ඹී ීසඳහෙීඔව ීරූ ිෙ ජතිීවල ්රව ආීට්රහෝීග්රෙහකීමිල ආී
ට්රතවී ීඅියයීට්රනොට්රේ.ී
අට්රනකුත්ීරූ ිෙ ජතිීට්රසේිෙින්ී(“pay television” or “pay TV”)ීනර්ඹී ීසඳහෙීට්රතිෙීලවෙතත්ීදෙවකත්ිව ආීඅියයී
ට්රේ.ීසන්ිවට්රේදනීට්රසේිෙීසඳහෙීරීසිදුීට්රකොන්්රෙත්තුික ීඑළඹී ීට්ර ්,ීඑ ීට්රසේිෙි ීඅදෙළීතෙස්තුීඔව ීද්ෙතකීහරරීදී
වන්නීසහීඑවීඔට්රේීඅියයකෙින් ීසහීි තයට්ර ට්රික ීතරළට්රප්දීවන්නීකහවුරුීක්තන්න.ීඔවීට්රකටිීකෙලවක ීිවිස ආී
කුලියාව ීතන්ට්රන්ීනභ ීි ගුකෙලීනීට්රකොන්්රෙත්තුිල ීඑළඹීට්ර න්ීිළරීන්න.ීතෙස්තුිලියාන්ීිවදහස්ීfree-to-airීදර්යනී
නර්ඹී ීසඳහෙීට්රතිනීරූ ිෙ ජිවව ීලියාවෙ ි ිංචිීවීට්ර න්ීිළරීන්න.
ට්රවොට්රහෝීරූ ිෙ ජතිීනෙළිකෙින්ීඔව ීනර්ඹී ීට්රනොහරරීීවූීිරඩස හන්ීජෙලතකිීනර්ඹී ීඉඩීසලසනී සුීනර්ඹුභ ී
(“catch up”)ීිරඩස හන්ක්ණීඉි රි ත්ීක්යි.ීට්රකට්රසේීවුිත්,ීජෙලතකිීිරඩස හන්ීනර්ඹී ීතයයෙලීදත්ක ප්ර ෙණව ආී
ිරවීිනීඅක්ීඔවීඔට්රේීදත්කීප්රිකකෙතවීඉ ආ වුිට්රහොත්ීඑවීඉකෙ ත්ීමිලීඅධිකීතයවීහරරීව.ී

Netflix, Presto සහ Stanීිරිවීප්රිෙහී(“Streaming”)ීට්රසේිෙීදීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේදීීලවෙතකීහරරීව.ීිරඩස හන්ී
ට්රතොනුි ීපතයසී ීට්රිනුට්රින්ීට්ර ීට්රසේිෙින්ී ෙසිකීතෙස්තුි ආීඅවීක්යි.ීට්ර ීට්රසේිෙිින්ීනර්ඹී ීසඳහෙීඔව ී
අධිට්රේීතීට්රරෝඩ්වෑන්ඩ්ීසභ වන්ධකෙි ආීඅියයීට්රියි.ීඒිෙීනර්ඹී ීතයයෙලීියට්රවන්ීදත්කීිරවීිනීවිී කකීකවෙී
තන්න,ීතයට්රයේයට්රවන් ීජිංත ීදු්කානවරීන්ීනර්ඹී ීමිළීඅධිකීතයවීහරරීව.ී

Special Broadcasting Service (SBS)ීරූ ිෙ ජතිීසහීගුින්තයදුලියාී ධයස්ාෙනීතයසින්ීප්රජෙීකෙයෙින්ීතණනෙිරීන්ී
ිරඩස හන්ීතයකෙයනවීක්යි.ීසික කෙීිරඩස හන්ීප්රධෙනීහුිත් ත්ිලීසහීජෙලතකිීප්රසිේධීට්රකට්රර්.ී
ජනිෙර්ගිකීගුින්තයදුලියාී ධයස්ාෙනීNational Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Council
(www.nembc.org.au ීට්රිේීපටුට්රින්ීට්රහෝී03 9486 9549ීදු්කානීඅිංකවීඇ තීට්ර න්ීට්රසොවෙතකීහරරීව).ී

