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Paunang Salita
Ang buklet na Pagsisimula ng Buhay sa Australya ay binuo ng Department of Social
Services (DSS) at inilathala sa online sa www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlementservices/beginning-a-life-in-australia
Kailangang tingnan mo ang buklet na ito sa kompyuter o iba pang elektronikong
kagamitan, dahil marami itong link sa mga website. Kung iki-klik mo ang nakasalungguhit
na tekstong asul, dadalhin ka nito sa site o link. Ang buong address ng web ay ibinigay
din kung ikaw ay gumagamit ng naka-printang bersyon ng BaLIA.
Kung kailangan mo ng interpreter, tawagan ang Serbisyo ng Pagsasalin at Pagpapaliwanag
(TIS National) sa 131 450. Tingnan din ang Tsapter 3, Wikang Ingles para sa karagdagang
impormasyon. Ang Mga Salin ng BaLIA ay makukuha sa aming website sa
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
Ang buklet ay nagbibigay ng impormasyon sa sumusunod na mga paksa:
1. Ano ang kailangang gawin pagkaraang makarating
2. Humingi ng Tulong
3. Wikang Ingles
4. Edukasyon at Pagsasanay
5. Pagtatrabaho
6. Batas sa Australya
7. Pabahay
8. Transportasyon
9. Kalusugan at Kagalingan
10. Ang Inyong Pamilya
11. Pera
12. Sibikong Pakikilahok
Ang mga komento o mungkahi tungkol sa buklet na Pagsisimula ng Buhay sa Australya ay
maaaring ibigay sa pamamagitan ng pagsagot sa online feedback form sa
www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries
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Panimula
Maligayang Pagdating sa Australya.
Ang buklet na ito ay para sa lahat ng nagbabalak at kadarating lamang na permanente at
pansamantalang mga migrante sa Australya. Maaari ring makatulong ang buklet na ito sa
mga isponsor. Kailangan ding sumangguni ang mga takas (refugee) at mga nakapasok sa
dahilang makatao (humanitarian entrants) sa mga impormasyon na tanging ibinigay para sa
kanila ng Department of Immigration and Border Protection (DIBP) at Department of Social
Services (DSS).
Ang pamahalaan at mga organisasyon sa komunidad ay nagbibigay ng maraming serbisyo
sa mga residente ng Australya. Ang buklet na ito ay magpapakilala sa iyo ng mga serbisyo at
tulong na makukuha, at kung saan ka pupunta para makahingi ng payo.
Ang ilang permanenteng migrante at karamihan sa mga may hawak na pansamantalang visa
ay baka hindi marapat makakuha ng lahat ng serbisyong inilarawan sa buklet na ito o
maaaring magbayad sila para dito.
Mangyari lamang na basahin nang mabuti ang buklet na ito. Makakatulong ito sa iyo sa
pagsisimula ng iyong bagong buhay sa Australya. Dapat mong gamitin ang edisyon sa mga
webpage ng ‘Manirahan sa Australya’ sa www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlementservices/beginning-a-life-in-australia
Ang mga Tsapter 1-2 ay tungkol sa mahahalagang paksa para sa mga unang linggo mo sa
Australya. Saklaw naman ng mga Tsapter 3-5 kung paano ka makakahingi ng tulong sa
mahahalagang paksa para sa matagumpay na paninirahan – Wikang Ingles, edukasyon
at pagtatrabaho.
Ang mga isyung haharapin mo sa pagsisimula ng iyong bagong buhay sa Australya ay naiiba
sa mga isyu sa bansang iyong kinalakhan. Ngunit, maraming mga serbisyong makakatulong
sa iyo upang magtagumpay ka sa iyong paninirahan at maging pinahahalagahang miyembro
ng lipunang Australya, gaya ng ginawa ng milyun-milyong taong naunang dumating sa iyo
sa Australya.
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1 Ano ang dapat gawin pagkaraang makarating
Sa bahaging ito
Nakalista sa tsapter na ito ang ilang mahahalagang bagay na dapat mong gawin sa lalong
madaling panahon pagdating mo sa Australya. Hindi lahat ng ito ay akma sa kalagayan mo,
pero kailangan mong pag-isipan ang mga ito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ano ang kailangan mong malaman
Mag-aplay para sa tax file number
Magpatala sa Medicare
Kontakin ang Centrelink
Kontakin ang Health Undertaking Service
Magrehistro para sa mga klase sa wikang Ingles
I-enrol ang iyong anak/mga anak sa isang paaralan
Mag-aplay para sa lisensya sa pagmamaneho
Magbukas ng account sa bangko
Humanap ng pampamilyang doktor
Mga Mahahalagang Ugnay (Link)
Tseklist ng mga gagawin

Kung kailangan mong ipasalin ang mga dokumento o kailangan mo ng tagapagpaliwanag
(interpreter), tingnan ang Tsapter 3, Wikang Ingles

Ano ang kailangan mong malaman
Pamahalaan ng Australya
May tatlong antas ng pamahalaan ang Australya – commonwealth (o pederal), estado o
teritoryo, at lokal – na nagbibigay ng mga serbisyo para sa mga migrante at mga residente.
Ang mga estado New South Wales (NSW), Queensland (Qld), South Australia (SA),
Tasmania (Tas.), Victoria (Vic.) at Western Australia (WA)) at ang Northern Territory (NT) ay
nahahati sa maraming lokal na pamahalaan, na pinamamahalaan ng mga lokal na konseho.
Sa Canberra, ang Pamahalaan ng Australian Capital Territory (ACT) ay nagbibigay ng mga
serbisyo ng lokal na konseho at maging ng maraming serbisyong karaniwang ibinibigay ng
mga pamahalaan ng estado.
Para sa karagdagang impormasyon kung paano gumagana ang pamahalaan sa Australya,
tingnan ang www.australia.gov.au/about-government

Mga telepono – pagtawag sa telepono
Sa Australya, ang mga tawag sa telepono ay maaaring gawin mula sa mga teleponong
nakapirmi ang linya (o mga land line), mga payphone o mobile phone. Ang mga numero ng
telepono ay maaaring magsimula sa
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•
•
•
•

13/1300 (lokal na halaga)
1800 (libreng tawag)
04 (mobile) o
02,03,07,08 (lokal o area code ng lugar).

Hindi kailangan ng area code kung ikaw ay tumatawag mula sa numerong may iisang area
code. Hindi kailangan ng area code para sa mga tawag sa mobile phone na gamit ang
mobile phone.
Ang halaga ng tawag ay magkakaiba depende sa uri ng teleponong ginagamit mo sa
pagtawag, ang kumpanya ng teleponong gamit mo at ang plano ng pagtawag na pinili mo.
Kung hindi ka sigurado sa halaga ng pagtawag, kailangan mo itong alamin sa iyong
kumpanya ng telepono.
Para sa impormasyon tungkol sa mga halaga ng tawag sa mga numerong 13/1300 o 1800 sa
Australya, tingnan ang www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Specialnumbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
Para tumawag sa numero ng teleponong hindi nagsisimula sa 13, 1300 o 1800:
•

•

Kung tumatawag sa loob ng bansang Australya, i-enter ang area code at pagkatapos,
ang numero. Halimbawa, para makatawag mula Melbourne patungong Sydney,
kailangan mong i-dial ang area code 02 (para sa Sydney), at pagkatapos ang numero.
Kung tumatawag mula sa labas ng bansang Australya:
o Kung gumagamit ng land line, i-enter ang internasyonal na dialling code ng
bansang pinagmumulan ng tawag mo, na susundan ng paunang numerong 61
ng Australya, ang area code na walang 0, at pagkatapos ang numero.
o Kapag gumagamit ng mobile, i-dial ang +61, kasunod ng area code na walang
0, at pagkatapos ang numero.
o Para sa mga tawag sa numero ng mobile sa Australya, dapat mong alamin sa
iyong lokal na provider kung kailangan ng internasyonal na dialling code at
pagkatapos ay i-dial ang +61, na susundan ng numero na walang 0 sa area
code.

Kung nais mong tumawag sa isang internasyonal na numero mula sa Australya, gamitin ang
internasyonal na dialling code ng Australya na – 0011.

Mga direktoryo ng telepono
May dalawang pangunahing direktoryo ng telepono sa Australya. Ang mga Yellow Pages ay
naglilista ng mga numero ng negosyo gaya ng mga shop at mga tradesman batay sa uri ng
serbisyo o produkto. Ang White Pages ay naglilista ng mga negosyo at mga residente ayon
sa pangalan. May bahaging pampamahalaan ang White Pages na may mga detalye ng
kontak para sa mga ahensiyang lokal, estado o teritoryo at Pamahalaan ng Australya. Sila ay
binabanggit sa buong buklet na ito.
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Ang mga libro ng teleponong ito ay libre at hinahatid sa bawat bahay taun-taon. Makukuha
rin ito sa mga tanggapan ng koreo at mga aklatan. Sa online, maaari mong ma-access ang
Yellow Pages sa www.yellowpages.com.au at ang White Pages sa www.whitepages.com.au
o tumawag sa Directory Assistance sa 1223 (libreng tawag).

Mga sona ng oras (time zones)
May tatlong sona ng oras sa Australya – Pamantayang Oras sa Silangan ng Australya
(Australian Eastern Standard Time (AEST)), Pamantayang Oras sa Sentral ng Australya
(Australian Central Standard Time (CST)) at Pamantayang Oras sa Kanluran ng Australya
(Australian Western Standard Time (WST)).
Ang Daylight Saving Time ay pinapagana sa ilang estado mula Oktubre hanggang Abril –
pumunta sa www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylightsaving para sa impormasyon.

Self-service
Maraming mga organisasyon ang may mga opsyon para hindi mo na kailangang pumunta pa
sa kanilang mga tanggapan upang ayusin ang mga problema o magrehistro para sa
serbisyo. Kasama sa mga opsyon ng self-service ang mga linya ng telepono at mga online
account.
Magagawa mo ang lahat ng iyong transaksyon sa Centrelink, Medicare at Child Support
gamit ang self-service sa pamamagitan ng:
•
•
•
•

myGov sa www.my.gov.au
Express Plus mobile apps sa www.humanservices.gov.au/expressplus
telepono 136 240 para sa self service o
pagbisita sa www.humanservices.gov.au/selfservice

Mag-aplay para sa tax file number
Ang mga manggagawa sa Australya ay nagbabayad sa pamahalaan ng buwis mula sa
kanilang suweldo. Para makatanggap ng suweldo sa Australya, kailangan mo ng tax file
number (TFN).
Ang TFN ay natatanging numero na ibinibigay sa mga indibidwal at mga negosyo upang
makatulong sa pangangasiwa ng pamahalaan sa pagbubuwis at iba pang programang
pampamahalaan. Ang perang nakolekta mula sa mga buwis ay ginagamit para pondohan
ang mga programang pampamahalaan at mga serbisyong tulad ng mga kalsada, paaralan
at ospital.
Kasama sa kita ang mga sahod o suweldo mula sa trabaho, mga kabayaran mula sa
pamahalaan, at perang kinita mula sa mga pamumuhunan kabilang ang interes sa mga
savings account.

Tumawag sa 131 450
15

Paano mag-aplay para sa tax file number
Kung ikaw ay magmimigrante sa Australya o mayroon kang pansamantalang residenteng
visa na nagpapahintulot sa iyong magtrabaho sa Australya, maaari kang mag-aplay para sa
TFN sa pamamagitan ng pagpunta sa website ng Australian Taxation Office (ATO), sa
pagtelepono sa ATO o sa pagbisita sa ilang mga Sentro ng Serbisyo ng ATO.
Pinakamadaling paraan upang makakuha ng TFN ay gamitin ang online sa
www.ato.gov.au/tfn - kakailanganin mo ang iyong pasaporte at isang address sa Australya.
Kung hindi ka bihasang magsalita ng Ingles, kontakin ang serbisyo ng pagsasalin at
pagpapaliwanag (TIS National) sa 131 450.
Australian Taxation Office

Mga detalye ng Kontak

Telepono

132 861

Bumisita sa isang tanggapan

www.ato.gov.au/visitus

Impormasyon sa mga wikang liban sa Ingles

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

ATO Website

www.ato.gov.au

Tingnan ang Tsapter 11, Pera para sa karagdagang impormasyon.

Magpatala sa Medicare
Ang Medicare ang pambansang sistema ng pangangalaga sa kalusugan sa Australya, na
nagbibigay ng libre o may tulong na bayad ng gobyerno(subsidised) na mga serbisyo sa
pangangalaga ng kalusugan ng mga Australyano at mga permanenteng residente. Ang ilang
pansamantalang migrante ay maaari ring maging karapat-dapat sa mga serbisyo ng
Medicare.
Kung ikaw ay marapat para sa Medicare, magkakaroon ka kaagad ng access sa mga
serbisyo at mga programa sa pangangalaga ng kalusugan. Kabilang dito ang libreng
pampublikong pag-aalaga sa ospital, tulong sa halaga ng pag-aalaga sa labas ng ospital,
at may tulong na bayad ng gobyerno na mga gamot.
Para sa impormasyon tungkol sa Mga Serbisyong Medicare, pumunta sa
www.humanservices.gov.au/medicare o bisitahin ang iyong lokal na Sentro ng Serbisyo
ng Medicare.

Paano magpapatala sa Medicare
Para magpatala sa Medicare, pumunta sa isang Sentro ng Serbisyo ng Medicare na daladala ang iyong pasaporte, at iba pang dokumento sa pagbibiyahe. Kung matutugunan mo
ang lahat ng mga rekisitos, bibigyan ka ng pansamantalang numero ng Medicare kard.
Matatanggap mo ang iyong Medicare kard sa koreo makaraan ang tatlong linggo, humigitkumulang. Dapat mong ipaalam sa Medicare kung lumipat ka ng tirahan o nagbago ng
address sa koreo (postal address).
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Ang emerhensiyang pagpapagamot ay makukuha 24 oras araw-araw sa mga Departamento
ng Emerhensiya sa mga pampublikong ospital.
Medicare

Detalye ng kontak

Medicare Website

www.humanservices.gov.au/medicare

Impormasyon para sa mga migrante, mga refugee
at mga bisita

www.humanservices.gov.au/multicultural

Impormasyon sa mga wikang iba pa sa Ingles

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Telepono

132 011

Bumisita sa isang sentro ng serbisyo

http://humanservices.gov.au/findus

Maraming pribadong pangkalusugang seguro (insurance) ang nag-aalok ng seguro para sa
mga serbisyong hindi saklaw ng Medicare, halimbawa, halos lahat ng pangangalaga sa
ngipin, halos lahat ng pangangalaga sa mata, at paggamit ng ambulansiya sa halos lahat ng
mga estado at mga teritoryo.
Tingnan ang Tsapter 9, Kalusugan at Kagalingan para sa karagdagang impormasyon.

Kontakin ang Centrelink
Ang Department of Human Services ay nagbibigay ng mga kabayaran sa panlipunang
seguridad at mga serbisyo sa pamamagitan ng Centrelink. Tinutulungan ng Centrelink ang
bagong-dating na mga permanenteng residente para makahanap ng trabaho, makahanap ng
mga kurso o pagsasanay at sa proseso ng pagkilala sa mga kasanayang nakuha sa ibang
bansa. Kontakin ang Centrelink upang malaman kung ikaw ay marapat para sa kabayaran
sa panlipunang seguridad. Depende sa iyong visa, maaaring may panahon ng paghihintay
bago ka makatanggap ng mga kabayaran.
Kung ikaw ay marapat, ang mga kabayaran ay maaaring ibigay mula sa araw ng pagkontak
mo sa Centrelink. Na babayaran mula sa araw ng iyong pagdating sa Australya, kailangang
kontakin mo o sinumang kumakatawan sa iyo – halimbawa, ang iyong provider o proposer ng
Humanitarian Settlement Services (HSS) – ang Centrelink sa araw ng iyong pagdating at
maghain ng claim sa loob ng 14 na araw.
Ang mga nakapasok dahil sa makataong dahilan (humanitarian entrant) ay maaaring maging
marapat para sa Crisis Payment bukod pa sa ibang kabayaran sa panlipunang seguridad.
Kung ikaw ay nakarating dito sa ilalim ng Makataong Programa (Humanitarian Program),
dapat kang:
•
•

mag-claim sa loob ng pitong araw ng pagdating mo sa Australya o
kumontak sa Centrelink na may hangaring mag-claim sa loob ng pitong araw
pagkarating at maghain ng claim sa loob ng 14 araw ng pagkontak na ito.
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Kung may mga anak ka, maaaring marapat ka sa pinondohan ng pamahalaan na mga
kabayaran para sa halaga ng pagpapalaki ng mga anak (tingnan ang
www.humanservices.gov.au/ftb) o para sa mga bayad sa child care (tingnan ang
www.humanservices.gov.au/childcare).
Centrelink

Detalye ng kontak

Centrelink website
Impormasyon para sa mga migrante, mga
refugee at mga bisita

www.humanservices.gov.au/centrelink

Impormasyon sa ibang mga wika

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Tawagan ang self service

136 240

Mga naghahanap ng trabaho

132 850

Mga maykapansanan at mga tagapag-alaga

132 717

Nakatatandang Australyano

132 300

Mga estudyante at mga nagsasanay

132 490

Suporta sa online account

132 307

Mga reklamo at feedback

1800 132 468

Pag-aaprentis sa Australya

133 633

Mga Pamilya

136 150

Para sa impormasyon sa ibang mga wika

131 202

Bumisita sa isang sentro ng serbisyo

http://humanservices.gov.au/findus

Para sa iba pang mga numero ng telepono ng
Centrelink

www.humanservices.gov.au

www.humanservices.gov.au/multicultural

Tingnan ang Tsapter 5, Pagtatrabaho at Tsapter 10, Ang Iyong Pamilya

Kontakin ang Health Undertaking Service
Kung pumirma ka sa isang Health Undertaking (Form 815) sa kahilingan ng Department of
Immigration and Border Protection, sumang-ayon kang abisuhan ang Health Undertaking
Service ng iyong mga detalye ng kontak sa bansa sa loob ng 28 araw ng iyong pagdating.
Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.bupamvs.com.au/faqs
Kailangan mong kontakin ang tagabigay ng Serbisyong Health Undertaking na Bupa Medical
Visa Services (BUPA) sa loob ng 28 araw para irehistro at ayusin ang iyong pakikipagkita.
Maaari mong tawagan ang 1300 794 919 (Lunes hanggang Biyernes 8.00 nu hanggang 6.00
nh EST) o mag- email sa hus@bupamvs.com.au. Isasangguni ka nila sa pinakamalapit na
Health Authority Clinic, na kokontak sa iyo para aregluhin ang pakikipagkita.
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Kung dumating ka na may taglay na Humanitarian visa, sabihin mo sa iyong provider ng
Humanitarian Settlement Services na pumirma ka sa isang Health Undertaking. Tutulungan
ka nilang makontak ang BUPA.