සූදු
සූදුි ීට්රවදතයවීයුතුීකෙලවීසහ/ට්රහෝීමුදලීපළිවඳීසී ෙි ආීට්රනොදත්ීස හ්ීහුේතලවන්ීසූදුිීට්රහේතුට්රින්ීසරලරීවීයුතුී ෙඩුී
සිදුීතයවීහරරීව.ීසූදුිීව් කළීමූලයීප්රය්නීඇිකීකළීහරරීීඅක්ී ෙනසිකීසහීයෙමරිකීට්රසෞඛ්යව,ීරැරීවෙිීසහීසභ වන්ධකෙී
ිරිවීහුේතලවකුට්රේීවිතයකට්රේීඅට්රනකුත්ීඅිංයීට්රකට්ර් ජදීවල ෑීහරරීව.ීසූදුිීිවසෙීඇිකිනීතර ළුීඑ ජීට්රවට්රදන්නෙ ී
ණ ආීට්රනොි,ී වුට්රල්ීතදතයව ීසහීසමීය  ීවහළුින් දීවල ෙයි.
සූදුි ීඇේවර ජීවීීහුේතලවන්ීට්ර න් ීඔවුන්ට්රේී වුට්රල්ීතදතයවීසහීසමීය  ීසතවන්ීසඳහෙීත ට්රේයන,ීමූලයීත ට්රේයනීසහී
තිිකීත ට්රදස්ීඇතුළත්ීත කේීට්රසේිෙින්ීඇක.
ආවතනව

දුෙකථනව

ට්ර ේාඅඩවිව

National Problem Gambling Hotline

1800 858 858

www.gamblinghelponline.org.au

Lifeline

131 114

www.lifeline.org.au

Gamblers Anonymous

02 9726 6625

http://gaaustralia.org.au/

131 450 අ කන්න
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වල්ලන්ීබිම ,ීඅසල්ිරසිවන්ී හීහඬින්ීසිංීතකීිෙදනවීරීම ,ීට්රහෝීතයදුලියාට්රවන්ීක්රිවෙක්නීවන්්රීකෙතයකවීිරිවී
හුේතලවන් ීවෙධෙීිනීතයි ට්රහේීඅධිකීයේදවන්ීමීය  ීඅවත්ීට්රේ.
අධිකීයේදට්රවන්ීඕස්ට්රේලියාවෙනුින්ීම්ක්ෂෙීරීම ීතිිකීඇක.ීප්රෙන්කීසහී ළෙත්ීඅනුිී රණවීභ ීට්රිනස්ීතයවීහරරීීනමුත්ී
ට්ර ෝයෙීස ජකීක්රිවෙකේකභ ීතට්රේී7.00 ීට්ර ්ීට්රහෝී්ෙත්රීී11 ී සුිීට්රනොකළීයුතුව.
ඔට්රේීඅසල්ිරසිවන්ට්රේීට්ර ෝයෙිීඔව ීවෙධෙි ආීනභ ,ීඔවුන් ීකකෙීක්න්න.ීඔට්රේීඅසල්ිරසිවන් ීඔවුන්ට්රේීට්ර ෝයෙට්රින්ී
ඔව ී ජරිහර්ව ආීිනීවිීට්රනොදරනීසිටිනිෙීතයවීහරරීයි.ීසෙ ෙනයට්රවන්ීඕස්ට්රේලියාවෙනුින්ීතයටින්ීතය ීඇිකිනීට්ර ෝයෙින්ී
ඉිසී ීහුරුදුිීසිටිනීඅක්ීඒීපළිවඳීතර ලුීකකෙවහීරීමට්ර න්ීතයසඳෙීතිවික.ීට්රකට්රසේීවුිත්,ීට්ර ෝයෙිීිව්තුරුිීඇිකී
ට්රේනභ ,ීඑවීඅධිකීට්රලසීට්ර ෝයෙකෙමීනභ ,ීට්රහෝී ෙන්ද්ීට්රහෝීරෑට්රවෝීවූී සුීඇට්රසේීනභ ,ීඑට්රසේ ීකකෙවහීරීමට්ර න්දීකත්ිවී
ස නවීට්රනොට්රේීනභ ,ීඔව ීට්රභ ීපළිවඳිීප්රෙට්රේයවීසකෙි ,ීප්රෙන්කීට්රහෝී ළෙත්ී රිස්ීඅධිකෙරිව ,ීට්රහෝීට්ර ොලීසිව ී
රමිණිලියාීකළීහරරීව.ී
ඔවීඅලුත්ිරඩිවෙීරීම  ආීට්රහෝීසෙදව ආීිරිවීට්ර ෝයෙකෙමීක්රිවෙකේක  ආීසරලසුභ ීක්න්ට්රන්ීනභ ,ීඒීපළිවඳිීඔට්රේී
අසල්ිරසිවන්ීදරනුිත්ීක්න්න.ීට්ර ෝයෙි ආීම්භ කීින්ට්රන්ීසහීඅිසන්ීින්ට්රන්ීකි්ීට්රේලෙිකදීවන්නීසහීඑවී
ක්ද්කෙමීවූීතය ීදරන්තයවීයුත්ට්රත්ීකෙ දරයිීදරනීසිටිනීතය ීහුේතලට්රවෝීසෙ ෙනයට්රවන්ීඅඩුට්රින්ීකුපකීවී ීස්ිකෙිවයි.ී6ී
ිනී රිච්ට්රේදට්රව ජීඕස්ට්රේලියාවෙීතිිකවීරීවින්න.

ෙළටත්ාෙටලනාට්රසේ ට
ප්රෙට්රේයවීසකෙ/කවුන්සිලීළ ෙීට්රසෞඛ්යී ධයස්ාෙන,ීළ ෙීසුරැකුභ ී ධයස්ාෙන,ීට්රවොවුන්ීිෘත්ිකකට්රවෝ,ීසහීිරඩි ජටිීසුරැකුභ ී
ට්ර න් ීමවෙධිකීට්රසේිෙීිරිවීට්රවොට්රහෝීත කේීට්රසේිෙින්ීස වයි.ීඔවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීවිතයකව ීහුරුීිනීඅිස්ාෙට්රේදීී
අියයීිනීිටිනෙීත ට්රදස්ීසහීත කේීසර යිවීහරරීීවහුසිංස්කෘිකකීට්රහෝීප්රජෙීට්රසේිකවන්ීකවුන්සිලවන් ජීසිටිික.ීමීය  ී
අ ක්ිීප්රෙට්රේයවීකවුන්සිලී ගින්ීප්රජෙීසිංතයධෙනිලීප්රට්රවෝජනවීපණිසීප්රජෙීයෙලෙ,ී්රීඩෙතේ,ීතයට්රනෝදීතවන්ීසහී
සිංස්කෘිකකීතත්සිීසඳහෙී හසුකභ ීිව්තුරුිීසර ට්රවයි.
ප්රෙට්රේයවීසකෙී ගින්ීප්රෙට්රේයවී ෙර්තීනඩත්තුි,ීට්ර ොදුීිරසිරීළිීසර යී ,ීසහීසෙප්හුීසහීම නයෙලෙීිවව ීට්රසෞඛ්යේක්ෂකී
ප්රමිතීන්ීඅනුත නවීක්න්ට්රන්දීවන්නීකහවුරුීරීම ීසිදුීක්යි.ීඔවුහුීට්රතොඩනරගිලියාීසිංිර්ධනවී ෙලනවීක්ික.ීඔව ී
ඔට්රේීට්රේ ට්රළ ජීට්රිනස්ක  ආීරීම ීඅියයීනභ ,ීඔවීඔට්රේීප්රෙට්රේයවීසකෙට්රි ජීඅනු රිකවීඒීසඳහෙීලවෙීතකීයුතුව.ී
ස හ්ීප්රෙට්රේයවීසකෙීට්රසේිෙින්ීසඳහෙීට්රතවීභ ීරීම ීඔව ීසිදුීතයවීහරරීව.ීඅදෙළීතෙස්තුීප්රෙට්රේයවීසකෙීප්රකෙයනිලීට්රහෝී
ට්රිේීඅඩතයට්රව ජී ළීට්රකට්රර්.ීවභ ීතී්ණව ආීට්රහෝීඅනු රිකව ආීලවෙීතරති ීට්රිනුට්රින්ී්ෙජයීිවලධෙමන් ීඅිකට්රර්කීමුදල ආී
ට්රහෝීකයෙතීලවෙීදී  ආීඔවීට්රනොකළීයුතුව.ීප්රදෙනීට්රහෝීඅල්ලස්ීලවෙීදී තිිකතයට්ර්ෝධීිනීඅක්ීඑවීිෙර්කෙීක්නුීලරට්රේ.
ප්රෙට්රේයවීසකෙීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී2ීිනී රිච්ට්රේදට්රව ජීත කේීලවෙීතන්නීට්රකො සීරීවින්න.

පුස්තකටල
ට්රවොට්රහෝීප්රට්රේයිලීහුේතලවන් ීලියාවෙ ි ිංචිීවීට්ර න්ීඅනතුරුිීට්රනොමිලට්රේීට්ර ොත්ීවරහර්ීට්රතනීවෙහරරීී හජනීහුස්ලකෙලී
ප ජ ෙීඇක.ීට්ර ීහුස්කකෙලිලීඉිංග්රීසිීකෙයෙි ීඅ ක්ීට්රිනත්ීකෙයෙිලියාන්ීලියාවවුණුීට්ර ොත්දීඇක.ීඑට්රසේීනරත්නභ ,ීඒිෙී
ඇණවුභ ීක්ීට්රතන්ිෙීතරතිට්රභ ීහරරීවෙිීඇක.ීට්රවොට්රහෝීහුස්කකෙලිලීට්රනොමිට්රල්ීසර වනීඅන්කර්ජෙලී හසුකභ දීඇක.
හුස්කකෙලව ආීට්රසොවෙීතරති ීසඳහෙීට්රිේීwww.nla.gov.au/libraries ීඅඩතයව ීපතයට්රසන්නී