Magrehistro para sa mga klase sa wikang Ingles
Ang pakikipag-usap sa Ingles ay mahalaga para sa matagumpay na paninirahan. Kung hindi
ka nakakapagsalita ng Ingles, lubos ka naming hinihikayat na mag-aral nito sa lalong
madaling panahon.
Ang Adult Migrant English Program (AMEP) ay nagbibigay ng mga kurso sa wikang Ingles
para sa mga bagong dating sa Australya. Maaaring marapat kang tumanggap ng libreng pagaaral ng wikang Ingles na hanggang 510 oras. Ang AMEP ay nag-aalok ng mga kursong may
naiaakmang mga oras at child care upang makapag-aral ka ng wikang Ingles kahit pa may
trabaho ka, pamilya o iba pang mga responsibilidad.
Tingnan ang Tsapter 3, Wikang Ingles

I-enrol ang iyong anak/mga anak sa paaralan
Kailangan mong i-enrol ang iyong anak o mga anak sa paaralan sa lalong madaling
panahon. Kontakin ang paaralang nais mong pasukan ng iyong mga anak para makakuha ng
mga pormularyo sa pag-eenrol.
Kailangan mong ipakita ang iyong mga dokumento sa pagbibiyahe at ang mga rekord sa
pagbabakuna ng iyong anak. Kailangang napabakunahan ang iyong mga anak para
makapasok sa paaralan. Dalhin ang anumang mga ulat sa paaralan at mga katibayan ng
kanilang naunang pinag-aralan.
Sa Australya ang mga bata ay dapat pumasok sa paaralan mula sa limang taong gulang
hanggang sa makumpleto ang Year 10. Ang mga batang nakatapos ng Year 10 ay dapat
lumahok sa full-time na pag-aaral, pagsasanay o pagtatrabaho, (humigit-kumulang na 25
oras bawa’t linggo) o kombinasyon ng mga gawaing ito hanggang sa umabot sila ng 17
taong gulang.
May makukuhang masinsinang tulong sa wikang Ingles ang mga batang nangangailangang
matuto ng Ingles.
Tingnan ang Tsapter 4, Edukasyon at Pagsasanay

Mag-aplay ng lisensiya sa pagmamaneho
Sa Australya, kailangang may lisensiya ka sa pagmamaneho para makapagmaneho at ang
mga sasakyan ay dapat nakarehistro. Kung ikaw ay nagmamaneho nang walang lisensiya sa
pagmamaneho o nagmamaneho ng di-rehistradong sasakyan, maaari kang pagmultahin at
tanggalan ng lisensiya sa pagmamaneho. Ang mga lisensiya sa pagmamaneho at mga
rehistro ng kotse ay ibinibigay ng mga pamahalaang estado at teritoryo.
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Pinapayagan kang magmaneho ng halos lahat ng estado at teritoryo sa unang tatlong buwan
ng iyong pagdating, kung ikaw ay permanenteng residente at may kasalukuyang lisensiya sa
pagmamaneho mula sa ibang bansa na Ingles ang wika o may opisyal na salin. Tingnan ang
Tsapter 3, Wikang Ingles para sa impormasyon sa pagsasalin ng mga dokumento.
Matapos ang unang yugto, kung gusto mong magmaneho, kailangan mong kumuha ng
angkop na lisensiya sa pagmamaneho sa Australya. Kailangan mong ipasa ang pagsusulit
sa kaalaman, praktikal na test sa pagmamaneho, at isang pagsusuri sa paningin. May
mahihigpit na batas ang Australya sa trapiko at batas sa pagmamaneho nang nakainom na
dapat mong sundin.
Dapat mong alamin lagi sa awtoridad sa iyong estado o teritoryo:
Estado o
Teritoryo

Ahensiya ng paglilisensiya
at pagrerehistro ng
sasakyang de motor

Telepono

Website

ACT

Road Transport Authority

02 6207 7000

www.rego.act.gov.au

NSW

Roads and Maritime Services

13 2213

www.rms.nsw.gov.au

NT

Department of Transport

1300 654 628

https://nt.gov.au/driving

13 2380

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

13 1084

www.transport.sa.gov.au

SA

Department of Transport and
Main Roads
Transport

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

Qld

Labag sa batas ang mag-alok ng regalo o suhol sa isang opisyal ng pamahalaan para
lamang makakuha ng lisensiya sa pagmamaneho.
Tingnan nag Tsapter 8, Transportasyon

Magbukas ng account sa bangko
Sa Australya, itinatabi ng mga tao ang kanilang pera sa bangko, building society o credit
union. Karamihan sa kinikita, kabilang ang sahod sa trabaho at mga benepisyo mula sa
pamahalaan, ay ibinabayad nang diretso sa isang account na nasa iyong pangalan.
Gumagamit ang mga Australyano ng debit card para mag-withdraw ng pera mula sa kanilang
mga account sa bangko at para sa maramihang pamimili.
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Kung ikaw ay magbubukas ng account sa isang bangko, building society o credit union sa
loob ng anim na linggo ng iyong pagdating, kadalasan ay kailangan mo lamang ng iyong
pasaporte bilang pagkakakilanlan. Makalipas ang anim na linggo, kakailanganin mo ng
karagdagang pagkakakilanlan upang magbukas ng account, at maaari kang mahirapan kung
ikaw ay walang maraming dokumentongmagpapakilala sa iyo. Abisuhan ang iyong bangko
tungkol sa iyong Tax file Number (TFN) upang maiwasan ang mas mataas na halaga ng
pagbubuwis sa interes na kinita.
Tingnan Tsapter 11, Pera

Humanap ng isang pampamilyang doktor
Makikilala ng ‘pampamilyang doktor’ ang iyong pamilya at kanilang mga pangangailangan sa
kalusugan. Tinatawag ang mga doktor na ito na General Practitioners o mga GP. Nagbibigay
sila ng alalay sa pangkalahatang paggagamot para sa karaniwang mga karamdaman at para
sa mga taong may matagal nang mga karamdaman na nakatira sa bahay.
Hindi katulad sa ibang bansa na kinakailangang pumunta sa ospital para matingnan ng
doktor, ang mga GP sa Australya ay karaniwang nagtatrabaho sa mga tanggapan (surihiya)
o mga klinika sa mga paligid-lungsod. Karaniwang binibisita ng mga tao ang doktor na
malapit sa kanilang tinitirhan. Maaari kang magpalit ng doktor kung hindi ka kumportable o
hindi nasiyahan sa ibinigay na serbisyo.
Tingnan ang Tsapter 9, Kalusugan at Kagalingan

Mga Mahalagang Link
Nilalaman

Website

TIS National website

www.tisnational.gov.au

Impormasyon sa emerhensiya

www.triplezero.gov.au

Impormasyon sa pamahalaan at mga serbisyo

www.australia.gov.au

Kasaysayan ng Australya, kultura, lipunan at mga
pinahahalagahan

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

Tseklist ng mga gagawin











Nabasa ko na ang Pagsisimula ng Buhay sa Australya
Nag-aplay na ako ng tax file number (TFN) / hindi ito angkop para sa akin
Nag-enrol na ako sa Medicare / hindi ito angkop para sa akin
Nakontak ko na ang Centrelink / hindi ito angkop para sa akin
Nakontak ko na ang Health Undertaking Service / hindi ito angkop para sa akin
Nagrehistro na ako para sa mga klase sa wikang Ingles / hindi ito angkop para sa akin
In-enrol ko na ang aking anak/mga anak sa paaralan / hindi ito angkop para sa akin
Nag-aplay na ako ng lisensiya sa pagmamaneho / hindi ito angkop para sa akin
Nagbukas na ako ng account sa bangko
Nakahanap na ako ng pampamilyang doktor
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2 Humingi ng Tulong
Sa bahaging ito
•
•
•

Mga serbisyong pang-emerhensiya
Tulong sa paninirahan
Tulong sa panahon ng krisis

Serbisyong pang-emerhensiya
Sa emerhensiya, tumelepono sa 000 para sa:
•
•
•

Pulisya
Ambulansiya
Brigada ng bumbero

Ang mga emerhensiya, kahit pa likas (gaya ng mga sunog sa gubat (bushfires), baha, bagyo
o lindol) o hindi likas (gaya ng mga insidenteng kemikal, aksidente sa trapiko o seryosong
kriminal na akto ng karahasan), ay nangyayari sa alinmang komunidad nang walang babala.
Kailangang tawagan mo ang 000 kung may nangangailangan ng agarang tulong.
Ang mga tawag sa 000 (tatlong zero) ay libre at magagawa mo mula sa alinmang telepono
sa Australya. Maging handa sa pagbigay ng iyong pangalan, kinalulugaran, at ang uri ng
serbisyong kailangan mo.
Kung hindi ka nakapagsasalita ng Ingles, sabihin muna sa opereytor kung anong uri ng
tulong ang kailangan mo - sambitin mo ang “Police”, “Ambulance” or “Fire” - at
pagkatapos ay sabihin mo ang iyong wika. Ikaw ay iuugnay sa isang interpreter, kaya huwag
ibababa ang telepono. Ang interpreter ay makakatulong sa pakikipag-usap mo sa pulisya,
ambulansiya o serbisyo sa pamatay- sunog.
Kung ikaw ay gumagamit ng isang teleponong pambahay, mahahanap ng mga serbisyong
pang-emerhensiya ang iyong lokasyon habang ang telepono ay ginagamit, kaya huwag
ibababa ang telepono.
Kung ikaw ay gumagamit ng isang smartphone, ang Emergency+ app ay maaaring idownload nang libre mula sa Google Store sa
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn at ang
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx Tutulong itong ibigay
ang impormasyon ng iyong lokasyon sa mga serbisyong pang-emerhensiya.
Para sa impormasyon tungkol sa serbisyong 000 (tatlong zero) (kasama ang mga wikang
bukod pa sa Ingles) pumunta sa www.triplezero.gov.au

Pulisya
Sa isang emerhensiyang nangangailangan ng tulong mula sa pulisya, tumawag sa 000 at
hilingin ang "Police". Tandaan, huwag ibababa ang telepono kung hindi ka nagsasalita ng
Ingles - sabihin ang iyong wika at iuugnay ka sa isang interpreter.
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Para sa mga di-nagmamadaling suliranin, tumawag sa 13 1444 o sa iyong lokal na istasyon
ng pulis, na nakalista sa ilalim ng 'Police Stations' sa White Pages. Ang mga serbisyo ng
pulisya ay libre.
Ang pulisya ay naglalayong protektahan ang buhay at ari-arian sa komunidad, hadlangan at
manmanan ang krimen at pangalagaan ang kapayapaan. Ang pulisya ay maaaring
mamagitan sa mga isyung pampamilya kung saan may pagtatalo sa tahanan o pangamba
kaugnay ng pisikal, sekswal o sikolohikal na pang-aabuso. Ang pulisya ay hindi konektado sa
mga hukbong militar. Ang pulis ay walang papel sa pulitika.
Para sa karagdagang impormasyon:
Rehiyon

Serbisyo ng pulisya

Website

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

National

Australian Federal Police

www.afp.gov.au

Ambulansiya
Sa isang emerhensiya, gaya ng malubhang karamdaman o pinsala na nangangailangan ng
agarang tulong sa paggamot, tumawag sa 000 at hilingin ang “Ambulance”. Ang mga
ambulansiya ay nagbibigay ng pang-emerhensiyang sasakyan papunta sa ospital at kagyat
na atensiyong medikal. Tandaan, huwag ibababa ang telepono kung hindi ka
nakapagsasalita ng Ingles – sabihin mo ang iyong wika at iuugnay ka sa isang interpretrer.
Baka pagbayarin ka sa paggamit ng ambulansiya na depende kung saan ka nakatira, gaano
kalayo ang biniyahe ng ambulansiya, ang sanhi ng karamdaman at kung ikaw ay marapat
para sa konsesyon. Hindi sinasagot ng Medicare ang bayad sa paggamit ng ambulansiya,
pero saklaw ito sa ilang pribadong seguro sa kalusugan (health insurance) at sinapiang
ambulansiya. (tingnan ang Tsapter 9, Kalusugan at Kagalingan).
Para sa mga kasong medikal na hindi emerhensiya, tingnan ang Tsapter 9, Kalusugan
at Kagalingan).
Para sa karagdagang impormasyon:
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Estado o
Teritoryo
ACT

Serbisyo ng ambulansiya

Website

ACT Ambulance Service

www.ambulance.act.gov.au

NSW

Ambulance Service of NSW

www.ambulance.nsw.gov.au

NT

St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

Qld

Queensland Ambulance Service

www.ambulance.qld.gov.au

SA

SA Ambulance Services

www.saambulance.com.au

Tas.

Tasmanian Ambulance Service

www.dhhs.tas.gov.au

Vic.

Ambulance Victoria

www.ambulance.vic.gov.au

WA

St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

Brigada ng bombero
Sa emerhensiyang may panganib ng sunog, gaya ng sunog sa bahay o singaw ng gaas,
tumawag sa 000 at hilingin ang “Fire brigade”. Tandaan, huwag ibababa ang telepono kung
hindi ka nakapagsasalita ng Ingles – sabihin mo ang iyong wika at iuugnay ka sa isang
interpretrer.
Ang brigada ng bombero ay pumapatay ng sunog, nagliligtas sa mga tao mula sa nasusunog
na mga gusali at tumutulong din sa mga sitwasyon kung saan ang gaas o mga kimiko ay
mapanganib.
Ang mga serbisyo sa pamatay-sunog ay libre.
Para sa impormasyon kung paano maiiwasan ang sunog at kung ano ang dapat gawin kung
may sunog, tingnan ang Tsapter 12, Sibikong Pakikilahok at ang website ng serbisyo sa
pamatay-sunog sa iyong estado o teritoryo:
Estado o
Teritoryo

Serbisyo sa pamatay-sunog

Website

ACT

ACT Fire & Rescue

www.esa.act.gov.au/actfr

NSW

Fire and Rescue NSW

www.fire.nsw.gov.au

NSW Rural Fire Service

www.rfs.nsw.gov.au

NT

NT Police, Fire and Emergency Service

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

Qld

Queensland Fire and Emergency Services

www.fire.qld.gov.au

SA

SA Metropolitan Fire Service

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

SA Country Fire Service

www.cfs.sa.gov.au

Tas.

Tasmania Fire Service

www.fire.tas.gov.au

Vic.

Metropolitan Fire Board

www.mfb.vic.gov.au

Country Fire Authority

www.cfa.vic.gov.au

Department of Fire and Emergency
Services

www.fesa.wa.gov.au

WA
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Likas na mga kalamidad
Kung may likas na mga kalamidad, gaya ng bushfire, baha o bagyo, kinokoordina ng mga
awtoridad ng pamahalaan ng estado at teritoryo ang mga serbisyong pang-emerhensiya.
Ang mga serbisyong boluntaryo tulad ng mga serbisyong pang-emerhensiya ng estado at
teritoryo (SES) at mga pangkanayunang serbisyo sa sunog ay maaaring tumulong sa mga
serbisyong propesyonal sa sunog, pulisya at pagliligtas.
Kung may likas na mga kalamidad at iba pang emerhensiya, ang mga ahensiya ng
pamahalaan ng Australya, kabilang ang HukbongTanggulan ng Australya ay maaaring
tumulong. Ang mga hukbong militar sa Australya ay walang ginagampanang papel
sa pulitika.
Maaari kang makahingi ng tulong para makabangon mula sa isang likas na kalamidad.
Pumunta sa www.disasterassist.gov.au para sa karagdagang impormasyon.
Lahat ng bahagdan sa pamahalaan ng Australya ay handa sa mga likas na kalamidad o mga
emerhensiya. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang website ng iyong estado
o teritoryo:
Sentro ng emerhensiya

Website

ACT

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

NSW

www.emergency.nsw.gov.au

NT

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

Qld

www.disaster.qld.gov.au

SA

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

Tas.

www.ses.tas.gov.au

Vic.

www.igem.vic.gov.au

WA

www.fesa.wa.gov.au

National Crisis Co-ordination
Impormasyon sa mga likas na
kalamidad

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-usemergency-management/Australian-Government-CrisisCoordination-Centre/Pages/default.aspx
www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/naturaldisasters

Mga Bushfire
Ang bushfire ay apoy na nagliliyab sa damo, palumpong o kakahuyan at maaaring magbanta
sa buhay, ari-arian at kapaligiran. Ang bushfire ay maaaring mangyari anumang oras sa
isang taon, ngunit ang panganib ay mas mataas sa papainit na mga buwan kapag ang
palumpong, damo o scrub ay mas tuyo. Ang apoy ay maaaring maging napaka-init, matindi
at mabilis kumalat. Maaaring mahirapang makakita o huminga dahil sa makapal na usok
mula sa apoy. Kilala ang Australya sa matitinding mga bushfire nito.
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Kung nakatira ka sa isang lugar na takaw-sunog, gumawa ng isang plano para sa kaligtasan
ng buhay (fire survival plan) sa bushfire. Makakatulong ito sa iyong magpasya kung ano ang
gagawin kapag may sunog - gaya halimbawa kung kailan lilisan, ano ang dapat dalhin at
kung ano ang gagawin sa mga hayop.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga bushfire, kabilang ang kung paano
maghahanda, kontakin ang serbisyo sa pamatay-sunog sa iyong estado o teritoryo na
nakalista sa talaan sa itaas.

Iba pang mga numero sa emerhensiya
Nakalista sa White pages ang mga numero ng telepono para sa emerhensiya, kabilang ang:
Serbisyong pang-emerhensiya

Telepono
24 oras

Website

Poisons Information Centre

13 1126

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

Child Abuse Prevention Service

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au/reportingabuse.html

Banta ng Terorismo
Ang Australya ay seryosong pinipigilan ang marahas na ekstremismo (extremism). Ang
marahas na ekstremismo ay ang paggamit o suporta sa karahasan upang makamit ang
ideyolohikal, pangrelihiyon o pampulitikang mga layunin. Lahat ay maaaring mag-ambag sa
seguridad ng Australia sa pamamagitan ng pagiging may kamalayan sa marahas na
ekstremismo at pag-unawa sa mga banta nito.
Para sa higit na kaalaman o para mag-ulat ng iyong mga pagkabahala:
Pambansa

Telepono

Website

National Security Hotline

1800 1234 00

www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pa
ges/TheNationalSecurityHotline.aspx

Living Safe Together

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

Report Online Extremism

www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/

Tulong sa paninirahan
Sinusuportahan ng Pamahalaang Australya ang ibat-ibang lipunan sa Australya. Para sa
impormasyon, pumunta sa www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multiculturalaffairs/programs-policy/a-multicultural-australia
Pinopondohan ng Pamahalaang Australya ang mga serbisyo upang tulungan ang mga
nakapasok dahil sa makataong dahilan (humanitarian entrant) at mga mararapat na migrante
na kamakailan lamang dumating sa Australya para manirahan at maging mga miyembrong
nakikilahok sa lipunang Australyano. Nakatutok ito sa unang limang taon ng paninirahan.
Kabilang sa mga serbisyo ang:
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•
•
•

Settlement Service Grants
Adult Migrant English Program (AMEP)
Serbisyo ng Pagsasalin at Pagpapaliwanag (TIS National).

Mga serbisyo sa paninirahan na natatangi para sa mga humanitarian entrant, kabilang ang:
•
•
•

Humanitarian Settlement Services
Complex Case Support Program
Suporta para sa mga Menor na Walang kasamang matanda pagdating
(Unaccompanied Humanitarian Minor).

Upang mahanap ang Humanitarian Settlement Services at tagabigay (provider) ng Complex
Case Support, pumunta sa www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multiculturalaffairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
Ang Iba pang mga rekurso sa paninirahan ay matatagpuan sa www.dss.gov.au/ourresponsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-theinitiative/resources
Tingnan ang Tsapter 3, Wikang Ingles para sa karagdagang impormasyon sa TIS National
at AMEP.

Humanitarian Settlement Services
Ang Humanitarian Settlement Services (HSS) ay nagbibigay ng masinsinang suporta sa
paninirahan ng mga bagong-dating na refugee at mga nakapasok dahil sa makataong
dahilan (humanitarian entrant) sa kanilang pagdating at sa buong panahon ng kanilang
paunang paninirahan.
Ang programang HSS ay inakma sa mga indibidwal na pangangailangan, kabilang ang mga
natatanging pangangailangan ng mga kabataan. Tumutulong ang HSS sa mga kliyente na
makalahok sa pang-ekonomiya at panlipunang buhay sa Australya. Binibigyan sila nito ng
mga kasanayan at kaalaman upang malayang ma-access ang mga serbisyo sa hinaharap.
Maaaring kabilang sa mga serbisyong ibibigay sa ilalim ng programang HSS ang:
•
•
•
•

pagtanggap sa airport at panandaliang paliwanag sa titirhan (property induction) sa
pagdating
tulong sa paghahanap ng pangmatagalang akomodasyon
impormasyon tungkol sa mga karaniwang ahensiya at pagsangguni dito, mga
programang pangkomunidad, kalusugan at iba pang mga serbisyo sa paninirahan
Onshore Orientation Program.

Karaniwang lumalahok ang mga kliyente sa programang HSS nang anim hanggang
12 buwan.
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Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang:
Humanitarian Settlement Services na
impormasyon

Website

Humanitarian Settlement Services

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

Listahan ng kasalukuyang mga tagabigay
ng serbisyong HSS

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

Complex Case Support Program
Ang programang Complex Case Support (CCS) ay naghahatid ng mga dalubhasa at
masinsinang serbisyo sa pamamahala ng kaso ng mga karapat-dapat na nakapasok dahil sa
makataong dahilan (humanitarian entrant) na may mga pangangailangang hindi saklaw ng
ibang mga serbisyo sa paninirahan. Ang mga kliyente ay marapat para sa programang CCS
hanggang limang taon pagkarating. Para sa karagdagang impormasyon sa CCS, pumunta sa
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/settlement-services/complex-case-support-programme
Kung may kakilala kang tila nangangailangan ng ganitong uri ng suporta, o ikaw mismo ang
taong ito, tumawag sa pangkat ng Complex Case Support sa 1300 855 669.

Settlement Service Grants
Ang programang ito ay nagpopondo sa mga organisasyon upang tulungang makapanirahan
ang mga bagong dating sa Australya.
Maaari mong i-access ang mga serbisyo sa ilalim ng Settlement Grants kung ikaw ay isang
permanenteng residente at dumating lamang sa Australia nitong huling limang taon bilang:
•
•
•

nakapasok dahil sa makataong dahilan (humanitarian entrant)
daloy-pampamilyang migrante (family stream migrant) na may mababang antas ng
kasanayan sa Ingles
Umaasa (dependant) sa isang may kasanayang migranteng may mababang kaalaman
sa Ingles na nanirahan sa kanayunan o rehiyonal na lugar.

Ang ilang pansamantalang naninirahan (may hawak ng Prospective Marriage and Provisional
Partner na visa at kanilang mga dependant) sa rural at rehiyonal na mga lugar na dumating
lamang nitong huling limang taon at may mababang kasanayan sa Ingles ay maaari ring
maging karapat-dapat. Ang ibang may hawak na provisional o pansamantalang visa ay hindi
kwalipikado para sa mga serbisyong ito.
Sinusuportahan din ng Settlement Grants ang mga komunidad na tumatanggap ng malaking
bilang ng mga bagong-dating at nangangailangan ng tulong upang ayusin, planuhin at
itaguyod ang mga serbisyo.
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Tumutulong sa iyo ang mga tagabigay ng serbisyo upang ma-access ang karaniwang mga
serbisyo tulad ng tulong sa pabahay, pag-aalaga ng bata, trabaho at pag-aaral. Maaari ka
nilang iugnay sa mga suportang network upang makatulong sa iyong paninirahan sa
komunidad at tulungan kang ma-access ang pagsasanay sa wikang Ingles, edukasyon at
trabaho.
Para sa karagdagang impormasyon:
Impormasyon sa paghahandog ng mga
serbisyo sa paninirahan

Website

Tungkol sa Settlement Services grants program

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

DSS Grants Service Directory

http://serviceproviders.dss.gov.au

Suporta para sa mga Menor na walang kasamang matanda pagdating
(Unaccompanied Humanitarian Minor)
Ang programang ito ay tumutulong sa marapat na mga menor de edad (na permanenteng
residente, may pansamantalang humanitarian, pansamantalang proteksyon o isang
katumbas na substantive temporary visa) sa pag-aalaga, pangangasiwa at suporta.
Para sa karagdagang impormasyon sa Unaccompanied Humanitarian Minors, pumunta sa
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme

Mga DVD sa Paninirahan
Ang Department of Immigration and Border Protection ay gumawa ng isang DVD na
tinatawag na Australia - Bagong Tahanan para sa mga bagong dating na refugee mula sa
Africa at Asia. Ang DVD ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa pabahay, kalusugan,
edukasyon, pera, trabaho, pamilya, batas sa Australya at paninirahan sa Australya.
Ang DVD para sa mga African refugee ay makukuha sa mga wikang Amharic, Dinka, Kirundi,
Sudanese, Arabic, Swahili at Tigrinya.
Ang DVD para sa mga Asian refugee ay makukuha sa mga wikang Burmese, Chin (Haka),
Karen, Nepali at Rohingya.
Ang dalawang DVD ay may opsyon na wikang Ingles at subtitle sa Ingles. Ang mga serye ay
makukuha rin sa Ingles sa Border TV - pumunta sa www.youtube.com/user/ImmiTV at
hanapin ang 'impormasyon sa oryentasyon'.
Para sa mga kopya ng DVD, tanungin ang iyong settlement service provider, mag-email sa
DVD.Requests@border.gov.au o kontakin ang Department of Immigration and Border
Protection sa www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia

Tulong sa paninirahan sa estado at teritoryo
Lahat ng pamahalaang estado at teritoryo ay may mga tanggapan para sa mga suliraning
multikultural at pang-migrante. Ang mga lokal na pamahalaan ay maaari ring magbigay ng
suporta sa mga bagong residente. Tingnan ang Tsapter 12, Sibikong Pakikilahok.

Tumawag sa 131 450
29

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang:
Estado o
Teritoryo

Ahensiya

ACT

Office of Multicultural Affairs

Website

Multicultural Services
NSW

Multicultural NSW language services

www.crc.nsw.gov.au/services

Multicultural NSW Settlement Portal

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

NSW Community Organisations
NT

Office of Multicultural Affairs
NT Multicultural Information Directory

Qld

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

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/com
munities/
https://dcm.nt.gov.au/strongcommunity/multicultural-affairs
https://nt.gov.au/community/multiculturalcommunities/Contact-a-multicultural-service-orcommunity-group

Multicultural Affairs Queensland

www.multicultural.qld.gov.au

Queensland Multicultural
Resource Directory

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

Multicultural SA

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

Multicultural Communities Council
of SA Directory

www.mccsa.org.au

Tas.

Multicultural Tasmania

www.multicultural.tas.gov.au

Vic.

Victorian Multicultural Commission

www.multicultural.vic.gov.au

Direktoryo ng Komunidad

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

SA

WA

Office of Multicultural Interests
WA Culturally and Linguistically
Diverse (CaLD) community services
directory

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

Mga serbisyo ng Lokal na pamahalaan
Inaalagaan ng iyong lokal na konseho ang lugar na tinitirhan mo at nagbibigay ng maraming
mahahalagang serbisyo sa mga tao sa lokal na komunidad. Ang mga Konseho ay
pinopondohan ng salaping ibinabayad ng mga lokal na may-ari ng property (ari-arian). Hindi
mo kailangang magmay-ari ng property para maka-access ng mga serbisyo ng lokal na
pamahalaan.
Maraming mga konseho ang bumubuo ng mga buklet ng impormasyon o mga kit para sa
mga bagong residente na may impormasyon tungkol sa mga lokal na serbisyo at mga
pasilidad (kabilang ang mga oras ng koleksiyon ng basura, mga pasilidad sa pampublikong
kalusugan at libangan). Maaari mong kunin ang mga ito mula sa Konseho o hilingan silang
ipadala ito sa iyo sa pamamagitan ng koreo.
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Bisitahin ang iyong lokal na konseho o aklatan para sa karagdagang impormasyon. Ang mga
numero ng telepono ng konseho at mga address ay nakalista sa White Pages sa ilalim ng
pangalan ng distrito.
Para sa karagdagang impormasyon:
Rehiyon

Impormasyon sa lokal na
pamahalaan

Website

ACT

ACT Government – Canberra Connect

www.act.gov.au

NSW

Office of Local Government

www.olg.nsw.gov.au

NT

Department of Local Government and
Community Services

www.localgovernment.nt.gov.au/council_infor
mation

Qld

Department of Infrastructure,
Local Government and Planning

http://dilgp.qld.gov.au

SA

Department of Planning and
Local Government

www.dpti.sa.gov.au/local_govt

Tas.

Local Government Division

Vic

Local Government Victoria

WA

Department of Local Government and
Communities

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

National

Mga link ng Australian Local
Government Association

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

www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_governm
ent
www.delwp.vic.gov.au/local-government/findyour-council

Mga etniko at pangkomunidad na samahan
Sa Australya, maraming mga samahang etniko at pangkomunidad ang nagsisilbi at
kumakatawan sa mga interes ng mga taong ibat-iba ang kultura, wika at relihiyong
pinagmulan. Ang mga samahang ito ay maaaring makatulong sa iyo o isangguni ka sa ibang
makakatulong sa iyo. Ang mga etniko at pangkomunidad na club, mga samahan at mga
organisasyong relihiyoso ay nakalista sa ‘Clubs’ at ‘Organisations’ sa Yellow Pages.
Maraming lugar ang may mga tagabigay ng serbisyong paninirahan (settlement service
providers), kabilang ang mga sentro ng mga pagkukunan ng migrante (migrant resource
centre). Ang mga organisasyong ito ay hindi pinatatakbo ng pamahalaan, ngunit ang ilan ay
tumatanggap ng pondo para makapagbigay ng mga serbisyo sa paninirahan. Maaari silang
makatulong sa iyo o tulungan kang humanap ng mga organisasyon na tutugon sa iyong mga
pangangailangan at interes.
Para sa karagdagang impormasyon:
Rehiyon

Ahensiya

Website

National

Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia (FECCA)

www.fecca.org.au

National

Settlement Council of Australia

www.scoa.org.au

National

Multicultural Youth Advocacy Network

www.myan.org.au/
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Tulong sa kagipitan
Maaari kang humingi ng tulong mula sa mga di-pampamahalaang organisasyon kung
kailangang-kailangan mo ng damit, tirahan o muwebles. Huwag mag-atubiling humingi
ng tulong.
Maaaring kailangang maging marapat ka o nakatugon sa ilang rekisitos para makatanggap
ng mga tanging serbisyo.
Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang:
Mga pambansang ahensiya

Website

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

Pagpapayo sa telepono sa oras ng krisis
May mga serbisyo ng pagpapayo sa telepono na nag-aalok ng libreng pagpapayo sa oras ng
krisis 24 oras sa isang araw, pitong araw bawat linggo.
Tawagan sila kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa, kung kailangan mo lang na may
makakausap, o nais mong gamitin ang espesyalistang serbisyo ng pagpapayo. Walang
masama sa paghingi ng tulong.
Pambansang Ahensiya

Telepono
24 oras

Website

Lifeline Helpline

13 1114

www.lifeline.org.au

Kids Helpline

1800 551 800

www.kidshelp.com.au

Child Abuse Prevention Service

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au

Relationships Australia Crisis Line

1300 364 277

www.relationships.org.au

1800 RESPECT

1800 737 732

www.1800respect.org.au
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3 Wikang Ingles
Sa bahaging ito
•
•

Serbisyo ng Pagsasalin at Pagpapaliwanag (TIS National)
Pag-aaral ng Ingles

Serbisyo ng Pagsasalin at Pagpapaliwanag (TIS National)
Pag-iinterprete o pagpapaliwanag
Ang Serbisyo ng Pagsasalin at Pagpapaliwanag (TIS National) ay kagyat na magbibigay ng
serbisyo ng interpreter sa telepono. May makukuhang mga interpreter sa mahigit na 160
wika at diyalekto. Kung kailangan mong makipag-usap sa isang taong hindi nakakapagsalita
ng iyong wika, maaaring makatulong ang TIS National.
Ang mga interpreter sa telepono ay makukuha 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang
linggo at makatutulong sa mga sitwasyong pangkagipitan. Magagamit mo ang TIS National
upang makipag-usap sa mga ahensiya ng pamahalaan, mga grupong pangkomunidad at
mga negosyo.
Kadalasan, ang TIS National ay libre para sa mga taong hindi nagsasalita ng Ingles. Kung
ikaw ay makikipag-usap sa isang departamento ng pamahalaan, sagot ng organisasyong ito
ang bayad sa interpreter. Ang ilang mga negosyo at serbisyong pangkomunidad ay maaari
ring magbigay ng libreng serbisyo ng interpreter.
Para gumamit ng TIS National interpreter, tumawag sa 13 1450 at sabihin sa opereytor kung
anong wika ang iyong sinasalita. Kokontakin ng opereytor ang interpreter. Kapag naiugnay
ka na sa interpreter, ibigay ang pangalan at numero ng telepono ng organisasyon na gusto
mong kontakin.
Kailangan mong tumawag sa oras ng trabaho ng organisasyong nais mong kontakin.
Kung kailangan mo ng interpreter upang makipagkita sa iyong doktor, hilingin mo sa doktor
na kontakin ang TIS National sa Doctor’s Priority Line upang makakuha ng interpreter sa
telepono. Maaari ring asikasuhin ng doktor ang pagkakaroon ng isang dadalo sa lugar (onsite) na interpreter. Ang mga botika ay maaari ring gumamit ng interpreter sa telepono upang
makipag-usap sa iyo tungkol sa mga gamot. Ito ay libreng serbisyo na ibinibigay ng
pamahalaan.
Ang libreng serbisyo ng interpreter sa telepono ay makukuha rin para makipag-usap sa mga
sumusunod na grupo:
•
•
•

mga organisasyong hindi pinagkakakitaan, hindi pampamahalaan, at nakatalaga sa
komunidad
mga Miyembro ng Parliyamento
mga awtoridad ng pamahalaang lokal (na may kinalaman sa mga isyung gaya ng mga
singil ng konseho, koleksyon ng basura at mga serbisyo sa lungsod)

Tumawag sa 131 450
33

•
•

mga unyon ng manggagawa
mga ahensiya ng mga pag-aaring lupa at gusali (real estate)

Pagtatrabaho sa TIS National
Malugod na sasagutin ng TIS National ang mga katanungan mula sa mga permanenteng
residente sa Australya at mamamayang Australyano na interesadong magtrabaho bilang
mga kontratistang interpreter. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bumisita sa
website ng TIS National sa www.tisnational.gov.au/en/Interpreters

Pagsasalin ng iyong mahahalagang dokumento
Maaaring ipasalin sa Ingles ng mga marapat na migrante ang kanilang mga personal na
dokumentong kaugnay ng paninirahan (halimbawa, katibayan ng kapanganakan o kasal,
mga lisensiya sa pagmamaneho, mga dokumento ng edukasyon at pagtatrabaho). Ito ay
libre sa loob ng unang dalawang taon ng pagdating sa Australya o ng pagkakaloob ng
permanenteng paninirahan.
Para sa karagdagang impormasyon, tingnan:
TIS National Serbisyo

Mga Detalye ng Kontak

Serbisyo ng Pagsasalin at
Pagpapaliwanag
(TIS National) 24 oras na serbisyo

131 450

TIS National website

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

Impormasyon tungkol sa
mga pagsasalin ng dokumento

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/helpwith-english/free-translating-service

Kard na ‘Kailangan ko ng interpreter’
Ang mga taong hindi nakapagsasalita ng Ingles ay maaaring gumamit ng kard na may
nakasulat na ‘Kailangan ko ng interpreter’ upang humiling ng interpreter kung kailangan
nilang makipag-usap sa mga ahensiya ng pamahalaan, grupong pangkomunidad at mga
negosyo. Ang kard ay may mga detalye ng kontak ng TIS National at may puwang para isulat
ang iyong piniling wika. Ipakita mo ang kard kung kailangan mo ng interpreter.
Binibigay ng TIS National ang mga kard na ito sa mga ahensiya ng pamahalaan, mga
grupong pangkomunidad, at mga ahensiyang hindi pinagkakakitaan para ibigay sa kanilang
mga kliyente.
Kung nais mong mapadalhan ng kard sa pamamagitan ng koreo, mag-email sa TIS National
sa tispromo@border.gov.au o tumawag sa 1300 655 820.
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Simbolo ng interpreter

Ipinaaalam ng Simbolo ng Interpreter (Interpreter Symbol) (nasa itaas at nasa bawat pahina
ng buklet na ito) sa mga taong may limitadong kakayahan sa Ingles na maaari silang
humiling ng tulong sa wika kapag nangangailangan ng mga serbisyo ng pamahalaan.
Maaaring makita mo ang simbolo sa mga pampublikong ospital, istasyon ng pulis, paaralan
sa estado, sentrong pangkomunidad, tanggapan ng pabahay at trabaho, lokal na konseho at
tagabigay ng serbisyong paninirahan gaya ng sentro ng mga pagkukunan ng migrante
(migrant resource centre).

Pag-aaral ng Ingles
Ang Adult Migrant English Program (AMEP)
Ingles ang pambansang wika sa Australya. Ang mga tao sa Australya ay nagsasalita ng
maraming wika, ngunit upang makalahok nang lubusan sa pamumuhay sa Australya,
kailangan mong magsalita at makaunawa ng Ingles. Kung wala kang alam na Ingles,
mahihirapan kang makakuha ng mahahalagang serbisyo at mabuhay nang nagsasarili.
Napakahalaga rin ng mga kasanayan sa wikang Ingles kung nais mong makapagtrabaho sa
Australya.
Kailangan mo ring makapagsalita ng Ingles kung nais mong maging isang mamamayan ng
Australya.
Ang Adult Migrant English Program (AMEP) ay pinondohan ng Pamahalaang Australya at
nagbibigay ng hanggang 510 na oras ng libreng pag-aaral ng wikang Ingles sa marapat na
mga migrante at humanitarian entrant.
Kung ikaw ay isang adultong migrante o nakapasok dahil sa makataong dahilan
(humanitarian entrant) na maninirahan sa Australya, nabigyan ng permanenteng visa o
marapat sa pansamantalang visa at hindi gaanong nagsasalita o walang sinasalitang Ingles,
maaaring karapat-dapat ka para sa AMEP. Ang ilang kabataang migrante sa pagitan ng 15 at
17 taong gulang ay maaari ring maging marapat dito. May papel-pangkaalaman sa
https://docs.education.gov.au/node/37165 na higit pang magpapaliwanag tungkol dito.
Sa klase ng AMEP, magkakaroon ka ng kasanayan sa wikang Ingles at mabibigyan ng
impormasyon tungkol sa lipunan ng Australya. Makikilala mo ang ibang mga bagong dating,
na kapareho mo ang pinagmulan, karanasan at mithiin, at maaaring may makikilala kang
bagong mga kaibigan.
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Ang AMEP ay makukuha sa pamamagitan ng mga aprobadong service provider ng
Pamahalaang Australya. Ang mga gurong nagtuturo sa mga klase ay sinanay upang magturo
ng Ingles sa mga taong nagsasalita ng ibang mga wika.
Ang iyong service provider ay tutulong sa iyong pumili ng klaseng pinaka-angkop sa iyong
mga pangangailangan upang matiyak ang pinakamahusay na posibleng kalalabasan para sa
iyo. May mga full-time at part-time na mga klase sa iba't ibang oras (araw, gabi, Sabado at
Linggo) at sa iba't ibang lugar para matuto ka kung kailan at kung saan mo man gusto.
Mayroon ding makukuhang mga pag-aaral na pangmalayuan (distance learning), online at sa
tulong ng tyutor sa bahay.
Tingnan rin ang AMEP child care kung mayroon kang mga anak.
Mahahalagang balangkas ng panahon (timeframe) para sa AMEP
Upang ma-access ang pag-aaral ng wikang Ingles sa pamamagitan ng AMEP, kailangan
mong magparehistro sa isang aprobadong service provider ng AMEP sa loob ng anim na
buwan simula sa petsa ng iyong pagdating sa Australya o sa pagsisimula ng iyong visa kung
ikaw ay nasa Australya na. Kailangan mong simulan ang mga klase sa Ingles sa loob ng
isang taon pagdating mo sa Australya o simula sa petsa ng iyong visa.
Mayroon kang limang taon simula sa petsa ng iyong pagdating o sa pagsisimula ng petsa ng
iyong visa upang matuto ng Ingles sa pamamagitan ng AMEP. Maaaring marapat ka sa mga
karagdagang aralin kung may natatangi kang mga pangangailangan (special needs),
limitadong pinag-aralan o dahil sa hirap na naranasan bago magmigrante.
Para sa karagdagang impormasyon
AMEP

Detalye ng kontak

Telepono

13 38 73

AMEP Website

www.education.gov.au/amep

Email

skilling@education.gov.au

Impormasyon sa mga wikang liban sa Ingles

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

Saan ako maaaring mag-aral ng Ingles?
AMEP tagabigay ng serbisyo at mga sentro ng
pag-aaral

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

AMEP online

http://amepdl.net.au

Matutulungan kang magplano ng iyong service provider para sa higit pang pag-aaral
pagkatapos makumpleto ang AMEP.
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Skills for Education and Employment (SEE)
Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, maaaring makatulong ang programang Skills for
Education and Employment (SEE). Nagbibigay ang SEE ng hanggang 800 na oras ng libreng
pagsasanay sa wika, pagbasa, pagsulat at pagbilang at bokasyonal na pag-aaral sa mga
naghahanap ng trabahong nasa edad na para maghanap-buhay ngunit nahihirapang
makahanap ng trabaho dahil sa mababang mga kasanayan ng pagbasa at pagsulat o
kasanayan sa wikang Ingles. Maaari kang tulungan ng programa nang hanggang
dalawang taon.
Tanging ang mga taong aktibong naghahanap ng trabaho at tumatanggap ng isang marapat
na kabayarang suporta sa kita o allowance ang karapat-dapat para sa SEE. Ang ilang tao ay
nag-access sa SEE matapos makumpleto ang Adult Migrant English Program (AMEP) o
kung hindi sila karapat-dapat para sa AMEP.
Para sa karagdagang impormasyon, tumelepono o bumisita sa Centrelink, kausapin ang
iyong Service Provider sa Trabaho, puntahan ang webpage ng SEE sa
www.education.gov.au/skills-education-and-employment
Tingnan din ang Tsapter 5, Trabaho
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4 Edukasyon at pagsasanay
Sa bahaging ito
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Child care
Mga playgroup
Paaralan at Preschool
Edukasyong Bokasyonal at Pagsasanay
National Training Complaints Hotline
Mga Pamantasan
Pagkilala sa mga kwalipikasyon at mga kasanayan para sa mga layuning pangedukasyon o pagsasanay
Mga kabayarang suporta sa estudyante
Mga konsesyon kard ng estudyante
Mga maiikling kurso sa komunidad

Kung kailangan mo ng impormasyon sa pag-aaral ng Ingles, tingnan ang Tsapter 3,
Wikang Ingles.