කසලාඑකතුාකිරීොසහාප්ර චණ්රීකෙණව
කුණු-කසළීඑකතුීරීමට්රභ ීසහීප්රිකේරීක්ණවීරීමට්රභ ීිතකී ී රිට්ර්න්ට්රන්ීප්රෙට්රේයවීමණ්ඩුිල ව.ීට්රවොට්රහෝීප්රෙට්රේයවී
සකෙී ගින්ීසෙ ෙනයීඅ ද්රියීසහීප්රිකේරීක්ණවීකළීහරරීීඅ ද්රියී( ත්ක්,ීප්ලෙස්ටි ආ,ීවීදුරුීසහීවකඩ)ීසඳහෙීට්රිනී
ට්රිනස්ීකසළීවඳුන්ීස වනීඅක්ීස හ්ීප්රෙට්රේයවීසකෙී ගින්ීහරිකීඅ ද්රියී(කණට්රකොළීමි ව)ීසහීඉිකීළෑට්රභ දීී ේී
අේද්ීකවනීතයයෙලීකෙණ්ඩීසඳහෙීදීකසළීවඳුන්ීස වයි.ී
කසළීඑකතුීරීමට්රභ ීට්රේලෙින්ීසහීිවසිට්රලසීකසළීඉිත්ීක්නීමක්වීදරනීතරති ීසඳහෙීප්රෙට්රේයවීසකෙට්රින්ීට්රහෝී
ඔට්රේීඅසල්ිරසිවන්ට්රතන්ීතය සන්න.ීඔට්රේීඅ ද්රියීස වෙීඇිකීකසළීකෙජනිල ීදරමීය  ීට්රනොහරරීීක්භ ීතයයෙලීනභ ,ී

131 450 අ කන්න
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ඔව ීඑවීකසළීඑකතුීරීමට්රභ ී ධයස්ාෙනවක ීට්රහෝීකසළීප්රිකේරීක්ණවීක්නීස්ාෙනවක ීරැට්රතනීවෙ ීසිදුීිනී
අක්ීඒීට්රිනුට්රින්ීතෙස්තුි ආීට්රතවී දීසිදුට්රේ.ීට්ර ොදුීට්රේ ළකීට්රහෝීට්ර ෞේගිලකීඉඩ කීකසළීදරමීය  ීතිිකතයට්ර්ෝධීව.

ට්රෙොදුා ැසි භකිගනවක්
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීට්ර ොදුීිරසිරීළිිලීට්රසේිකවන්ීට්රවොදිෙීනරිකීඅක්ී ෙතයච්චිවීසඳහෙීමුදල්ීඅවීරීම  ආීසිදුීට්රනොට්රකට්රර්.ී
ිරසිරීළිිලීබිළිඳුන්ට්රේීඉණකඩී(nappy)ී ෙරුීරීමට්රභ ී හසුකභ ීසහීමවෙධිකවන්ීසඳහෙීතයට්රයේෂිකීවූී හසුකභ දීඇක.ී
ට්ර ීිරසිරීළිීසෙ ෙනයට්රවන්ී ජඳිනීිරසිරීළිීිනීඅක්ීත ආකුටිකට්රවන්ීිෙඩිිනීඒිෙීට්රනොට්රේ.ීස හ්ීිරසිරීළිීස්ිවිං්රීවී
සහීස්ත්රී-හුරුයීට්රද ක්ෂව ීට්ර ොදුීිනීඅක්ීට්රවොට්රහෝ ව ආීිරසිරීළිිලීස්ත්රීන්ීසහීහුරුයවන්ීසඳහෙීට්රින්කළී හසුකභ ී
ඇක.
ෙතයච්චිට්රවන්ී සුිීිරසිරීළිව/කරසිරීළිවීපරිසිදුිීසහීපළිට්රිළ ීකවෙීවන්න.ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීඇිකීස හ්ීිරසිරීළිී
ව ජස්රෙවීවීට්රකො ස්ීට්රසොදෙීහරම ීට්රිනුි ීට්රකොභ ට්ර ෝස්ට්ී(ට්ර ොට්රහෝ)ීසෑදී ීසඳහෙීකෙතයකීක්යි.ීඑ ිවසෙ,ීඔවීිරසිරීළිී
ිළ ීදෙන්ට්රන්ීට්ර ොනිෙදීවන්නීතරනීසරළරීලියා ත්ීට්රින්න.ී
ට්ර ොදුීිරසිරීළිව ආීට්රසොවෙීතරති ීසඳහෙීhttps://toiletmap.gov.au අඩතයව ීවන්න.