Child care
Maaaring kailanganin mong iwan ang iyong anak sa pormal na pangangalaga ng ibang tao –
ibig sabihin, child care - kung mayroon kang trabaho, pag-aaral o iba pang mga kailangang
gawin. Ang pagpili ng tamang child care at serbisyo ng maagang pag-aaral (early learning)
ay maaaring isang mahirap na desisyon para sa mga pamilya. Depende ito sa mga
pangangailangan ng iyong pamilya at sa kapaligiran kung saan ikaw at ang iyong anak
ay magiging pinakakomportable. Lahat ng mga tagabigay ng serbisyong child care ay
dapat kwalipikado, o nagsisikap matapos ang aprobadong kwalipikasyon sa edukasyon at
pag-aalaga.
Ang child care ay nagdudulot ng maraming benepisyo sa mga bagong dating na mga bata at
kanilang mga magulang. Maraming pamilya sa Australya ang gumagamit ng mga
serbisyong ito.
Ang mga serbsisyong child care at early learning ay tumutulong na paunlarin ang mga
kasanayang panlipunan, pandamdamin at pagkatuto ng mga bata. Ang mga bata mula sa
iba't ibang pinagmulan ay matututo ng Ingles at magiging pamilyar sa kanilang bagong
kapaligiran. Ang mataas na kalidad ng mga programang early childhood learning at child
care ay magpapabuti sa pagkalahatang pag-unlad, edukasyon at kahihinatnang trabaho
sa hinaharap.
Ang pagkakaroon ng child care ay nangangahulugan na maaari kang dumalo sa
pagsasanay, pag-aaral o pumunta sa trabaho, na nakakatulong sa iyong pamilya at
pinalalaki nito ang tsansang maging matagumpay ang iyong paninirahan.
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May iba't-ibang uri ng mga serbisyong makukuha sa child care. Kabilang dito ang long day
care, family daycare, paminsan-minsang pag-aalaga at in-home care, pati na rin vacation
care at outside school hours care para sa mga batang nasa primaryang paaralan na
ang edad.
•

•
•
•

•

Minsan tinataguriang nakatalaga-sa-sentrong pag-aalaga ang Long Day Care at
kadalasang matatagpuan sa isang gusali o bahagi ng gusali na sadyang nilikha para
gamitin bilang sentro ng child care.
Sa Family Day Care ang isang rehistradong guro ay nagbibigay ng pag-aalaga para
sa mga anak ng ibang tao sa kanilang sariling bahay.
Ang Occasional Day Care ay angkop para sa pamilyang hindi palagiang
nangangailangan ng child care.
Ang In-home Care ay naiaakmang uri ng child care kung saan ang isang aprobadong
guro ay nagbibigay ng pag-aalaga sa tahanan ng bata. Makukuha lamang ito ng mga
bata na may natatanging kalagayan.
Maaari ring pumasok ang mga bata sa mga programang preschool o kindergarten sa
loob ng sentro ng child care na naghahanda sa mga bata para sa eskwela. Nakalista
ang mga ito sa White Pages ng direktoryo ng telepono.

Tawagan ang National Child Care Access Hotline sa 1800 670 305 o pumunta sa MyChild
website sa www.mychild.gov.au upang malaman ang tungkol sa:
•
•
•
•
•

aprobadong mga serbisyo ng child care sa iyong lugar
mga uri ng makukuhang child care at mga posibleng bakante
tulong ng pamahalaan sa halaga ng aprobadong child care
mga serbisyo para sa mga batang may natatanging pangangailangan
mga serbisyo para sa mga batang iba’t iba ang kulturang pinagmulan.

Impormasyon sa pambansang child care

Website

Humanap ng child care centre na malapit sa inyo

www.mychild.gov.au

Pampamahalaang tulong sa pagbabayad sa child
www.humanservices.gov.au/childcare
care
Mga pagbabago sa tulong ng Pamahalaan

www.education.gov.au/jobsforfamilies

Department of Education and Training,
Early Childhood at Child Care

www.education.gov.au/early-childhood-and-childcare

Pagpili ng tamang pag-aalaga
para sa iyong pamilya

https://docs.education.gov.au/node/29716
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AMEP child care
Ang Adult Migrant English Program (AMEP) ay naghahandog ng libreng ‘child care’ para lang
sa mga batang wala pa sa edad para makapasok sa paaralan habang ang kanilang mga
magulang ay may pasok sa AMEP. Matapos makumpleto ang AMEP, kailangang pagaralang-muli ang iyong mga kaayusang child care dahil hindi saklaw ng ilang mga programa
ang mga gastos na ito.

Pagtatrabaho sa child care
Ang child care sa Australya ay mahusay na pinatatakbo upang matiyak na ang mga bata ay
tumatanggap ng pinakamahusay na posibleng pag-aalaga. Ang pederal na pamahalaan ng
Australya at pamahalaang estado at teritoryo ay sama-samang may tungkulin sa
pangangalaga ng bata.
Ang mga serbisyo ng child care at mga gurong nagtatrabaho dito ay dapat sumunod sa iba't
ibang batas at regulasyon, tulad ng mga batas na may kaugnayan sa edukasyon ng bata,
kaligtasan at kapakanan, at mga kabayaran sa child care.
Kung ikaw ay nilapitan upang lumahok sa pormal na mga gawain sa child care, kailangang
may alam ka sa mga ito at iba pang mga obligasyon. Kailangan mo rin ng aprubadong
kwalipikasyon sa edukasyon at pag-aalaga o tinatapos pa ito, karaniwang isang Certificate III
in Children’s Services, mula sa isang Registered Training Organisation, tulad ng mga
institusyong Technical and Further Education (TAFE).
Kailangan mong ideklara ang iyong kita sa Centrelink at sa Australian Taxation Office. Ang
mga rekesitos na ito ay para sa lahat ng uri ng pormal na child care.
May mga seryosong parusa para sa mga serbisyo sa child care at mga tagapagturo na hindi
tumutupad ng kanilang mga obligasyon, mula sa multang salapi hanggang sa mga kriminal
na imbestigasyon at pag-uusig.
Para sa karagdagang impormasyon kung paano maging isang tagapagturo ng child care,
pumunta sa website ng kagawaran ng edukasyon ng pamahalaan ng iyong estado o
teritoryo.

Mga playgroup
Ang playgroup ay isang di-pormal na klase kung saan ang mga nanay, tatay, lolo, lola, mga
tagapag-alaga, bata at mga sanggol ay nagsasama-sama sa isang komportableng
kapaligiran.
Ang playgroup ay maaaring makatulong sa pagkatuto at pag-unlad ng mga bata sa
pamamagitan ng kanilang paglahok sa mga bagong karanasan at pakikipag-ugnayan sa
ibang mga bata. Nababawasan ng pagpunta-punta sa playgroup ang pagkahiwalay
(isolation) ng mga pamilya, dahil ang playgroup ay may regular na mga gawaing
pakikipagkapwa at mga pagkakataon upang maki-ugnay sa mga lokal na komunidad.
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Ang mga playgroup ay idinaraos sa iba't-ibang lugar at isinasaayos ng mga magulang at
tagapag-alaga. Kadalasan ay libre ang pagbisita bago magpasyang sumali. Maaaring may
kaunting singil sa susunod na pagbisita para sa mga gastos sa meryenda o mga gamit sa
sining, depende sa bawat playgroup.
Kontakin ang Playgroup Australia sa 1800 171 882 o pumunta sa
www.playgroupaustralia.com.au/ para humanap ng isang playgroup.

Paaralan at Preschool
May mga preschool o kindergarten para sa lahat ng bata isang taon bago makapasok sa
paaralan. Ang mga preschool ay tumutulong sa pag-unlad ng pisikal, emosyonal at
pakikisalimuha ng mga bata bago sila pumasok ng paaralan.
Kailangang pumasok ang mga bata sa paaralan mula limang taong gulang hanggang sa
matapos nila ang Year 10. Matapos ang Year 10, dapat silang sumali sa full-time na
edukasyon, pagsasanay o pagtatrabaho o kombinasyon ng mga gawaing ito (kahit 25 na
oras man lamang sa isang linggo) hanggang magkaedad na 17 taong gulang.
Kadalasan ang mga bata ay papasok sa paaralang primarya hanggang sila ay umabot sa
edad na 12 o 13 taong gulang at pagkatapos ay papasok sa high school (o ‘sekundaryang
paaralan’) hanggang umabot sa edad na 17 o 18 taong gulang. Ang ilang mga kolehiyo (mga
senior secondary school) ay tumatanggap lamang ng mga estudyante sa Year 11 and 12 na
naghahanda para sa kanilang mga panghuling iksamen sa high school.
Maaari mong ipatala ang iyong mga anak alinman sa pampamahalaan o pribadong paaralan.
Nakalista ang mga paaralan sa White Pages.
Ang mga paaralang pampamahalaan ay nagbibigay ng libreng edukasyon. Gayunman,
karamihan ng mga paaralan ay humihiling ng maliit na taunang kabayaran para sa mga
programang pang-edukasyon at pang-isport. Maaaring kailangang sagutin ng mga magulang
ang mga karagdagang materyales sa pag-aaral, kasama dito ang mga lapis, pluma, mga
aklat-aralin at uniporme sa paaralan.
Ang mga estudyanteng may hawak na pansamantalang visa ay maaaring hilingang
magbayad ng buong kabayaran sa paaralan – alamin ito sa paaralan.
Ang mga pribadong paaralan ay sumisingil ng bayad, at sila ay maaaring kasapi ng isang
grupong panrelihiyon o partikular na pilosopiyang pang-edukasyon. Ang mga magulang na
gustong magkaroon ng kaalaman tungkol sa pribadong edukasyon ay maaaring makipagkita
sa may-kaugnayang awtoridad ng pribadong edukasyon o kumontak nang diretso sa piniling
paaralan.
Kung kailangan mo ng pag-aalaga bago magbukas o matapos ang oras ng eskwela (before o
after school care), o pag-aalaga kung bakasyon sa paaralan, magtanong lamang sa
paaralan.
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Pag-eenrol o pagpapatala
Upang maipalista ang iyong anak sa isang paaralan, tawagan o bisitahin ang paaralan.
Kailangan mong dalhin ang iyong visa o mga dokumento ng iyong pagpasok (entry) sa
Australya, patunay ng petsa ng kapanganakan ng iyong anak, at anumang papeles, kabilang
ang mga report sa paaralan kaugnay ng kanilang naunang edukasyon. Maaaring kailangan
mo ring ipakita ang mga dokumento sa pagkabakuna. Tingnan ang Tsapter 9, Kalusugan at
Kagalingan.
Ang pagpili ng paaralan ay maaaring mahirap na desisyon. Maaari mong malaman ang higit
pa tungkol sa mga lokal na mga paaralan sa website na MySchool sa www.myschool.edu.au/

Mga bata sa paaralan na hindi nagsasalita ng Ingles
Iba’t-iba ang mga suportang serbisyo sa pag-aaral ng Ingles sa Australya. Kontakin ang
pamunuan ng edukasyon sa iyong estado o teritoryo o ang paaralan ng iyong anak para sa
karagdagang impormasyon.
Estado o
Teritoryo

Impormasyon

Website

ACT

Education and Training Directorate

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

NSW

Department of Education

www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-z/esl.php

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

https://nt.gov.au/learning/international-studentsand-migrants/english-as-a-second-languagestudents
http://education.qld.gov.au/schools/about/suppor
t.html
www.sa.gov.au/topics/education-skills-andlearning/schools/curriculum-andlearning/student-support-programs/english-as-asecond-language
www.multicultural.tas.gov.au/education_and_en
glish
www.education.vic.gov.au/school/teachers/teach
ingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.
aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detc
ms/navigation/program-information/eal-d-schoolprograms/

Mga Interpreter sa paaralan
Ang mga magulang at tagapag-alagang limitado ang pagsasalita o hindi nakapagsasalita ng
Ingles ay maaaring magsama ng isang interpreter sa paaralan kung tatalakayin ang mga
bagay na may kinalaman sa kanilang mga anak. Bago makipagkita sa paaralan, kontakin
ang TIS National sa 131 450 (24 oras, pitong araw sa isang linggo) o pumunta sa
www.tisnational.gov.au
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Bokasyonal na Edukasyon at Pagsasanay
Ang mga kursong Vocational Education and Training (VET) ay para sa mga taong gustong
kumuha ng mga kasanayang teknikal o trade, o mga kasanayan para sa partikular na
trabaho. Maraming mga kurso sa bokasyonal na pagsasanay sa larangang gaya ng pangimpormasyong teknolohiya (information technology), mga serbisyong pangnegosyo, sining at
media, turismo at hospitalidad, pag-aalaga sa bata (child care), transportasyon, lohistiko,
konstruksiyon, pagmimina, manupaktura at rural na mga industriya.
Bago ma-access ang mga pag-aaral na VET, kailangang magsaliksik ka sa mga kursong
gusto mong kunin at tingnan kung malaki ang pangangailangan ng mga taga-empleyo sa
kasalukuyang mga kasanayan sa Australya. Makakakuha ka ng impormasyon sa MySkills
website na tutulong sa iyong pananaliksik na ito sa www.myskills.gov.au
Nagbibigay din ang MySkills website ng impormasyon sa mga organisasyong pagsasanay na
naghahatid ng mga kursong VET sa Australya. Kabilang dito ang mga Institusyong Technical
and Further Education (TAFE), mga organisasyong Adult and Community Education (ACE),
at Private Registered Training Organisations (RTOs).
Ang mga estudyante sa sekundarya ay makakukuha rin ng mga kursong VET sa mga huling
taon nila sa paaralan. May sinisingil na kabayaran para sa mga kursong VET at ang mga
estudyante ay kailangang bumili ng sarili nilang libro, materyales o kagamitan. Kailangang
makatapos ng high school ang mga mag-aaral upang maging karapat-dapat para sa ilang
kurso.
Para sa mga karapat-dapat na mga estudyanteng naka-enrol sa mga kursong VET na may
antas na diploma at mas mataas pa, nag-aalok ang Pamahalaang Australya ng iskema ng
pautang na VET FEE-HELP. Binibigyan ng VET FEE-HELP ang mga estudyante ng
suportang pinansyal para hindi nila kailangang bayaran ng isang bigayan ang kanilang
matrikula.. Kailangang bayaran ang VET FEE-HELP ng mga estudyanteng nakakuha ng
pautang na ito sa pamamagitan ng sistema ng buwis kapag ang kanilang naging kita ay
umabot na sa minimum repayment threshold. Kung mag-aaplay sa ganitong utang, tungkulin
mong alamin ang lahat ng mga obligasyon at rekesitos bago pumirma. Para sa karagdagang
impormasyon tungkol sa VET FEE-HELP, bisitahin ang
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
Rehiyon

VET impormasyon

National

My Skills Training Directory

ACT

Skilled Capital

02 6205 8555

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

NSW

Smart and Skilled

1300 772 104

www.smartandskilled.nsw.gov.au

NT

Northern Territory Training
Entitlement
Department of Business

Telepono

Website
www.myskills.gov.au

https://nt.gov.au/learning/adulteducation-and-training/vocationaleducation-and-training-VET
08 8999 5511

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

VET impormasyon

Telepono

Website

Qld

Skills Gateway

1300 369 935

www.skillsgateway.training.qld.gov.au

SA

Work Ready

1800 506 266

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

Tas.

Skills Tasmania

Vic.

Victorian Training Guarantee

13 1823

WA

Future Skills

08 6551 5000

http://www.skills.tas.gov.au/learners
www.education.vic.gov.au/training/lea
rners/vet/pages/funding.aspx
www.futureskillswa.wa.gov.au/student
sparents/Pages/default.aspx

Para sa impormasyon tungkol sa pagkilala sa mga kwalipikasyon at mga kasanayan, tingnan
ang Tsapter 5, Employment

National Training Complaints Hotline
Ang National Training Complaints Hotline ay isang pambansang serbisyo para sa mga
konsyumer upang magrehistro ng mga reklamo tungkol sa bokasyonal na edukasyon at
pagsasanay. Isinasangguni ng serbisyo ang mga konsyumer sa mga naaangkop na
ahensiya/pamunuuan/hurisdiksyon upang makatulong sa kanilang mga reklamo.
Ang sektor ng bokasyonal na edukasyon at pagsasanay ay masalimuot, na maraming iba'tibang organisasyon kasangkot, kabilang na ang mga pamahalaan ng Australya, mga
pamahalaang estado at teritoryo. Ang mga konsyumer ay nararapat na magkaroon ng isang
madali (streamlined) at simpleng paraan upang magreklamo.
Hindi iniimbestigahan ng Hotline ang mga reklamo ngunit ipapasa ang mga reklamo sa
pinaka-akmang ahensiya, pamunuan o hurisdiksyon para sa pagsasaalang-alang.
Makakakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa Hotline sa
https://www.education.gov.au/NTCH
Matatawagan ang Hotline Lunes hanggang Biyernes mula 8 ng umaga hanggang 6 ng hapon
sa buong bansa. Ang numero ng telepono ay 13 38 73. Maaaring mag-email ng nakasulat na
reklamo sa skilling@education.gov.au. Magsulat ng maraming detalye hangga’t maaari,
kasama ang mga detalye ng kontak, upang mapag-aralang mabuti ang iyong reklamo.
Makukuha ang mga serbisyo ng interepreter sa pamamagitan ng pagtawag sa TIS National
sa 131 450. Hilingin ang the National Training Complaints Hotline.

Mga pamantasan
Ang mga pamantasan sa Australya ay kabilang sa mga pinakamahuhusay sa mundo. Ang
isang kursong undergraduate degree ay karaniwang tatlong taon, ngunit may mga dobleng
degree at mga pag-aaral na post-graduate na mas matagal bago matapos. Ang ilang kurso
ay may opsyong mapag-aralan nang malayuan (online) o kaya ay bahaging oras (part time)
lamang. Ang mga pamantasan ay maaari ring mag-alok ng maiikling kurso para sa
propesyonal na pagpapaunlad.
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Para alamin pa ang tungkol sa sistema ng pag-aaral sa Australya:
•
•

kung nag-iisip kang maging migrante sa Australya o mag-aral sa Australya, bumisita
sa www.studyinaustralia.gov.au
kung ikaw ay isang domestikong estudyante o may hawak na humanitarian visa,
bumisita sa www.studyassist.gov.au

Kung nais mong paghambingin ang mga institusyon ng mataas na edukasyon sa Australya at
mga larangan ng pag-aaral, maaari mo itong gawin sa www.qilt.edu.au
Para sa impormasyon tungkol sa mga rekesitos sa pagpasok (entry requirements),
pagkatanggap at mga kurso, dapat mong kontakin ang iyong napipintong pamantasan
o sentro ng pagkatanggap sa tersiyaryo sa iyong estado o teritoryo (sa
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enro
lling-in-a-course
Ang mga estudyanteng may limitadong Ingles ay dapat maki-ugnay sa kanilang pamantasan
at alamin ang antas ng Ingles na kailangan sa kanilang kurso. Maaaring kailanganin mong
mag-enrol sa isang programa sa wikang Ingles bago magsimula sa pamantasan, upang
matiyak na ang iyong Ingles ay sapat upang mag-aral dito.
Ang halaga ng kurso sa pamantasan ay ibat-iba depende sa pamantasan at kurso. Bago ka
mag-enrol, kailangan mong alamin ang buong halaga ng kurso, paano mo ito mababayaran,
at kung paano mo babayaran ang mga libro, akomodasyon at pangkalahatang halaga ng
pamumuhay.
Upang tulungan ang mga domestikong estudyante sa pamantasan, may tulong sa bayad ang
pamahalaan para sa pamantasan at nagbibigay ng access sa mga marapat na estudyante sa
Higher Education Loan Program (HELP). Kung karapat-dapat ka, hindi mo kailangang
magbayad ng matrikula nang isahang beses ngunit maaari mong mabayaran ang iyong
utang sa HELP sa pamamagitan ng sistema ng buwis kapag ang iyong kita ay umabot na sa
minimum repayment threshold. Ang mga threshold na ito ay naka-indeks taun-taon at
matatagpuan sa StudyAssist (www.studyassist.gov.au)

Suporta para sa mga estudyanteng internasyonal
Ang iyong edukasyon at institusyon ng pagsasanay ang iyong unang kontak para sa suporta
habang ikaw ay nag-aaral sa Australya. Mababasa mo ang impormasyon sa paninirahan
para sa mga estudyanteng internasyonal sa www.studyinaustralia.gov.au/global/live-inaustralia at sa mga site na ito:
Impormasyon pasa sa mga Estudyanteng
Internasyonal

Website

Department of Education and Training

www.internationaleducation.gov.au/

Future Unlimited

www.studyinaustralia.gov.au/

Immigration information

www.border.gov.au/Trav/Stud
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Pagkilala sa mga kwalipikasyon at kasanayan para sa
layuning pang-edukasyon o pagsasanay
Kung nais mong mag-aral o magsanay sa Australya, makakatulong kung isusumite mo ang
iyong kwalipikasyon o karanasan sa trabaho mula sa ibang bansa upang pormal na kilalanin
ng isang tagabigay ng pagsasanay, pamantasan, o pamununuan sa pagtatasa ng mga
kasanayan. Ito ay maaaring makatulong sa iyo na matugunan ang mga rekesitos sa
pagkatanggap sa kurso, o mabawasan man lang ang oras na kinakailangan para sa
pagsasanay.
Para sa impormasyon sa pagkilala ng mga kwalipikasyon at mga kasanayan, tingnan ang
Tsapter 5, Pagtatrabaho

Kabayarang suporta sa estudyante
Ang Youth Allowance (para sa mga 16 – 24 na taong gulang) at Austudy (para sa mga 25
taong gulang at higit pa) ay nagbibigay ng tulong na pananalapi sa mga full-time na
estudyante na kumukuha ng aprubadong pag-aaral at may kita at ari-arian na abot sa
takdang limitasyon.
May waiting period (panahon ng paghihintay) para sa bagong dating na mga residente. Sa
mga nanganganlong (refugee) at nakapasok dahil sa makataong dahilan (humanitarian
entrant) ay walang waiting period. Para sa karagdagang impormasyon, kontakin ang
Centrelink sa www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-andtrainees
Tingnan din ang Tsapter 10, Ang Iyong Pamilya

Mga konsesyon kard ng estudyante
Sa ilang mga estado at teritoryo, ang mga estudyante sa paaralan at sa mas mataas na
edukasyon ay maaaring maging karapat-dapat para sa pang-estudyanteng kard (student
card) na magbibigay sa kanila ng mga diskuwento kapag nagbabayad ng mga serbisyo,
halimbawa ng pampublikong sasakyan. Tanungin ang iyong paaralan o institusyon tungkol
sa pagkuha ng isang pang-estudyanteng kard (student card).

Maikling kursong pangkomunidad
Ang Adult and Community Education (ACE) ay naghahandog ng mga kursong pangedukasyon sa mga lokal na komunidad para sa mga taong mahigit sa 15 taong gulang. Ang
mga kursong ACE ay kadalasang naiaakma at bagay sa mga taong may iba’t ibang
kakayahan at pinagmulan. Kadalasan ang haba ng kurso ay dalawa hanggang tatlong oras
sa isang linggo, sa loob ng anim hanggang walong linggo, o maghapong mga palihan
(workshop). Kadalasan ang mga kurso ay idinaraos sa gabi o sa Sabado at Linggo.
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Ang mga kurso ng ACE ay hindi laging nagbubunga ng mga kwalipikasyon, ngunit maaaring
magbigay-daan ito tungo sa mas pormal na edukasyon at pagsasanay na kaugnay ng
trabaho. Ang ACE ay nagbibigay din ng mga kasanayang kaugnay ng trabaho at mga
kredensiyal o nagbibigay-kasiyahan sa sarili, estilo ng pamumuhay o mga pangangailangang
panlipunan.
Ang ilang maiikling kurso ay akreditado at dinisenyo upang magbigay ng kaalaman at mga
kasanayan, halimbawa sa sining, information technology, maliliit na negosyo, iba pang mga
wika at isport.
Ang ilang organisasyon ng Technical and Further Education (TAFE) at Vocational Education
Training (VET) ay naghahandog ng mga maiikling kursong akreditado at pati na mga diakreditadong maiikling kurso na walang pormal na pagtatasa.
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5 Pagtatrabaho
Sa bahaging ito
•
•
•
•
•
•

Paghahanap ng trabaho
Centrelink
Pagkilala sa mga kwalipikasyon at mga kasanayan
Mga karapatan at mga proteksyon sa lugar ng trabaho
Kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho
Superannuation

Paghahanap ng trabaho
Maaaring napakalaki ng kompetisyon sa paghahanap ng trabaho sa Australya. Kung gaano
kadaling makakita ng trabaho ay depende sa ekonomiya, iyong mga kwalipikasyon, mga
kasanayan, kakayahang magsalita ng Ingles at ang uri ng trabahong hinahanap mo. Ang
dami ng makukuhang trabaho ay magkakaiba sa iba’t-ibang bahagi ng Australya.
Ang mga arawang pahayagan ay kadalasang nagpapatalastas ng mga ‘Job Vacancies’ (o
‘Positions Vacant’. Ang mga bakanteng posisyon ay nakalista sa online. Ang mga pribadong
ahensiya ay nakalista sa direktoryo ng telepono at maraming online recruitment website.
Maaari kang maghanap ng trabaho sa buong Australya sa jobactive, isa sa pinakamalaking
libreng online jobs website sa Australya, sa www.jobactive.gov.au/
Ang pagboboluntaryo ay maaaring magsilbing daan sa pagtatrabaho: tingnan ang
Tsapter 12, Sibikong Pakikilahok

Centrelink
Ang Centrelink ay naghahatid ng mga kabayaran at mga serbisyo para sa mga naghahanap
ng trabaho. Maaaring karapat-dapat kang tumanggap ng suportang kabayaran sa kita kung
ikaw ay naghahanap ng trabaho, tinatapos ang aprobadong mga pag-aaral o nagsasagawa
ng mga gawaing aprobado.
Centrelink

Mga detalye ng kontak

Centrelink website

www.humanservices.gov.au

Inpormasyon para sa mga migrante, mga refugee
at mga bisita

www.humanservices.gov.au/multicultural

Impormasyon sa ibang mga wika

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Para sa impormasyon sa ibang mga wika

131 202

Tawagan ang mga naghahanap ng trabaho

132 850
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Upang makahanap ng trabaho, maaari kang isangguni ng Centrelink sa isang Tagabigay ng
Serbisyo sa Pagtatrabaho (Employment Services Provider) gaya ng jobactive or Disability
Employment Services. Kung nakatira ka sa liblib na lugar, maaari kang isangguni sa isang
tagabigay ng serbisyo sa Programa sa Pagpapaunlad ng Komunidad (Community
Development Program).

jobactive
Ang jobactive ay nag-uugnay sa mga naghahanap ng trabaho at mga tagapag-empleyo at
inihahatid ng mga provider sa mahigit 1,700 na mga lugar sa buong Australya. Inaangkop ng
mga jobactive provider ang kanilang mga serbisyo sa pangangailangan ng kanilang mga
kliyente. Nakikipagtulungan sila sa mga lokal na mga tagapag-empleyo, mga rehistradong
organisasyon ng pagsasanay, pamahalaan, komunidad at mga pangkalusugang
organisasyon upang makatulong sa mga kliyente na makahanap ng trabaho.
Maaari kang tumanggap ng tulong upang ma-access ang pagsasanay at karanasan sa
trabaho, tulong sa paglipat, mga may tulong ang gobyerno (subsidy) sa sahod, pagsasanay,
mga pag-aaprentis o New Enterprise Incentive Scheme para sa tulong sa pagsisimula ng
isang bagong negosyo. Ang Help for jobseekers ay makukuha sa
www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
Ang iyong jobactive provider ay tutulong sa iyong lumikha ng isang Job Plan, na magtatakda
kung ano ang kailangan mong gawin upang makahanap at manatili sa trabaho. Maaaring
kabilang dito ang pagsulat ng isang resume, pagkakaroon ng karanasan sa trabaho at mga
bagong kasanayan o mga kwalipikasyon.
Kung ikaw ay isang refugee o humanitarian entrant, ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng mga
serbisyo sa trabaho mula sa araw ng iyong pagdating. Ang ibang mga migrante ay maaaring
karapat-dapat lang sa mas limitadong mga serbisyo sa trabaho. Maki-ugnay sa Centrelink
para sa karagdagang impormasyon.
Upang mahanap ang iyong lokal na jobactive provider pumunta sa www.jobactive.gov.au/
Sinumang legal na may karapatang magtrabaho sa Australya (kabilang ang mga bisita sa
Australya na may naaangkop na mga visa sa trabaho) ay maaaring magsagawa ng mga
gawaing pag-aani, kung saan kasama rito ang pamimitas ng prutas at iba pang mga pananim
sa mga lugar sa rehiyon. Ang mga provider ng Harvest Labour Services ay naghahatid ng
mga serbisyo sa pamamagitan ng jobactive.
jobactive

Mga detalye ng kontak

Job Seeker Hotline

136 268

jobactive website

www.jobactive.gov.au

jobactive impormasyon sa mga wika liban sa
Ingles

www.employment.gov.au/translated-jobactivefactsheets

Lathalain ng Labour Market Update sa Australya

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

Mga detalye ng kontak

Harvest Labour Services impormasyon

www.harvesttrail.gov.au

Ang sumusunod na mga serbisyo ay maaari ring makatulong:
Ahensiya o serbisyo

Telepono

Website

Australian Apprenticeships

13 3873

www.australianapprenticeships.gov.au

Jobguide – para sa mga
pagtatrabaho ng kabataan
Experience+ – para sa
pagtatrabaho ng may edad na
MyFuture – isang website na
nagbibigay ng payo sa
paghahanap ng trabaho

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

www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://myfuture.edu.au

Tulong sa pagsisimula ng maliit na
negosyo

13 62 68

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

JobAccess – para sa mga
manggagawng may kapansanan

1800 464 800

www.jobaccess.gov.au/people-withdisability

Pagkilala sa mga kwalipikasyon at mga kasanayan
Kung ikaw ay may mga kwalipikasyon, mga kasanayan o karanasang may kaugnayan sa
partikular na trabaho, maaari mong hilingin na pormal na kilalanin ito upang matulungan kang
makakuha ng trabaho sa Australya. Ang pagkilala sa iyong kaalaman at mga kasanayan ay
maaari ring makatulong sa hinaharap mo sa trabaho at kaunlaran sa karera.
Kung balak mong mag-aral o magsagawa ng pagsasanay sa Australya, maaari mong hilingin
na tasahin ang iyong kwalipikasyon o karanasan sa pagtatrabaho sa ibang bansa at kilalanin
ito, upang matugunan mo ang mga rekesitos sa pagkatanggap, o kaya mabawasan ang oras
na kinakailangan para sa pag-aaral.
Para sa impormasyon sa pagkilala ng mga kwalipikasyon, pumunta sa
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualificationsrecognition.aspx
May ilang paraan para matasa at kilalanin ang iyong mga kasanayan at kwalipikasyon:

Pagkilala sa nakamit na pag-aaral (Recognition of prior learning)
Ang Pagkilala sa Nakamit na Pag-aaral (Recognition of Prior Learning) (RPL) ay isang
proseso sa pagtatasa at pagkilala sa mga kaalaman at mga kasanayan na nakamit ng isang
tao sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay, trabaho at karanasan sa buhay. Maaari
itong magbigay sa iyo ng isang buo o bahaging kwalipikasyon sa Australya.
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Ang mga pagtatasang RPL ay isinasagawa ng mga Registered Training Organisations
(RTOs) ng Australya. Kasama sa mga RTO ang mga higher education provider (mga
pamantasan) at mga institusyon ng pagsasanay sa bokasyonal na edukasyon, na maaaring
pag-aari ng pamahalaan o mga pribadong provider.
Maaari kang maging karapat-dapat kung mayroon kang:
•
•
•

kwalipikasyon mula sa ibang bansa
dokumento ng makabuluhang edukasyon
katunayan ng iyong mga kasanayan sa trabaho at kaalamang nakamtan mula sa may
bayad o walang-bayad na karanasan sa trabaho, karanasan sa buhay o gawain sa
komunidad.

Ang mga kwalipikadong tagatasa sa Australya na nagtatrabaho sa RTO, o sa ngalan ng
isang RTO ay maaaring magsagawa ng pagtatasang RPL. Maaari kang obserbahan ng
tagatasa habang ginagawa mo ang partikular na mga gawain at kakausapin ka tungkol sa
iyong mga kasanayan. Paghahambingin din nila ang iyong mga katibayan, karanasan at mga
kasanayan (kabilang ang pormal na edukasyon at karanasan sa trabaho) at mga
makabuluhang kwalipikasyon sa Australya. May balangkas ng pambansang kwalipikasyon
kaya’t ang kwalipikasyon o desisyon ay kikilalanin ng lahat ng mga RTO.
Ang tagatasa ay magsasabi sa iyo kung ano ang katibayan na kailangan mong ibigay halimbawa, kopya ng iyong mga sertipiko ng kwalipikasyon o pagsasanay, mga
pagsasangguni (referral) ng taga-empleyo, paglalarawan ng trabaho at sampol ng trabaho.
Kapag natukoy mo na ang isang angkop na organisasyon ng pagsasanay, dapat mong
kontakin ang organisasyon upang talakayin ang iyong mga pagpipilian sa RPL at anumang
mga bayad sa pagtatasa at pagkilala ng iyong mga kasanayan at karanasan. Karaniwang
may sisingilin para sa pagtatasang RPL.
Mahahanap mo ang mga detalye ng kontak at lokasyon ng mga RTO sa mga sumusunod na
website:
•
•

MySkills – www.myskills.gov.au – para mahanap ang mga kursong bokasyonal na
edukasyon at pagsasanay (VET) na makukuha sa iyong lugar.
MyFuture – www.myfuture.edu.au – para sa mga detalye ng kontak ng lahat ng mga
RTO sa Australya, kabilang ang mga pamantasan, at higit pang impormasyon sa
proseso ng pag-aaplay sa RPL.

Mga Awtoridad sa Pagtatasa ng mga Kasanayan
Ang awtoridad sa pagtatasa ng mga kasanayan ay nagsasagawa ng mga pagtatasa at mga
test upang matukoy kung ang isang migrante ay may taglay na mga kasanayan at karanasan
para makapagtrabaho ayon sa pamantayan ng Australya sa isang partikular na trabaho o
propesyon. Habang ang mga serbisyong ito ay karaniwang ibinibigay para sa mga layuning
pangmigrante, maraming mga awtoridad din ang nag-aalok ng mga pagtatasa at test para sa
iba pang mga layunin, na maaaring makatulong sa iyo upang:
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•
•
•

magkaroon ng kwalipikasyong Australian Qualification Framework.
ma-access ang pagkuha ng lisensiya at pagrerehistro sa mga partikular na trabaho
tumanggap ng akreditasyon mula sa isang samahang propesyonal.

Kasalukuyang may 37 na mga awtoridad sa Australia ang may responsibilidad sa pagtatasa
ng kwalipikasyong, kasanayan at karanasan sa mga partikular na trabaho na nakamit sa
ibang bansa. Upang malaman kung ang iyong trabaho o propesyon ay saklaw ng awtoridad
na ito, tingnan ang listahan ng mga awtoridad sa www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skillsassessment-and-assessing-authorities

Trades Recognition Australia – pagkilala ng mga kasanayan
Ang Trades Recognition Australia (TRA) ay isang yunit ng negosyo na matatagpuan sa
Department of Education and Training ng Pamahalaang Australya. Ito ang awtoridad sa
pagtatasa ng mga kasanayan para sa humigit-kumulang 130 na mga trabahong teknikal at
pang-tradesperson na tinukoy ng Australian Department of Immigration and Border
Protection (DIBP). Ang TRA ay nagpapatakbo ng ilang magkakaibang serbisyo sa pagtatasa
ng mga kasanayan, na depende sa kalagayan ng aplikante at sa kanyang minimithing
maging kalalabasan ng pagmimigrante.
Ang TRA Trades Recognition Service at ang TRA Optional Skills Assessment Service ay
nagsasagawa ng pagkilala sa mga kasanayan para sa pagtatrabaho at pagkuha ng lisensiya.
Ang mga Registered Training Organisations (RTOs) na inaprubahan ng TRA ang
maghahatid ng mga serbisyong ito sa buong Australya. Pagkatapos ng pagtatasa, ang iyong
mga kasanayan ay maaaring pormal na kikilalanin bilang kwalipikasyon, ang Offshore
Technical Skills Record o pahayag ng pagkamit na maaaring mag-utos sa iyong magsagawa
ng dagdag na pagsasanay upang matugunan ang mga pamantayan ng trabaho sa Australya
o makakuha ng lisensya.
Upang malaman kung ang pagtatasa ng kasanayang TRA ay para sa iyo, pumunta sa
TRA Pathfinder sa www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
Baka nais mo ring alamin ang tungkol sa TradeSET, isang libreng serbisyo tutulong sa iyong
magpasya kung sasailalim ka sa pormal na pagtatasa ng mga kasanayan sa
www.tradeset.com.au
Trade Recognition Australia

Mga Detalye ng Kontak

Telepono
(sa labas ng Australya)

+61 2 6240 8778
Lunes hanggang Biyernes, 10.00 nu to 12.00 nh at
1.00 nh hanggang 5.00 nh AEST, maliban sa mga
araw na pista opisyal (GMT +10 oras)

Telepono
(sa loob ng Australya)

1300 360 992
Oras ng negosyo gaya nang nasa itaas

Email

traenquiries@education.gov.au

TRA Website

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au
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Pagkilala sa mga kwalipikasyong tersiyaryo
Overseas Qualification Units - nakatalaga sa mga estado at teritoryo sa Australya –
kumikilala sa mga kwalipikasyon para sa pangkalahatang layunin (ibig sabihin, hindi para sa
mahahalagang pag-aaral, migrasyon, o mga rekesitos sa trabaho). Ang mga OQU ay
nagbibigay ng libreng serbisyo na naghahambing sa iyong kwalipikasyon sa katumbas na
kwalipikasyon sa Australya, gamit ang Australian Qualification Framework.
Ang Department of Education and Training (DET) ay nagbibigay ng pangkalahatang
impormasyon at payo sa mga kwalipikasyong nakuha mula sa ibang bansa. Alamin sa OQU
sa iyong estado o teritoryo bago maki-ugnay sa DET. Isasangguni ka ng OQU sa DET kung
kinakailangan.
Ahensiya

Website

Department of Education and Training

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

State and territory Overseas Qualification Units

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

Ang mga propesyonal na may kasanayan mula sa ibang bansa na kailangang kumuha ng
bridging study) upang kilalanin ang kanilang kwalipikasyon ay maaaring maging karapatdapat para sa tulong sa matrikula. Kontakin ang FEE-HELP sa 1800 020 108 o pumunta sa
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP

Mga karapatan at proteksiyon sa lugar ng trabaho
Lahat ng nagtatrabaho sa Australya ay marapat magkaroon ng mga batayang karapatan at
proteksyon sa lugar ng trabaho.
Kasama dito ang minimum na pasahod (minimum wage), mga oras ng pahinga sa trabaho,
pagliban dahil sa pagkakasakit (sick leave) at access sa minimong mga karapatan na
nakasaad sa gawad (award) o kasunduan na saklaw ng iyong trabaho.
Ang Fair Work Ombudsman ay nagbibigay ng libreng pagpapayo at impormasyon tungkol sa
mga batas sa pagtatrabaho sa Australya para sa tagapag-empleyo at empleyado sa
www.fairwork.gov.au kasama ang mga wikang liban sa Ingles.