තුොෂටවිතව
ඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීිතු්ීසෙ ෙනයට්රවන්ීට්රහොඳීකත්ිට්රේී ිතී.ීඑට්රහත්ීස හ්ීස්ාෙනිලීළිිංිතු්ීට්රහෝීබී ීට්රවෝතයීට්රනොිනී
ිතු්ී ෙතයච්චිීට්රකට්ර්නීවරතයන්ීඒිෙීබීට්ර න්ීිරළරීවීයුතුව.ීට්ර ීස්ාෙනී හකීසඳහන්ීසලකුට්රණන්ීහඳුනෙීතකීහරරීව.

ප්රෙට්රේයවීකලෙ ිලීජලීකෙතයකවීපළිවඳීසී ෙින්ී ණිෙීිකබිවීහරරීව.ීට්ර යින්ීඅදහස්ීින්ට්රන්ීඔට්රේීිතු්ීකෙතයකවී
තයට්රයේෂිකීකෙලීසී ෙික ීට්රහෝීක්රිවෙකේකභ ීරී ජ වක ීසී ෙීට්රකො ීඇිකීවියි.ීතදෙහ්ණව ආීට්රලස,ීඔව ීට්රතිත්ක ී
ිතු්ීදරමීය  ීට්රහෝ,ීිෙහනවීට්රසේදී ීට්රහෝීජට්රනල්ීවීදුරුීට්රසේදී ීිතු්ීකෙතයකීරීම ීට්රනොහරරීීිනුීඇක.ීඔට්රේීප්රෙට්රේයවී
සකෙිීඇ තීට්ර න්ීට්රහෝීwww.bom.gov.au/water/restrictions ීට්රිේීඅඩතයව ීපතයසීට්ර න්ීට්රකෝතුරුීදරනතන්න.

වීසට
Department of Immigration and Border Protection (DIBP) ස්ර ්ීට්රහෝීකෙිකෙලියාකී ි ිංචිවීසඳහෙීවීසෙී
ිවකුත්ීක්නුීලවනීඅක්ීහු්ිරසිකෙිවීපළිවඳීඅවදුභ  ත්ීසභ වන්ධට්රවන්ීදීතී්ණීතනුීලරට්රේී
(www.border.gov.au).
ඔව ීසුදුසුීවීසෙිීකු  ආදරයිීට්රසොවෙීතරති ීසඳහෙීwww.border.gov.au/Trav/Visa-1  ජීඇිකීVisa Finderී
ට්ර ිල ීකෙතයකීක්න්න.
ට්ර ීට්රවොට්රහෝීවීසෙීිර්තීසඳහෙීwww.border.gov.au/Trav/Visa/Appl ඔස්ට්රසේීජෙලතකිීඅවදුභ ීකළීහරරීව.

Resident Return (මතයාෙදිංචිකරු  පානැ තාෙැමිීමට්රම්)ාවීසටා
ඔවීදරන ීහු්ිරසිකෙිවීද්න්ට්රන ආීනභ ීට්රහෝීකලියාන්ීදරරූට්රි ආීනභ ීසහීතයට්රේයීසිංෙේවීසඳහෙීට්රතොස්ීිවකයී
ි ිංචිකරුිකුීට්රසේීනරිකී රමිණී ීඅියයීනභ ,ීඔව ීResident Return වීසෙී(RRV)අවදුභ ීරීම ීසිදුීිනුීඇක.
ඔව ීට්ර ීවීසෙිීඅියයීින්ට්රන්ීදරන ීප්රදෙනවීට්රකො ීඇිකීිවකයී ි ිංචිීවීසෙීවල ට්ර්රව ජීතයට්රේයීත න්ීකෙලවීඅිසන්ිී
ඇත්නභ ීට්රහෝීඅිසන්ීවී ීළිංිීඇත්නභ ී ණි.

RRV වනුීඔව ීතයට්රේයවන් ජීසිංෙේවීට්රකො ීසිංෙේකීවල ්රවීිළිංගුීකෙලසී ෙිීඇතුළකීිවකයී ි ිංචිකරුිකුී
ියට්රවන්ීනරිකත්ීඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණී ීඅිස්වීලවෙීට්රදනීස්ාෙි්ීවීසෙිරීට්ර ී. වීසෙීවල ්රවීඑවීද්න්නෙ ී,
ි නීිවව ව ආී් ජකිීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීරැඳීීසිටී ීඉඩීලවෙීට්රදයි්වකීට්රවදී ීඅදහස්ීට්රනොක්න්ට්රන්ීඔව ීතයට්රේයීසිංෙෙී.
ීනභ RRVීසඳහෙීඅවදුභ ීරීම ීඅියයීට්රනොට්රේී.RRVීපළිවඳීිරඩිීතයස්ක්ීwww.border.gov.au/Trav/Visa1/155-  ජීඇිකීDIBP ට්රිේීඅඩතයට්රවන්ීලවෙතකීහරරීව.