Minimum na bayad
Lahat ng empleyado sa Australya ay marapat bayaran man lamang ng minimum na suweldo.
Ang halaga ay depende kung saang estado o teritoryo ka nagtatrabaho, iyong edad, anong
award ang sumasaklaw sa iyo, at ang mga detalye ng kontrata mo sa pagtatrabaho.
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Kailangang regular ang pagbabayad sa iyo ng iyong tagapag-empleyo at hindi sila dapat
mag-awas sa iyong suweldo nang walang pahintulot mula sa iyo (maliban kung para sa
buwis at superannuation). Hilingin sa iyong tagapag-empleyo na malinaw na ipaliwanag ang
mga kabawasan na ito sa pagsisimula mo sa trabaho. Maaari mong ayusin na ang
kabawasan ay iawas sa iyong sweldo.
Dapat ka ring bigyan ng resibo ng sweldo (pay slip) sa loob ng isang araw na may trabaho
(working day) makalipas ang araw ng sweldo (pay day).

Mga Kondisyon ng Pagtatrabaho
Lahat ng manggagawa sa Australya ay marapat mabigyan ng minimum na mga kondisyon
ng pagtatrabaho. Ang mga pamantayang ito ay sumasaklaw sa oras ng pagtatrabaho, bayad
sa obertaym, oras ng pahinga, pagliban kapag nagkasakit, at pagbabakasyon.

Mga karapatan sa pagkakaroon ng kinatawan
Lahat ng manggagawa sa Australya ay may karapatang sumapi sa unyon at katawanin ng
unyong manggagawa. Ang mga unyon ay nagbibigay sa kanilang mga miyembro ng payo
tungkol sa suweldo, kondisyon ng pagtatrabaho, at karapatan sa pinagtatrabahuhan.
Tumutulong sila sa mga problema sa pinagtatrabahuhan, at nakikipag-usap sila sa mga
tagapag-empleyo tungkol sa bayad sa mga miyembro at mga kondisyon sa trabaho.
Hindi mo kailangang sabihin sa iyong taga-empleyo na ikaw ay miyembro ng isang unyon.
Hindi ka dapat tratuhin ng iyong tagapag-empleyo nang hindi maayos o kaya ay sisantihin ka
dahil miyembro ka ng isang unyon.
Kung gusto mong sumapi sa isang unyon ngunit hindi mo alam kung aling unyon ang
sasalihan, kontakin ang Australian Unions sa www.australianunions.com.au Ang Australian
Unions ay isang serbisyong pang-miyembro at pagpapayo na pinamamahalaan ng Australian
Council of Trade Unions. Makatutulong sila kung may tanong ka tungkol sa iyong mga
karapatan at mga matatanggap sa trabaho.

Proteksiyon laban sa diskriminasyon
Ikaw ay protektado laban sa diskriminasyon at ‘adverse action’ (masamang kilos) sa trabaho
dahil lamang sa iyong lahi, relihiyon, kasarian, pagdadalang-tao, piniling kasarian,
kapansanan o pagiging miyembro ng unyon ng manggagawa.
Ang ‘adverse action’ ay nangyayari kung ang isang tao ay:
•
•
•
•
•

tinanggihan sa trabaho
sinisante sa pagtatrabaho
tinanggihan ng pagkakataong magsanay
tinanggihan ng promosyon
nakaranas ng hindi kanais-nais na mga kondisyon sa trabaho o mga patakaran sa
pagtatrabaho
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Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa batas sa diskriminasyon, tingnan ang
www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guideaustralian-discrimination-laws
Upang magreklamo, pumunta sa www.humanrights.gov.au/complaints/complaintguides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment

Iba pang mga karapatan sa lugar ng trabaho
Hindi ka maaaring tratuhin nang masama ng iyong tagapag-empleyo o sisantihin dahil
nagtanong o nagreklamo ka tungkol sa iyong empleyo (sa iyong tagapag-empleyo o sa
nararapat na awtoridad) o dahil ginusto mong ipaglaban ang iyong mga karapatan.

Karagdagang impormasyon
Upang matiyak na tumatanggap ka ng tamang suweldo, mga kondisyon at karapatan sa
lugar ng trabaho, o para magreklamo tungkol sa iyong tagapag-empleyo, basahin ang
karagdagang impormasyon sa:
Pambansang mga ahensiya

Telepono

Website

Fair Work Ombudsman
(mga wika liban sa Ingles)

13 1394

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

Fair Work Ombudsman para sa
mga migrante at mga may hawak
ng visa

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/

Pamahalaan ng Australya

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/work
place-rights

Kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho
Karapatan mong magtrabaho sa isang lugar na ligtas at hindi makakasama sa iyong
kalusugan. Lahat ng empleyado ay dapat sumunod sa mga patakaran ng kanilang tagapagempleyo sa kalusugan at kaligtasan.
Kung nagkapinsala ka sa trabaho, maaaring may karapatan ka sa workers’ compensation
(bayad-pinsala sa manggagawa).
Ang mga estado at teritoryo ay may responsibilidad sa mga batas ng Work Health and Safety
(WHS) (na tinatawag ding Occupational Health and Safety). Ang mga batas na ito ay
nagsasaad ng mga katungkulan ng mga tagapag-empleyo, mga ahensiya ng pamahalaan at
iba pang responsable sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho.
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Kung sa palagay mo ay hindi ligtas ang iyong lugar ng trabaho, kontakin ang naaangkop na
tagapagpatupad ng regulasyon o kinatawan ng kalusugan at kaligtasan sa iyong empleyo
(kung mayroon man). Baka nais mo ring kontakin ang iyong unyon.
Ang mga tagapagpatupad ng regulasyon sa kaligtasan sa Estado at Teritoryo ay:
Rehiyon

Tagapagpatupad ng
Regulasyon sa Kalusugan at
Kaligtasan

Telepono

Website

ACT

WorkSafe ACT

02 6207 3000

www.worksafety.act.gov.au

NSW

WorkCover NSW

13 1050

www.workcover.nsw.gov.au

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

National

Comcare

1300 366 979

www.comcare.gov.au

National

Safe Work Australia

1300 551 832

http://www.safeworkaustralia.gov.au/sit
es/swa/whs-information/working-safelyin-australia/pages/default

Ang ilang industriya, gaya ng pagmimina at langis at gaas, ay may hiwalay na
tagapagpatupad ng regulasyon sa kaligtasan. Para sa kumpletong listahan ng mga
tagapagpatupad ng regulasyon, kabilang ang mga tagapagpatupad sa kompensasyon ng
mga manggagawa, pumunta sa www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-wework-with/regulators/pages/whs-regulators

Superannuation
Ang superannuation ay isang paraan ng pag-iipon para sa iyong pagreretiro. Ikaw at/o ang
iyong tagapag-empleyo ay maaaring mag-ambag ng pera sa iyong superannuation fund, na
kadalasan ay makukuha mo kapag umabot na sa animnapu ang iyong edad.
Sa karamihan ng mga kaso, ang iyong tagapag-empleyo ay inatasan ng batas na magbayad
ng halagang katumbas ng siyam na porsiyento ng iyong kinikita sa superannuation fund na
pinili mo. Upang malaman kung ang iyong tagapag-empleyo ay nagbabayad ng tamang
halaga, alamin sa iyong superannuation fund.
Kung ikaw ay nagtatrabaho para sa iyong sarili, pag-isipan mong maglagay ng pera sa
superannuation para sa iyong pagreretiro.
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Para sa karagdagang impormasyon:
Impormasyon sa
Superannuation

Telepono

Website

Australian Taxation Office

13 1020

www.ato.gov.au/super

Australian Securities and
Investments Commission

1300 300 630

www.moneysmart.gov.au/superannuation-andretirement
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6 Batas ng Australya
Sa bahaging ito
Bawa’t tao sa Australya ay inaasahang susunod sa lahat ng mga batas ng Australya. Ang
ilang bagay na tinatanggap na tama sa ibang bansa ay maaaring labag sa batas ng
Australya at ito ay maaaring humantong sa mabibigat na parusa.
Ang kaalaman sa mga batas ng Australya ay makatutulong sa pakikibagay mo sa
pamumuhay sa komunidad ng Australya at tutulong sa iyong maiwasan ang mga problema.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mga kriminal na pagkakasala
Karahasan
Karahasang sa tahanan o pamilya at Pag-atakeng Sekswal
Ang legal na edad ng pahintulot
Mga karapatan ng mga bata
Proteksyon ng mga bata
Sapilitang pagpapakasal
Kalusugan at mga karapatang nauukol sa pag-aanak ng kababaihan
Mga Baril at Punyal
Mga Hayop at Wildlife
Paninigarilyo, pag-inom ng alak at mga droga
Paghihigpit sa mga inaangkat na halaman at hayop
Iba pang mga batas
Tulong sa batas

Mga kriminal na pagkakasala
Ang krimen ay anumang pagkilos o gawi na labag sa batas at maaaring humantong sa
kaparusahan.
Kabilang sa mga seryosong krimen ang pagpatay, pag-atake, paggahasa, pagsira ng mga
ari-arian o pagnanakaw, pagnanakaw na ginamitan ng armas, pagkakaroon ng relasyong
sekswal sa mga bata o kabataan na wala pa sa edad ng pagsang-ayon, pagmamaneho nang
mapanganib, pagkakaroon at paggamit o pagbebenta ng mga hindi legal na droga at
pandaraya. Malubhang paglabag ang panunuhol (pag-aalok ng pera) o pagtatangkang
magsuhol sa isang opisyal ng pamahalaan, katulad ng sa isang pulis, o pederal, estado o
lokal na kawani. Ang pag-aalok ng regalo o suhol para maimpluwensiyahan ang mga
desisyon ng mga pampublikong opisyal ay labag sa batas at isusumbong.
Ang pag-aari o pagdadala ng armas nang walang lisensiya katulad ng baril ay labag din sa
batas. Halos lahat ng mga estado at teritoryo ay nagbabawal sa pagdadala ng maaaring
magamit na armas sa publiko katulad ng mga punyal.
Sa emerhensiya o kung ikaw o ibang tao ay nasa panganib, tumawag sa 000 at hilingin ang
“Police”. Tingnan ang Tsapter 2, Humingi ng Tulong.
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Kung nasaksihan mo ang isang krimen o kung may impormasyon ka na makakatulong sa
pulisya upang lutasin o pigilan ang isang krimen, kailangan mong kontakin ang Crime
Stoppers sa www.crimestoppers.com.au o tumawag sa 1800 333 000. Hindi mo kailangang
ibigay ang iyong pangalan.

Karahasan
Ang karahasan laban sa ibang tao ay labag sa batas ng Australya at itinuturing na isang
seryosong krimen. Ang isang taong gumawa ng isang marahas na krimen ay maaaring
makulong, lalaki man siya o babae.
May mga umiiral na ibat ibang serbisyong sumusuporta sa mga biktima ng krimen o
karahasan, kabilang ang karahasan sa tahanan (domestiko at pampamilyang karahasan).

Karahasan sa Tahanan at Pamilya at Pag-atakeng Sekswal
Kasama sa karahasan sa tahanan at sa pamilya ang pag-uugali o mga pagbabanta na
layuning supilin ang kapartner o ibang miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng pananakot
o pagbabanta sa kanilang kaligtasan. Ang karahasan sa tahanan at pamilya ay labag sa
batas ng Australya. Maaaring kabilang dito ang:
•
•
•
•
•

paghagupit, pagsakal o pananakit sa kapamilya o kapartner
hindi pagbibigay ng kailangang pera ng kapamilya o kapartner
paghihiwalay ng kapartner sa kanyang mga kaibigan at pamilya
palagiang pag-iinsulto o panlalait sa kapartner
Pagbabanta sa mga bata o mga alagang hayop

Ang pag-atakeng sekswal ay pagkilos nang sekswal sa ibang tao na walang pahintulot nito.
Kabilang sa pag-atakeng sekswal ang:
•
•
•

pamimilit kaninuman na makipagtalik sa iyo o gumawa ng mga aktong sekswal
pamimilit kaninuman na manood ng pornograpiya
pakikipagtalik o pagsasagawa ng mga aktong sekswal sa isang bata.

Sa Australya, labag sa batas ang sekswal na pag-atake kaninuman. Sinumang gagawa ng
pag-atakeng sekswal ay makukulong, lalaki man sila o babae. Ang pag-atakeng sekswal sa
isang karelasyon, asawa o kapamilya ay labag din sa batas.
Parehas ang mga karapatan ng mga kababaihan at kalalakihan. Tinatrato ng mga batas sa
Australya nang parehas ang mga babae at lalake. Lahat ay may karapatang mamuhay nang
ligtas sa karahasan, sa isang masayang relasyon at komunidad. Hindi dapat tanggapin ng
mga kababaihan ang masamang pagtrato at pananakit.
Kung ikaw o ang isang taong kakilala mo ay nasa panganib, tumawag sa 000 at hilingin ang
"Police". Ang pulisya sa Australya ay ligtas at mapagkakatiwalaan.
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Ang Family Safety Pack ay tumutulong sa iyong maunawaan ang iyong mga karapatan at
malaman kung saan ka makakuha ng suporta kung kailangan mo ito. May mga serbisyo ng
pagpapayo sa Australya na sensitibo sa kultura at maaaring humiling sa kanila ng tulong.
Ang pakete (pack) ay makukuha sa maraming isinaling wika sa www.dss.gov.au/familysafety-pack
Ang 1800 RESPECT ay nagbibigay ng libre, kumpidensyal na pagpapayo at impormasyon sa
telepono at online. Pakikinggan ka ng mga tagapayo, sasagutin ang mga tanong mo at
maaaring isangguni ka sa iba pang mga serbisyo ng suporta sa iyong lokal na lugar.
Tumawag sa 1800 737 732 o pumunta sa www.1800respect.org.au
Ang MensLine ay isang serbisyo ng pagpapayo na tumutulong sa kalalakihan upang
pamahalaan ang mga problema sa pamilya at relasyon kabilang ang mga isyu sa karahasan.
Tawagan ang 1300 789 978 o pumunta sa www.mensline.org.au
Kung kailangan mo ng interpreter, tawagan ang Translating and Interpreting Service (TIS
National) nang libre sa 131 450. Ang TIS National ay hindi nagbibigay ng payo ngunit
maaaring makatulong sa iyong makipag-ugnayan sa ibang mga serbisyo.
Rehiyon

Serbisyo sa Karahasan sa Tahanan at Pamilya

Telepono

National

Domestic Violence and Sexual Assault
- 24 Oras na mga Linya ng Tulong o
www.1800respect.org.au

1800 200 526 or
1800 737 732

National
National
National
ACT
NSW

NT

Qld

Child Abuse Prevention Service
- 24 Oras na Linya ng Tulong o
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
Mensline Australia - 24 Hour Help Line
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-legal-service
Domestic Violence Advocacy Service
- Mga libreng tawag sa labas ng Sydney
Community Services Domestic Violence Line
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domesticand-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/

1800 688 009
1300 789 978
1300 766 491
02 6280 0900
02 8745 6999
1800 810 784
1800 656 463
1800 019 116
08 8945 6200
1800 811 811
1800 600 636
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Rehiyon

Serbisyo sa Karahasan sa Tahanan at Pamilya

Telepono

SA

Domestic Violence Crisis Services
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-inthe-community/domestic-violence

1300 782 200

Domestic Violence Help Line
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-aboutdomestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counsellingservices/

1800 800 098

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

1800 633 937

Response and Referral – Serbisyo ng Pagpapayo at Suporta
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family
_violence_counselling_and_support_service

1800 608 122

Tas.

Vic.

WA

Eastern Domestic Violence Service
Lunes hanggang Biyernes, 9nu hanggang 5nh
http://edvos.org.au/what-we-do
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
www.iwss.org.au
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
Lunes hanggang Biyernes, 9nu hanggang 5nh
Counselling and Support
www.safesteps.org.au
Men’s Referral Service, Richmond,
Libreng tawag sa Vic.
http://mrs.org.au/about
Men’s Referral Service, Richmond,
Lunes hanggang Biyernes, 9nu hanggang 9ng
Women’s Domestic Violence Crisis Service
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx
Women’s Domestic Violence Crisis Service
Mga tawag mula sa labas ng Perth
Men’s Domestic Violence Helpline
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-DomesticViolence-Helpline.aspx

03 9322 3555
1800 755 988
03 9898 3145
1800 015 188

1800 065 973
03 9428 2899
1800 007 339
08 9223 1188
1800 000 599

Baka mangailangan ka ng tulong sa batas upang harapin ang mga isyu ng karahasan sa
tahanan at pamilya. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang katapusan ng tsapter
na ito.

Ang legal na edad ng pahintulot
Ang legal na edad ng pahintulot ay ang edad na kinikilala ng batas na karapatan mo na
sumang-ayong makipagtalik sa isang tao.
Sa karamihan ng mga estado at teritoryo ang legal na edad ng pahintulot ay 16 na taong
gulang para sa mga lalaki at babae. Sa South Australia at Tasmania, ito ay 17 taong gulang.
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Labag sa batas na makipagtalik ang isang nasa edad na tao sa isang wala pa sa legal na
edad ng pahintulot. May mga seryosong kaparusahan sa sinumang lalabag sa batas na ito,
kahit sumang-ayon man ang bata o hindi. Pinoprotektahan ng mga batas na ito ang kabataan
mula sa sekswal na pagsasamantala.
Maaari mong malaman ang higit pa tungkol dito sa pakikipag-usap sa isang doktor,
pagkontak sa klinika para sa sekswal na kalusugan o klinika para sa pagpaplano ng pamilya
na nakalista sa White Pages.

Mga karapatan ng mga bata
Ang Australya ay matibay na nakatutok sa pangangalaga ng mga karapatan ng mga bata.
Ang mga bata ay protektado ng batas laban sa pang-aabusong pisikal, sekswal at
emosyonal, pagpapabaya at karahasan sa tahanan man at sa paaralan. Dapat gumawa ng
makatwirang pagsasaayos para sa pamamahala at pangangalaga ng mga bata. Ang
pagdidisiplinang pisikal tulad ng pagpalo ay hinahadlangan, at kung ito ay magiging sanhi ng
malaking pinsala, ito ay labag sa batas. Ang pagdidisiplinang pisikal ay hindi pinahihintulutan
sa mga paaralan.
Ang ilang tao sa Australya, gaya ng mga doktor at guro, ay kinakailangang mag-ulat sa mga
awtoridad na nagbibigay proteksyon sa mga bata sa mga estado at teritoryo kung mayroon
silang pag-aalala na baka napipinsala ang isang bata.

Proteksyon ng bata
Kung ang isang gawi ay nakapipinsala o malamang na makapinsala sa bata o nakababatang
tao, ang mga serbisyo sa proteksyon ng bata (child protection services) ay maaaring
makisangkot upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Kung ikaw o sinumang
kakilala mo ay nangangailangan ng proteksiyon mula sa karahasan o pang-aabuso, dapat
mong kontakin ang pulisya o isang child protection service (serbisyo sa proteksyon ng bata).
Para sa karagdagang impormasyon:
Rehiyon Mga ahensiya sa proteksyon ng bata at mga websites
National Child Abuse Prevention Services
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html

Telepono
24 hour service
1800 688 009

ACT

ACT Government Community Services
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
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Rehiyon Mga ahensiya sa proteksyon ng bata at mga websites

Telepono
24 hour service

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.

WA

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

1800 199 008

Sapilitang pagpapakasal
Lahat ng tao sa Australya ay libreng magpasya kung sila ay magpakasal o hindi. Ang
pamimilit kaninuman na magpakasal ay isang krimen sa Australya. Ang sapilitang
pagpapakasal ay nangyayari kapag ang isang tao ay nagpakasal nang walang lubos at
malayang pagsang-ayon dito, dahil siya ay pinagbantaan, pinilit o nilinlang.
Walang sinuman ang maaaring gipitin ninuman nang pisikal, emosyonal, o sa isipan upang
magpakasal ito. Hindi mahalaga kung ano ang kanilang relihiyon o pinagmulang etniko,
kasarian o sekswal na oryentasyon o kung ano ang kanilang edad.
Labag din sa batas ang isama o ipadala ang isang tao sa ibang bansa para sapilitan silang
ipakasal o makipag-areglo sa ibang tao na ayusin ito.
Ang mga batang wala pang 16 taon ang gulang ay hindi pinahihintulutang magpakasal. Ang
mga kabataang may edad sa pagitan ng 16 at 18 taong gulang ay makakapag-asawa
lamang kung may pahintulot ng magulang at may kautusan mula sa korte ng Australya na
pinahihintulutan itong mangyari ng isang hukom o mahistrado.
Ang mga kasal na inareglo (arranged marriages) ay legal sa Australya. Kailangang may
pagsang-ayon ang magkabilang partido.
Upang alamin ang higit pa tungkol sa sapilitang pagpapakasal at kung paano mo
mapoprotektahan ang iyong sarili at ang iba kung hihingi ng tulong, pumunta sa
www.ag.gov.au/forcedmarriage
Kasama sa Family Safety Pack (www.dss.gov.au/family-safety-pack) ang papel-kaalaman
(factsheet) tungkol sa sapilitan at maagang pagpapakasal.
Kung sa palagay mo ay may isang taong dumaranas, o may panganib na sapilitang ipakasal,
kontakin ang Australian Federal Police sa 131 237.
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Ang sumusunod na mga organisasyon ay maaari ring makatulong:
Rehiyon

Organisasyon at website

Telepono

National /
NSW

National Sexual Assault, Domestic and Family Violence Counselling
1800 737 732
Service
www.1800respect.org.au
Family Law Information
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-law- 1300 352 000
matters/getting-help/migrants-refugees-language-support
Anti-Slavery Australia
02 9514 9662
www.antislavery.org.au

National /
NSW

My Blue Sky
www.mybluesky.org.au

02 9515 8815 o
0481 070 844
(teksto)

Vic.

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

03 9481 3000

National

National

Kalusugan at mga karapatang nauukol sa pag-aanak ng
kababaihan (Female reproductive health and rights
Ang kagawian na pamiminsala o pagputol (FGM/C) sa henitalya ng babae ay labag sa batas
ng Australya.
Kasama sa FGM/C ang anumang pamamaraan na may kinalaman sa bahagya o buong
pagtatanggal ng panlabas na henitalya ng babae, o iba pang pinsala sa henitalya ng babae,
na isinagawa para sa mga di-pangmedikal na kadahilanan.
Labag din sa batas na isama o ipadala ang isang tao sa ibang bansa upang gawin ang
FGM/C sa taong ito, o utusan ang ibang tao na ayusin ito.
Ang FGM/C ay maaaring magkaroon ng malubha at pangmatagalang kahihinatnan. Ang mga
kababaihan at mga kabataang babaeng dumating sa Australya ay maaaring may taglay na
suliranin sa kalusugan dahil sa gawing ito.
Makakatulong ang mga espesyalistang serbisyo na nakalista sa ibaba:
Rehiyon

Serbisyo sa mga karapatang nauukol sa pag-aanak ng
kababaihan

National

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

ACT

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

NSW

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

Telepono

02 6247 3077
02 6205 1078
1800 817 227
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Rehiyon

NT

Serbisyo sa mga karapatang nauukol sa pag-aanak ng
kababaihan

Telepono

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

02 9840 3877

Sexual Assault Referral Centre
www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services
Darwin
Alice Springs
Family Planning Welfare Association
www.fpwnt.com.au

Qld

Family Planning Queensland (True)
www.fpq.com.au or
www.true.org.au
Multicultural Women’s Health – FGM
www.true.org.au/resources/resources-overview/multiculturalwomens-health-female-genital-mutilation-fgm

SA

Tas.

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

Tasmania police
www.police.tas.gov.au
Crime stoppers
http://crimestopperstas.com.au/
Royal Women's Hospital
www.thewomens.org.au/health-information/
Libreng tawag sa kanayunan (rural)
South Eastern Centre Against Sexual Assault
www.secasa.com.au
Libreng tawag– 24 Oras Krisis

WA

08 8948 0144
07 3250 0240

07 3250 0240
1800 188 158
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

Vic.

08 8922 6472
08 8955 4500

1300 737 639
131 444
1800 333 000
03 8345 3058
1800 442 007

1800 806 292
03 9594 2289

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

03 9481 3000

Women’s Information Service
www.communities.wa.gov.au/communities-infocus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx
Libreng tawag, Lunes hanggang Biyernes, 9nu hanggang 4nh

1800 199 174

WA Health, FGM Program
08 9340 1557
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php
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Mga Baril at Punyal
Ang pagdadala ng mga armas tulad ng punyal o baril ay labag sa batas dito sa Australya.
Dapat ay mayroon kang lisensya upang magdala o magmay-ari ng baril.
Kadalasan ay may paghihigpit sa edad ng paggamit ng baril at pagbebenta ng baril at punyal
sa mga menor de edad. Bawat estado at teritoryo ay magkakaiba ang mga kaayusan at mga
batas ukol sa paggamit ng baril at pagmamay-ari nito.

Mga Alagang Hayop at Buhay-ilang (Wildlife)
Ang pangangaso ng katutubong mga hayop at anumang hayop sa mga pambansang liwasan
(national park) o iba pang mga protektadong kalikasan (nature reserve) ay karaniwang hindi
pinahihintulutan.
Ang mga batas sa pangangaso at pangingisda ay magkakaiba sa mga estado at teritoryo at
dapat mong alamin kung ano ang ipinatutupad sa iyong lugar. Maaari kang manghuli ng mga
hayop na feral sa ilang mga rehiyon. Maaaring kailangan mo ng lisensya o permiso o
magbayad upang mangaso, at anumang armas na gagamitin mo ay kailangang lisensyado.
Ang pangingisdang panlibangan sa karagatan o sa mga ilog ay maaaring payagan,
kadalasang kailangan ng permiso o lisensya. Karaniwang may mga limitasyon sa laki at
bilang ng mga isdang maaari mong hulihin.
May mga batas sa Australya na nagbibigay proteksyon sa mga hayop laban sa kalupitan at
kapabayaan. Ang mga taong nagmamaltrato sa mga hayop at mga ibon ay maaaring
magmulta o makulong, o pareho. Pinapayagan ng mga lokal na batas na mag-alaga ng
hayop sa bahay ngunit kailangan ng isang espesyal na lisensya para mag-alaga ng mga
katutubong hayop ng Australya.
Ipinagbabawal ang pumatay ng mga hayop na nasa likod-bahay.
Tingnan din ang Tsapter 12, Sibikong Pakikilahok.

Paninigarilyo, pag-inom ng alak at mga droga
Ang paninigarilyo ay mapanganib sa kalusugan, at isa sa mga pangunahing dahilan
ng pagkamatay at sakit sa Australya.
Ang impormasyon tungkol sa tabako at kung paano huminto sa paninigarilyo ay makukuha
mula sa mga propesyonal sa kalusugan tulad ng mga doktor at parmasiyotiko. Ang
impormasyon ay makukuha rin mula sa mga serbisyong tulad ng Quitline sa 13 7848
(13 Quit), o sa www.quitnow.gov.au
Ang paninigarilyo ay hindi pinahihintulutan sa loob ng kotse kung saan may mga bata at sa
karamihan ng mga pampublikong lugar kabilang ang mga opisina, mga lugar ng trabaho,
mga shopping center, mga ospital, mga klinika sa kalusugan, mga pang-aliwang lugar
(entertainment venue) at restoran.
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Labag din sa batas ang magbenta o magsuplay ng produktong tabako sa isang taong wala
pang 18 taong gulang.
Ang pag-inom ng alak ay legal sa Australya, ngunit sa tamang mga lugar at oras lamang.
Inirerekomenda ng mga patnubay sa pag-inom ng alak na hindi dapat humigit sa dalawang
istandard na inumin ang iinumin sa isang araw.
Labag sa batas para kaninuman ang magbenta o magsuplay ng alak sa isang menor de
edad. Labag sa batas ang pag-inom ng alak ng isang taong wala pang 18 taong gulang
maliban sa lugar na pribadong pag-aari, tulad ng pribadong tahanan. Ang pag-inom ng
alak ay ipinagbabawal din sa maraming mga pampublikong lugar.
May mga batas sa Australya na pumipigil sa mga taong magkaroon, magbenta o gumamit
ng ilang mga droga. Ang paglabag sa mga batas sa droga ay maaaring humantong sa mga
seryosong kaparusahan, kabilang ang multa at pagkabilanggo. Kinikilala ng mga batas sa
droga sa Australya ang pagkakaiba ng mga taong gumagamit ng mga bawal na gamot sa
mga taong namumuhunan sa pamamagitan ng pagsusuplay, paggawa o pagbebenta ng
mga ito.
Ang pagmamaneho habang may impluwensiya ng droga o alkohol ay labag sa batas.
Kung ikaw ay nagmaneho matapos gumamit ng droga o uminom ng alak, maaari kang
mawalan ng iyong lisensiya sa pagmamaneho, pagmultahin, mabilanggo o maaari mong
pagdusahan ang lahat ng mga parusang ito. Tingnan din ang Tsapter 8, Transportasyon
Kung ikaw o ang isang kakilala mo ay may problema sa ipinagbabawal na droga o pag-inom
ng alak, kausapin ang iyong doktor, ang iyong lokal na serbisyong pangkalusugan sa
komunidad o helpline sa alkohol o droga sa iyong estado o teritoryo:
Estado o
Teritoryo

Telepono ng Serbisyo ng Impormasyon sa Alkohol at Droga

ACT

02 6207 9977

NSW

02 9361 8000 (Sydney)
1800 422 599 (NSW country)

NT

08 8922 8399 (Darwin)
08 8951 7580 (Central Australia)
1800 131 350 (sa buong Teritoryo)

Qld

1800 177 833

SA

1300 131 340

Vic.

1800 888 236

Tas.

1800 811 994

WA

08 9442 5000 (Perth)
1800 198 024 (WA country)
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Para sa karagdagang impormasyon:
Ahensiya o kampanya

Website

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

Mga paghihigpit sa mga inaangkat na halaman o hayop
Kung bumibili ka ng mga produkto sa online, o naglalakbay patungong Australya o mula sa
Australya, may mga patakaran tungkol sa kung anong mga halaman at hayop ang maaari
mong bilhin o dalhin. Pumunta sa www.environment.gov.au/biodiversity/wildlifetrade/travellers-shoppers
Upang alamin kung ang iyong mga bagahe ay lumalabag sa batas sa wildlife, pumunta sa
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
May mga batas din tungkol sa mga halaman at hayop na maaaring ibiyahe sa loob ng
Australya. Kung balak mong maglakbay sa loob ng Australya, pumunta sa
www.quarantinedomestic.gov.au/ upang alamin ang mga rekesitos sa pagdadala ng mga
bagay sa iyong patutunguhan.

Iba pang mga batas
Walang parusang kamatayan (death penalty) sa Australya.
May mga batas laban sa pagkakalat ng basura, polusyon o pagtatapon ng basura nang
walang pahintulot o pag-iingay nang sobra.

Hidwaan sa mga kapitbahay
Maraming mga uri ng hidwaan sa pagitan ng mga magkakapitbahay na napapailalim din sa
mga batas. May mga serbisyo sa pagreresolba ng hidwaan at pamamagitan (mediation) na
maaaring makatulong upang malutas ang mga problemang ito bilang isang alternatibo ng
pagpunta sa korte.
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Para sa karagdagang impormasyon:
Estado o
Teritoryo

Serbisyo

Website

ACT

Conflict Resolution Service

www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_brochur
e.pdf

NSW

Information about the law in NSW

www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbours/

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

Tas.

Hobart Community Legal Service

Vic.

Victoria Legal Aid

WA

Legal Aid WA

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-lawhandbook/community-andenvironment/neighbourhood-disputes/introduction
www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/disputeswith-neighbours
www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/Ho
mes/neighbours/Pages/NeighboursCommonProblems
.aspx

Tingnan din ang Tsapter 12, Sibikong Pakikilahok

Tulong sa batas
Lahat ng estado at teritoryo ay may mga organisasyon na nagbibigay-kaalaman sa mga tao
tungkol sa kanilang mga legal na karapatan at tungkulin, at kung paano mapagbubuti ang
kanilang access sa sistema ng hustisya.
Ang mga ahensiyang Legal Aid ay nagbibigay ng payo sa batas at tulong sa mga marapat na
kliyente tungkol sa mga usaping kriminal, pagkasira ng pamilya, karahasan sa pamilya,
imigrasyon, kalusugan ng isip, kasiguruhang panlipunan (social security), utang at paglabag
sa trapiko.
Estado o
Teritoryo

Ahensiya ng Tulong sa Batas

Telepono

Website

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/
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Ang mga sentrong pambatas sa komunidad ay nagbibigay ng legal na payo at tulong sa iba't
ibang mga suliranin. Ang ilan ay nag-aalok ng mga klase sa komunidad kung saan maaari
mong matutunan nang higit pa ang tungkol sa iyong mga legal na karapatan at mga
responsibilidad.
Pambansang Organisasyong Pambatas

Website

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 Pabahay
Sa bahaging ito
Maaaring mahirap humanap ng bahay sa Australya at maaaring mahal ang upa. Maaaring
mas mahirap para sa malalaking pamilya ang makahanap ng pangmatagalang tirahan na
akma sa lahat ng kanilang pangangailangan. Baka kailangan mo ring makibagay at
tanggapin ang bahay na makukuha.
•
•
•
•
•
•
•
•

Panandaliang tirahan
Pag-upa sa pribadong bahay o flat
Tulong sa pabahay
Mga karapatan at responsibilidad ng mga nangungupahan
Pagbili ng bahay o flat
Mahahalagang serbisyo sa bahay
Pangongolekta at pagreresiklo ng Basura sa Bahay
Sulat

Panandaliang tirahan
Kabilang sa mga maaari mong pag-aralang mga opsyon sa panandaliang tirahan sa iyong
pagdating ang:
•
•

•

Mga hostel at mga diskwentong halaga sa mga otel.
Kung ikaw ay nag-aaral sa Australya, maaari mong ma-access ang pansamantalang
pabahay para sa estudyante habang ikaw ay baguhan pa. Makipag-usap sa suportang
kawani para sa internasyonal na estudyante sa iyong institusyon o tingnan ang
kanilang website para sa mga detalye. Para sa mga opsyon sa tirahan ng mga
internasyonal na estudyante, pumunta sa www.studyinaustralia.gov.au/global/live-inaustralia/accommodation
Para magka-ideya tungkol sa halaga ng pamumuhay sa antas ng estudyante sa
Australya, pumunta sa www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs

Pag-upa sa pribadong bahay o flat
Ang pag-upa ng bahay o flat ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng mga ahente ng
mga pag-aaring lupa at gusali (real estate) na kumakatawan sa may-ari. Maaari ka ring
umupa nang diretso sa pribadong may-ari. Ang mga pag-aaring pinauupahan (rental
properties) ay may patalastas sa internet at sa mga pahayagan sa seksiyong ‘To let’ at
‘Accommodation vacant’. Maaari mo ring bisitahin ang mga tanggapan ng ahente ng mga
pag-aaring lupa at gusali (real estate) at hilinging makita ang kanilang listahan ng mga
bakanteng paupahan.
Ang isang ‘lease’ o ‘kasunduan sa pag-upa ng tirahan’ (residential tenancy agreement) ay
isang legal na kontratang nakasulat sa pagitan ng umuupa at may-ari. Kadalasan ay para ito
sa itinakdang panahon na anim o 12 buwan, gayunman ay may karapatan kang makipagayos ng panahon sa kontrata bago ka pumirma. Maaari kang magpanibago ng
pangungupahan (lease) sa katapusan ng itinakdang panahon. Ang pagkakaroon ng isang
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nakasulat na kontrata ay nangangahulugan na ang mga kondisyon ng lease ay
pinagkasunduan nang maaga, tulad ng halaga ng upa, kailan ito dapat bayaran, kung sino
ang magbabayad sa mga serbisyo (tulad ng kuryente, tubig, gaas, koleksyon ng basura at
iba pang mga serbisyo), dalas ng inspeksyon, kung pinapayagan ang mga alagang hayop at
kung gaano katagal kang maaaring manatili sa pinauupahan o property.
Huwag sumang-ayon sa isang lease na mas matagal keysa sa iyong pananatili dito, dahil
maaaring malaki ang magastos mo kung ikaw ay aalis bago matapos ang napagkasunduang
huling araw (na kilala bilang "pagsira sa lease" (breaking a lease)).
Sa simula ng pag-upa ikaw ay karaniwang magbibigay ng paunang bayad (advance na isang
buwang upa, at rental bond. Ang bond ay isang depositong ibinabayad sa kasero. Ang
halaga ay magkakaiba sa iba't ibang mga estado at teritoryo. Dapat ilagak ng may-ari o
ahente ng mga pag-aaring lupa at gusali (real estate) ang iyong bond sa awtoridad na
responsable sa mga bond sa pagpapaupa ng tirahan sa iyong estado o teritoryo. Kapag
iniwan mo ang pag-aari (property), ang bond ay ibabalik sa iyo kung wala kang utang sa upa
sa iyong pag-alis at ang property ay malinis at walang nasira.
Bago ka lumipat, ang pisikal na kalagayan ng property at anumang sira dito ay nakasulat sa
dokumentong tinatawag na 'ulat ng kalagayan' (‘condition report’). Ito ay sinulat mo at ng
may-ari o kanyang ahente ng real estate at makakatulong ito upang maiwasan ang mga dipagkakasundo kung aalis ka na. Dapat mong iulat ang anumang sira sa may-ari, at humingi
ng kanyang pahintulot bago gumawa ng anumang mga pagbabago sa property. Ang may-ari
ay karaniwang mananagot sa pagkukumpuni.
Huwag pipirma ng lease kung hindi mo pa nasiyasat ang property at lubos na naunawaan
ang mga tuntunin at kondisyon sa dokumento, dahil nakatali ka na sa ligal na kasunduan
pagkatapos mong lumagda.
Hindi ka pinapayagang magpaupa ng property (ibig sabihin, ipaupa ito sa ibang taong hindi
kasama sa lease) o kaya ay magkaroon ng matagalang mga bisita, dahil maaaring lampasan
nito ang legal na limitasyon sa bilang ng mga nakatira. Ang mga panandaliang bisita ay
karaniwang pinapayagan.
Kung balak mong lumipat, dapat kang magbigay ng sapat na panahong pabatid sa iyong
kasero (karaniwang hindi bababa sa apat na linggo o gaya ng nakasaad sa iyong lease.