131 450 අ කන්න
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ඕස්ට්රේලියාවට ානැෙමේට්රම්ාවීසට
කෙිකෙලියාකීඅමුත්කන්ීඔවුන්ීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීතකීරීම ීවලෙට්ර ොට්ර්ොත්තුීිනීසභ පූර්ණීකෙලවීමි්ණවීිනීවීසෙී
වල ්රවක ීඅවදුභ ීකළීයුතුව.ීඔවීඕස්ට්රේලියාවෙි ී රමිණී ීඅට්රප්ක්ෂෙීක්නීකේණවීඅනුිීවීසෙීතණනෙි ආීඇක.ීසෑ ී
වීසෙික ීතයට්රයේයීට්රකොන්ට්රේසිීඇක.ීිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry ට්රිේීඅඩතයව ී
වන්න.

මතයාෙදිංචිවාසඳහටාසංක්රෙණවාවීෙසාවීසට
ඕස්ට්රේලියාවෙි ීට්රකට්ර්නීිවකයීසිංක්ර ණීතුන්ීිර්තවරී:

•
•

•

වුල්ීසිංක්ර ණවී-ීඅවදුභ කරු ීඅනුග්රහවීදර ආවී ීසඳහෙීට්රවෝතයකෙිවීස ජකීඥෙිකවකුීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීසිටිවී
යුතුව.ී
ිවහුණකෙී දන ී කීට්රහෝීියෙ ෙරිකීසිංක්ර ණවී-ීඅවදුභ කරු ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීමර්ර කව ීට්රහෝීට්රිනත්ී
ට්රක්ෂේ්රිල ීදෙවකීතයවීහරරීීිවහුණකෙින්ීට්රහෝීතයට්රයේයීහරරීවෙින්ී
ිකබිවීයුතුව.
ෙනුෂීවී දන ී කීට්රකට්ර්නීසිංක්ර ණවී-ීඅවදුභ කරුීඔවුන්ට්රේී ේී්ට්රට්දීී ෙනිී ජමිකභ ීතල්ලිං නවීිනී
ක්ට්රභ ී ජිංසනව ීල ආවූීහුේතලවකුීට්රහෝීට්රලසීට්රිනස්ීට්රකො ීසරලකී ීට්රහේතුට්රින්ීපීඩෙි ීල ආවූිකුීතයවීයුතුී
අක්ීප්රික-ස්ාෙ නවීඅියයීහුේතලවකුීට්රලසීිවර්ට්රේයීක්නුීලරබූිකුීදීතයවීයුතුව.

සෑ ීවීසෙීකෙණ්ඩව ආීසඳහෙ ීසරපරිවීයුතුීිවවමිකීඅියයකෙීඇක.ීwww.border.gov.au  ජී
DIBP ට්රිේීඅඩතයට්රව ජීවීසෙීපළිවඳීනික ීට්රකෝතුරුීඇතුළත්ීිනීඅක්ීඔව ීතරළට්ර නීවීසෙීිර්තවීට්රකෝ්ෙීතරති
ත කෙමීවී ීසඳහෙීඑ ජී“Visa Finder”ීනභ ීට්ර ිල  ආදීඇක.ී

ී

ලියාවටෙදිංචිාසංක්රෙණාමලධටරී ප
සිංක්ර ණීිවට්රවෝකයකට්රවකුීවනුීසිංක්ර ණිකීකරුණුීපළිවඳිීත ට්රදස්ීට්රදමින්,ීවීසෙීඅවදුභ  ්රව ආීසකස්ීරීම ීසහී
ඉි රි ත්ීරීම ීත කෙමීින,ීට්රසේිෙදෙවකවෙීට්රිනුට්රින්ීDIBP ස තීතනුට්රදනුීක්නීහුේතලට්රවරී.ීඔවුන්ී
සෙ ෙනයට්රවන්ීතෙස්තුි ආීඅවීක්යි.ී
ඔව ීසිංක්ර ණීිවට්රවෝකයකවකුීකෙතයකීරීම ීඅකයියීට්රනොට්රේ.ීඔව ීකිවට්රවන්ීඅවදුභ  ්රව ආීට්රවොමුීරීම ීක්භ ී
තයය්ිෙයව ආීනරත්නභ ීට්රහෝීඔට්රේීකත්ිවීසිංකීර්ණීනභ ,ීඔව ීලියාවෙ ි ිංචිීසිංක්ර ණීිවලධෙරිවකුීකෙතයකීකළීහරරීව.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළීක්රිවෙත් කීිනීසිවලුීසිංක්ර ණීිවට්රවෝකයකවන්ීOffice of the Migration Agents Registration
Authority (OMARA) ජීලියාවෙ ි ිංචිීතයවීයුතුව.ීලියාවෙ ි ිංචිීසිංක්ර ණීිවට්රවෝකයකවකුීට්රසොවෙීතරති ීසඳහෙී
www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/  ජීOMARA ට්රිේීඅඩතයව වන්න.

ටලිත ාඔට්රේාවීසටාතත් වාෙරීක්ෂටාකිරීෙ
Visa Entitlement Verification Online (VEVO)ී(ජෙලතකිීවීසෙීට්රවෝතයකෙිවී මක්ෂෙීරීම )ීවනුීවීසෙී
වල ්රව ආීද්න්නන් ීසහීමවකනිල ීwww.border.gov.au/vevo ීඔස්ට්රසේීවීසෙධෙමන්ට්රේීට්රකෝතුරුී මක්ෂෙීකළී
හරරීීට්රනොමිට්රල්ීසර ට්රවනීජෙලතකී හසුක රී.
ඇ ල්ීිවය් ෙදනීසඳහෙීකෙතයකීකළීහරරීීඑට්ර න් ීඇ ල්ීස්ට්ර ෝර්ීට්රිිකන්ීට්රනොමිට්රළේීවෙතකීකළීහරරීීmyVEVOී
ට්රවදවු  ආදීඇක.

ඕස්ට්රේලියාවටනුාපුෙ ැසි භෂට ව
හු්ිරසිවකුීවී ීවන්ට්රනන්ීඅදහස්ීින්ට්රන්ීඔවීඕස්ට්රේලියාවෙිීට්රිනුට්රින්ීසහීඑවීට්ර තිීසිටිනීසිවලුීට්රේීට්රිනුට්රින්ීඔවී
ි ත ීකර ීිනීවියි.ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීහු්ිරසිකෙිවීවනුීඔව ීප්රිකලෙකීරැස ආීසහීඅට්රප්ීප්රජෙකන්ත්රීවීස ෙජවීතුළීපූර්ණී
ියට්රවන්ීසහකෙීතීවී ීඅිස්ාෙිීතදෙක්නීි්ප්රසෙදවරී.ී

131 450 අ කන්න
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හු්ිරසිකෙිවීඅවදුභ ීරීම ීඅට්රප්ක්ෂෙීක්නීට්රවොට්රහෝීස්ර ්ී ි ිංචිකරුින්ීඒීසඳහෙීඅවදුභ ීරීම ීට්ර ්ීඅියයකෙී
රී ජ ව ආීසභ පූර්ණීකළීයුතුව.ීිවය්චිකීකෙලීසී ෙි ආීඕස්ට්රේලියාවෙිීතුළීවිිත්ීවී ත්ීසහීවහ ත්ීකල්රීරිවෙිත්ීමීය  ී
ඇතුළත්ීට්රේ.ී
හු්ිරසිකෙිවීපළිවඳීතයස්ක්, ට්රවෝතයකෙිීසහීඅවදුභ  ්රීwww.border.gov.au/Trav/Citi ීට්රිේීඅඩතයට්රව ජීඇක.
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීහු්ිරසිකෙිව ීඅවදුභ ීක්නීට්රවොට්රහෝීඅව ීහු්ිරසිකෙිවීසභ වන්ධී මක්ෂණවරීන්ීස ත්ීවී ීසිදුීට්රේ.ී
හු්ිරසිකෙිවීපළිවඳී මක්ෂණවීඅලුත්ීඕස්ට්ීට්රර්ලියාවෙනුින්ීතයසින්ීහු්ිරසිවන්ීවීට්රභ දීීසිදුීක්නුීලවනීPledge of
Commitmentී ජීඇිකීසේධර් ී කී දනභ ීට්රේ.ීප්රජෙකන්ත්රීවීස ෙජව ආීපළිවඳීඕස්ට්රේලියාවෙිීකවෙීඇිකීතයය්ිෙයව,ී
හු්ිරසිකෙිව ීඅදෙළීිතකීභ ීසහීි්ප්රසෙදවන්,ීසහී්ෙජයත්ිවීසහීතිිකවීඑ ගින්ීඅි්ණවීට්රකට්රර්.ීට්ර ී මක්ෂණවී
සඳහෙීසූදෙනභ ීවී ීwww.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test  ජීඇිකී
හු්ිරසිකෙිවී රික්ෂණවීසඳහෙීමූලෙශ්රීඇතුළත්ීට්ර ොකීරීවින්න.
ඔවී මක්ෂණවීස ත්ීවුිට්රහොත්,ීසහීඔට්රේීඅවදුභ  කීසෙර්ාකීනභ ,ීහු්ිරසිකෙිවීප්රදෙනවීරීමට්රභ ීතත්සිව ආීසඳහෙීඔව ී
ම්ෙධනෙීක්නුීලරට්රේ.ීට්ර ීතත්සිට්රේදීීට්රවොට්රහෝීිරඩි ජටිීඅවදුභ කරුින් ීPledge of Commitmentී(කර වීට්රභ ී
ට්ර ොට්ර්ොන්දුි)ීලවෙීදී ීඅියයීිනුීඇක.ී
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීහු්ිරසිවකුීවීට්ර න්ීඅනතුරුිීඔව ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීතයට්රේයීත න්ීවල ්රව ආීසඳහෙීඅවදුභ ීකළීහරරීව.ීඔවී
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීහු්ිරසිකෙිවීට්රසේ ීට්රිනත්ී් කීහු්ිරසිකෙිවත්ී ිත්ිෙට්රතනීවන්ට්රන්ීනභ ,ීඔවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රින්ීප කී
වෙ ීසහීවළිී් ී රමිණී ීකළීයුත්ට්රත්ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීතයට්රේයීත න්ීවල ්රවීකෙතයකට්රවිව.ී
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙීට්රහෝීඕස්ට්රේලියාවන්ීතයට්රේයීත න්ීවල ්රව ආීසඳහෙීඅවදුභ ීරීම ී
www.passports.gov.au/Pages/home.aspx ීට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.ී

අනටිතායරු  පාසහාඕස්ට්රේලියාවටනුාපුෙ ැසි භෂට ව
ට්රවොට්රහෝීඅිස්ාෙිලදී,ීඔවීඕස්ට්රේලියාවෙට්රේීිවකයී ි ිංචිකරුිකුිීසිටිවදීීඔව ීදෙිීත ි නීළ වෙ/ළ යින් ීත ට්රත්දී ී
ිවකරිකන් ීහු්ිරසිකෙිවී ජමිීට්රේ.ීට්ර ීදරුින් ීඕස්ට්රේලියාවෙනුීතයට්රේයීත න්ීවල ්රව ආීඅියයීට්රේනභ ,ීForm 119ී-ී
ඕස්ට්රේලියාවෙනුීහු්ිරසිකෙිවීපළිවඳීසෙක්ෂයීසඳහෙීඅවදුභ  ්රව ආීට්රවොමුීක්ීඔවුන්ට්රේීහු්ිරසිකෙිවීපළිවඳීසනෙකනව ආී
ලවෙීතකීයුතුව.ීදරුිෙීස තීතයට්රේයීසිංෙේීවෙ ීකලියාන්ීඔවීට්ර වීකළීයුතුව.ී
ිරඩිීතයස්ක්ීසහීForm 119ීමකෘිකී ්රව ආීලවෙීතරති ීසඳහෙීwww.border.gov.au ී ජී
DIBP ට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.

ඡ පයවාදීෙ
අවුරුදුී18 ීිරඩිීඕස්ට්රේලියාවෙනුීහු්ිරසිවන්ීඡන්දීසඳහෙීලියාවෙ ි ිංචිීවී ීඅිවිෙර්වව.ීඔව ීහු්ිරසිකෙිවීප්රදෙනවීක්නී
තත්සිට්රේදීදීට්රභ ීසඳහෙීලියාවෙ ි ිංචිීවී ීහුළුින.ීිවසීඅවුරුදුී18 ිනීතය ීඡන්දවීප්රකෙයීරීම ීසඳහෙීඔව ීිවසී17දීදී
ලියාවෙ ි ිංචිීතයවීහරරීව.ී
ඡන්දීසඳහෙීඇතුළත්ීවීට්රභ ීඅවදුභ  ත්ීකර රල්ීකෙර්වෙලිල,ීAustralian Electoral Commission කෙර්වෙලිලීසහී
Australian Electoral Commission ට්රිේීඅඩතයට්රව ජීඇක.ීට්රඩඩ්ල්,ීප්රෙන්ක,ී ළෙත්ීසහීට්රවොට්රහෝීප්රෙට්රේයවීමණ්ඩුී
රිකි්ණීසඳහෙීලියාවෙ ි ිංචිීවී ීඑ ආීඅවදුභ  ්රව ආ ප්වී ීප්ර ෙණිත්ව.
ඔවීඔට්රේීලියාපනවීට්රිනස්ීක්නීසෑ ීඅිස්ාෙිකදී ීනිීලියාවෙ ි ිංචිීවීට්රභ ී ්රව ආීසභ පූර්ණීකළ යුතුව.
ිරඩිීතයස්ක්ීසඳහෙී13 2326ීඔස්ට්රසේීAustralian Electoral Commissionීඅ කන්න,ීනරත්නභ ී
www.aec.gov.au ීට්රිේීඅඩතයව ීපතයට්රසන්න.

131 450 අ කන්න
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