Tulong sa pabahay
Ang mga taong may maliit na kita ay maaaring marapat makakuha ng pansamantalang
tirahan, o pinansiyal na tulong mula sa pamahalaan upang matugunan ang pagbabayad ng
bond sa renta at advance na isang buwang upa.
Ang Rent Assistance ay isang kabayaran mula sa pamahalaan na tumutulong sa mga taong
mababa ang kita upang makabayad ng kanilang upa (www.humanservices.gov.au/
rentassistance).
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Pampublikong pabahay
Kung ikaw ay tumatanggap ng kabayaran mula sa Centrelink o maliit ang iyong kinikita,
maaari kang mag-aplay na umupa ng pampublikong pabahay na pag-aari ng pamahalaan.
Kung nakatira ka sa isang pampublikong pabahay, kailangan mong magbayad ng upa sa
halagang may tulong na bayad ang gobyerno (subsidised), na mas mababa kaysa sa
pribadong upa.
Ang waiting time (panahon ng paghihintay) para sa pampublikong pabahay ay magkakaiba
depende kung saan mo gustong tumira, laki ng iyong pamilya at higpit ng pangangailangan
mo sa pabahay. Ang waiting period ay pwedeng maging napakatagal.
Para sa karagdagang impormasyon
Estado o
Teritoryo

Awtoridad sa Pabahay

Telepono

Website

ACT

Housing and Community
Services

133 427

www.communityservices.act.gov.au/hcs

NSW

Housing NSW

1300 468 746

www.housing.nsw.gov.au

NT

Department of Housing
Department of Housing and
Public Works

08 8999 8814

www.housing.nt.gov.au/public_housing
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

Qld

13 74 68

Suportang pabahay para sa mga walang tirahan
Kung ikaw ay walang tirahan, o nangangambang mawalan ng matitirhan, ang mga
serbisyong nakalista sa ibaba ay makakatulong sa pagkakaroon ng tirahang pangkagipitan o
magbigay ng mga pagsangguni.
Rehiyon

Serbisyo at Website

Telepono

National

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

02 6247 7744

ACT

FirstPoint
www.firstpoint.org.au

1800 176 468

NSW

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

1800 152 152

NT

ShelterMe
www.shelterme.org.au

Qld

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

1800 474 753
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Rehiyon
SA

Serbisyo at Website
Help in Crisis Situations
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergencyshelter-and-homelessness/accessing-services

Telepono
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

Mga karapatan at responsibilidad ng mga umuupa
Lahat ng mga estado at teritoryo ay may mga awtoridad ng pamahalaan na nagbibigay sa
mga nangungupahan ng payo sa kanilang mga karapatan at mga responsibilidad, madalas
sa iba't-ibang wika:
Estado o
Teritoryo
ACT
NSW
NT
Qld
SA
Tas.
Vic.
WA

Awtoridad sa Pabahay at Patas na Trading

Telepono

Access Canberra
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico
NSW Fair Trading
www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a_
home.page
Consumer Affairs
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies
Residential Tenancies Authority
www.rta.qld.gov.au/
Consumer and Business Services
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-andletting/renting-privately
Consumer Affairs and Fair Trading
www.consumer.tas.gov.au/renting
Consumer Affairs Victoria
www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/duringa-lease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts
Department of Commerce
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa

13 22 81
13 32 20
1800 019 319
1300 366 311
131 882
1300 654 499
1300 558 181
1300 304 054

Mayroon ding mga organisasyong hindi pampamahalaan na nagbibigay ng payo sa mga
nangungupahan:
Estado o
Teritoryo

Website ng mga
nangungupahan

Telepono

ACT

Tenants’ Union ACT

02 6247 2011

NSW

Tenants NSW

NT

NT Tenants’ Advice Service

1800 812 953

Website
www.tenantsact.org.au/contactUs/Te
nants-Advice-Service
www.tenants.org.au
www.dcls.org.au/legal-andadvocacy-services/tenants-advice
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Estado o
Teritoryo

Website ng mga
nangungupahan

Telepono

Website

Qld

Tenants Queensland

1300 744 263

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

SA

Tenants Information and Advisory
Service

1800 060 462

www.syc.net.au/tias/overview

Tas.

Tenants Union of Tasmania

1300 652 641

http://tutas.org.au/

Vic.

Tenants Union of Victoria

03 9416 2577

www.tuv.org.au

WA

Tenancy WA
Libreng tawag sa kanayunan
(rural)

08 9221 0088
1800 621 888

www.tenancywa.org.au

National

Real Estate Institute of Australia

https://reia.asn.au/consumers/rentin
g-or-leasing-a-property/

Pagbili ng bahay o flat
Ang mga bahay o flat na ipinagbibili ay karaniwang inaanunsiyo sa pahayagan o sa online.
Ang mga ahensiya ng mga pag-aaring lupa at gusali (real estate) ay may listahan din ng mga
ari-arian (property) na ipinagbibili. Kung ikaw ay bibili ng bahay sa unang pagkakataon sa
Australya, maaari kang maging karapat-dapat para sa first home owner grant ng
pamahaalaan ng estado o teritoryo (tingnan ang www.firsthome.gov.au).
Kung hindi ka permanenteng residente ng Australya, mangangailangan ka ng foreign
investment approval para bumili ng bahay (tingnan ang www.firb.gov.au/real-estate).
Kung kailangan mong humiram ng pera upang makabili ng property, kontakin ang iyong
bangko o iba pang institusyong pinansiyal. Sa Australya, ang mga tao ay karaniwang
kumukuha ng serbisyo ng abogado o konbeyanser (conveyancer) kung bibili ng property
para pamahalaan ang transaksyon. Huwag pipirma sa anumang kontrata maliban kung
lubusan mong naintindihan ang lahat ng mga patakaran at kondisyon.
Para sa karagdagang impormasyon sa pagbili ng property, pumunta sa
www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property

Mga Mahalagang Serbisyong Pambahay
Kung ikaw man ay umuupa o bumibili, may mga serbisyong pambahay na kailangan mong
ipakonekta sa property, gaya ng tubig, kuryente at gaas. Ang mga tagabigay ng serbisyo ay
maaaring mga ahensiya ng pamahalaan o pribadong kumpanya depende kung saan ka
nakatira – tingnan ang direktoryo ng telepono.
Kadalasan ay kailangan mong bigyan ang mga tagabigay ng serbisyo ng ilang araw na
pabatid bago ka lumipat sa bagong property.
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Bago pumirma sa kontrata para sa mga serbisyong pambahay, tiyaking kailangan mo talaga
ang serbisyo. Halimbawa, huwag pipirma sa tatlong-taong kontrata para sa suplay ng
kuryente kung ikaw ay maninirahan lang sa pansamantalang pabahay. Mahalagang
maunawaan ang mga patakaran at kondisyon ng mga kasunduan sa mga taga-suplay bago
pumirma ng kontrata. Isang giyang pantulong sa pamamahala sa mga serbisyo sa enerhiya
sa bahay ay makukuha sa www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home
Nagbibigay rin ang Australian Energy Regulator ng karagdagang impormasyon sa
www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
Ang kompanya ay regular na magpapadala sa iyo ng bill (kuwenta) na nagsasaad ng mga
gastos para sa kanilang serbisyo. Kontakin mo sila kaagad kung hindi ka makakabayad ng
bill sa takdang petsa o kung nais mong palitan ang iyong mga kaayusan.
Maaari kang tulungan ng iyong taga-suplay kung ikaw ay nahihirapang magbayad ng iyong
mga bill at maiiwasan mong maputulan ng iyong mga serbisyo.

Kuryente at Gaas
Para sa impormasyon, kabilang ang mga video, na tutulong sa iyong pumili ng taga-suplay
ng kuryente at gaas at para malaman mo ang iyong mga karapatan, bisitahin ang website ng
Pamahalaan ng Australya na Energy Made Easy sa www.energymadeeasy.gov.au/
Kapag pumipili ng taga-suplay, huwag kalimutang tingnan:
•
•
•

kung gaano katagal ang kontrata
kung merong bayad sa pagkonekta sa serbisyo o kung ikaw ay aayaw na (exit) sa
kontrata nang mas maaga
kung alam ng taga-suplay na tumatanggap ka ng mga konsesyon o suporta sa kita.

Ang Energy Made Easy website ay may mga papel-kaalamang nakasulat sa ibat-ibang wika
(www.energymadeeasy.gov.au/publications-0) at listahan ng mga ombudsman sa enerhiya
(www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts) na maaaring kontakin kung hindi mo kayang
ayusin ang problema sa iyong tagasuplay ng kuryente o gaas.

Centrepay
Ang Centrepay ay isang boluntaryong serbisyo sa pagbabayad ng bill na libre para sa mga
kliyente ng Centrelink (pumunta sa
www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay). Magagamit mo ang
Centrepay para ayusin ang mga regular na pagbabawas mula sa iyong kabayarang
Centrelink para ibayad sa iyong mga bill, mga gastos at mga babayaran sa bahay, gaya ng
upa, gaas, kuryente, tubig at telepono. Maaari mong simulan o baguhin ang pagbabawas
anumang oras. Ang pinakamadaling paraan para magawa ito ay sa online gamit ang iyong
Centrelink online account sa pamamagitan ng myGov sa www.my.gov.au
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Mga telepono at internet
Sa Australya ang mga cell phone ay tinatawag na ‘mobile phone’ at ang teleponong
nakakabit sa iyong bahay ay tinatawag na mga ‘landline phone’ o ‘landline’
Ang mga kontrata para sa mga serbisyong ito ay kalimitang tinatawag na ‘mga plano’. Upang
ikumpara ang mga serbisyo ng telepono at internet, mag-search sa online sa pamamagitan
ng pag-enter ng mga salitang gaya ng ‘mobile plan’, ‘landline plan’ at ‘internet plan’.
Alamin nang mabuti ang mga kondisyon ng kumpanya at basahin ang kanilang maikling
dokumentong may titulong Critical Information Summary bago ka pumirma sa kanilang
kontrata.
Ito ang ilan sa mga kadalasang tampok ng mga kontrata sa telepono at internet sa Australya:
•
•
•

•

•

Kalimitang may bayad pangkonekta (connection fee) ang mga serbisyo.
Kailangan mong pumasok sa isang taon o dalawang taong kontrata.
Kabilang sa karamihan ng mga serbisyo ng mobile ang mga allowance sa pagtawag o
allowance sa datos bawat buwan para sa mobile broadband at magbabayad ka kung
lumampas ka sa allowance.
Kabilang sa maraming mga serbisyo ang mga pag-alerto sa pamamahala ng gastos –
isang SMS o email na nagpapaalam sa iyo kung nalampasan mo na ang 50%, 85% o
100% ng iyong buwanang allowance.
Maaari kang pumili sa mga serbisyong pre-paid (magbayad bago gumamit) o
serbisyong post-paid (regular kang padadalhan ng provider ng bill).

Kung nakatanggap ka ng bill ng telepono o internet at hindi mo ito mababayaran sa takdang
petsa, dapat mong kontakin ang kumpanya.
Ang mga tawag sa ibang bansa ay kadalasang hindi kasama sa buwanang allowance ng
plano sa telepono. Maaaring napakamahal ng mga tawag na ito. Kailangan mong i-monitor
nang maingat ang iyong mga tawag sa ibang bansa o gumamit ng pre-paid na call card
(mabibili sa mga tindahan).
Kung nais mong makabitan ng internet sa iyong bahay o ma-access ito sa pamamagitan ng
isang wireless device, kakailanganin mong pumasok sa isang kontrata sa isang internet
service provider. Bago pumirma sa anumang kontrata, siguruhing kaya mong magbayad ng
serbisyo at matutugunan nito ang iyong mga pangangailangan. Maaari ka ring bumili ng mga
pre-paid wireless internet connection.
Mayroong ilang programang nagbibigay ng libre o abot-kayang internet access at
pagsasanay. Halimbawa, ang mga pampublikong aklatan at mga lokal na konseho ay nagaalok ng libreng internet access.
Dapat kang gumamit lamang ng mga kumpanya ng telepono at internet na kasapi sa iskema
ng Telecommunications Industry Ombudsman (TIO) (na nakalista sa
www.tio.com.au/members/members-listing).

Tumawag sa 131 450
77

Kung masira man ang iyong telepono o serbisyo ng internet at hindi kayang ayusin ng
kumpanya, maaari kang magreklamo ng libre sa TIO sa pagtawag sa 1800 062 058 o
pagbisita sa www.tio.com.au/making-a-complaint

Pagkolekta at pagresiklo ng basura sa bahay
Ang pagkolekta ng basura ay karaniwang pinangangasiwaan ng lokal na pamahalaan.
Kadalasan ay may magkakahiwalay na basurahan para sa ordinaryong basura sa bahay at
sa nireresiklong mga bagay tulad ng mga bote, lata, papel at kardbord.
Para malaman ang araw ng koleksiyon ng basura, kontakin ang iyong lokal na konseho o
magtanong sa iyong mga kapitbahay. Tingnan din ang Tsapter 12, Sibikong Pakikilahok

Sulat
Maaari mong ihulog ang mga sulat at pakete sa pamamagitan ng mga Australia Post box o
sa mga tanggapan. Ang selyo para sa sulat patungo sa ibang bansa ay mas mahal kaysa sa
sulat para sa Australya. Ang Australia Post ay nagbibigay din ng iba pang mga kapakipakinabang na serbisyo, tulad ng pagbabayad ng mga bill at pagkuha ng larawan sa
pasaporte (tingnan www.auspost.com.au).
Kung lilipat ka ng bahay, maaari mong ipadiretso ang iyong mga sulat sa iyong bagong
tirahan (pumunta sa www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html). Maaari
kang maging karapat-dapat sa konsesyon para sa halaga nito. Maaari ring ipasa ng Australia
Post ang iyong bagong address sa iba pang mga organisasyon.
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8 Transportasyon
Sa bahaging ito
Ang Australya ay malaking bansa na ang karamihan sa mga lungsod nito ay malalayo ang
pagitan. Maraming mga opsyon sa paglalakbay palibot sa mga bayan o sa buong bansa.
•
•
•
•
•

Pampublikong transportasyon
Mga serbisyo ng taksi
Pamimisikleta
Paglalakad
Pribadong mga behikulo

Pampublikong transportasyon
Kabilang sa pampublikong transportasyon sa Australya ang mga bus, tren, trambia, at ferry.
Kakailanganin mong magbayad ng pamasahe o bumili ng tiket para magamit ang karamihan
ng mga serbisyo. Karaniwang may konsesyon para sa mga estudyante, mga senyor at mga
may-hawak ng Health Care Card. Karaniwang mas mura ang mga lingguhan o buwanang
tiket kaysa mga pang-arawan o pang-isahang-biyaheng tiket.
Mayroong mga impormasyon at iskedyul mula sa maraming konseho ng lokal na
pamahalaan at mga sentro ng bisita, online, mga istasyon ng tren, mga aklatan, at mga
sentro ng pampublikong impormasyon.
Estado o
Teritoryo
ACT

Ahensiya ng Pampublikong
Transportasyon
ACTION

NSW

Transport NSW

www.transport.nsw.gov.au/

NT

Department of Transport

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

Qld

Translink

SA

Transport SA

Tas.

Metro Tasmania

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

Vic.

Metlink

www.metlinkmelbourne.com.au

WA

Public Transport Authority

www.pta.wa.gov.au

Website
www.action.act.gov.au

Mga serbisyo ng taksi
Bumibiyahe ng 24 oras sa loob ng isang araw ang mga taksi o ‘kab’ sa kalakhan ng
Australya. Pinapakita ng metro ng taksi ang pamasahe. Nakalista ang mga kumpanya ng
taksi sa online at sa Yellow Pages sa ilalim ng ‘Taxi cabs’. Karamihan ng mga lungsod ay
mayroong espesyal na mga taksi para sa mga taong gumagamit ng wheelchair o may
kapansanan. Kung bumibiyahe kang may kasamang mga bata, ipaalam sa kumpanya ng
taksi sa pagbu-booking na mangangailangan ka ng child seat.
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Ang mga alternatibong transportasyon sa taksi, gaya ng Uber o di-pormal na pag-aareglo ng
car-pooling ay maaaring mayroon sa ilang mga lugar.

Pagbibisikleta
Dapat sundin ng mga siklista ang lahat ng regulasyon at mga senyales sa kalsada, at dapat
may matinong mga preno at kampanilya ang iyong bisikleta. Kapag sumasakay ka ng
bisikleta, ikaw at kahit sinong pasahero ay kailangang nakasuot ng helmet. Kapag
nagbibisikleta sa gabi, may mga ilaw dapat sa harap at likod ang iyong bisikleta. Ikandado
lagi ang bisikleta kapag iniiwan mo ito.
Ang iyong lokal na lugar o lungsod ay maaaring may espesyal na kaayusang itinalaga upang
hikayatin ang pagbibisikleta, gaya ng itinakdang mga daanan ng bisikleta (sa daan o sa labas
nito), o mga lugar na tambayan ng mga bisikleta na nag-uugnay sa mga siklista sa mga
pampublikong transportasyon.
Dapat kang magbisikleta sa daanan ng bisikleta kung mayroon nito, dahil mas ligtas ito, at
ilang estado at teritoryo ang nag-oobliga nito. Kung walang daanan ng bisikleta, dapat kang
magbisikleta nang mas malapit sa kaliwang panig ng lansangan dahil mas ligtas ito. Sa
pangkalahatan, hindi dapat sumobra sa dalawa ang nagsasabay na bisikleta sa daan.

Paglalakad
Ang paglalakad ay tanyag na gawaing panlibangan sa Australya.
Tumawid sa mga traffic light o sa mga tawiran ng naglalakad (pedestrian crossing). Maingat
na sumulyap sa bandang kaliwa at kanan mo para sipatin ang trapik. Huwag maglalakad sa
mga kalsada o riles ng tren.
Kung nagbabalak kang maglakad sa palumpunan (bush), siguruhing may dala kang tamang
mga kagamitan at magbilin kanino man kung saan ka pupunta.

Mga pribadong behikulo
Ang pribadong transportasyon ay transportasyong pag-aari mo at nagagamit kung kalian mo
gustuhin. Karamihan ng mga Australyano ay gumagamit ng mga kotse o motorsiklo sa
pribadong paglalakbay. Kumbinyenteng magkaroon ng kotseng pag-aari mo ngunit mahal din
ito. Maraming responsibilidad ang pagkakaroon ng sariling sasakyan at pagmamaneho nito
sa Australya.
Ang pakikiangkas (hitchhiking), o pagsakay nang libre sa kotse o trak ng estranghero, ay
hindi ligtas at hindi minumungkahi.

Mga Lisensya sa Pagmamaneho
Para makapagmaneho ng kotse o motorsiklo sa Australya, dapat mayroon kang lisensya sa
pagmamaneho. Laging dalhin ito kapag ikaw ay nagmamaneho.
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Kung wala kang lisensya mula sa ibang bansa, kailangan mong ipasá ang Driver Knowledge
Test para makakuha ng Learner’s Permit. Ang Learner’s Permit ay nagpapahintulot sa iyong
mag-aral magmaneho kung ikaw ay may kasamang drayber na lisensyado. May “L” plate ka
dapat sa iyong sasakyan kapag nagmamaneho ka.
Kapag napaunlad mo na ang mga angkop na kasanayan, maaari ka nang mag-aplay para sa
isang Provisional na lisensya ng pagmamaneho. Para makakuha ng Provisional Licence
dapat ikaw ay 17 taong gulang man lang, mayroon nang dating Learner’s Permit na umabot
sa anim na buwan man lang o may hawak kang lisensyang pang-interstate o pang-ibayong
dagat. May “P” plate ka dapat sa iyong sasakyan kapag nagmamaneho ka.
Kapag naipasa mo ang yugtong Provisional, maaari ka nang mag-aplay para sa isang bukas
na lisensya (open license). Kung mayroong mga kondisyon ang lisensya mo, dapat mong
sundin ang mga ito.
Tingnang din Tsapter 1, Ano ang dapat gawin pagkaraang makarating

Mga batas para sa pagmamaneho
Alam mo dapat at sumusunod ka sa mga batas na may kinalaman sa pagmamaneho.
Halimbawa:
•
•
•
•

Dapat nakarehistro sa pamahalaan ang behikulong minamaneho mo.
Lahat ng pasahero sa kotse mo ay dapat nakasuot ng seatbelt o angkop na child
restraint.
Labag sa batas ang gumamit ng mobile phone habang nagmamaneho.
Kung nasangkot ka sa isang sakuna sa daan dapat mo itong iulat kaagad sa pulisya.

Istrikto ang mga batas trapiko sa Australya. Magkakaiba ang mga batas at regulasyon ng
pagmamaneho ng mga estado. Ang di-pagsunod o paglabag sa mga batas trapiko ay
maaaring humantong sa malaking multa, pagbawi sa iyong lisensya sa pagmamaneho o
maging pagkakulong. Ang di-ligal na pagparada ay posible ring mauwi sa malaking multa.
Ipinatutupad ang mga limitasyon sa bilis (speed limits) at maaaring gamitan ng speed
camera para hulihin ang mga taong lumalagpas sa speed limit.
Labag sa batas ang uminom ng alkohol o lasing o nasa ilalim ng impluwensya ng droga
habang nagmamaneho. Ang pinapayagang mga antas ng alkohol sa dugo ay iba-iba,
depende sa estado o teritoryo at sa uri ng lisensyang hawak ng drayber. Maaaring suriin ng
pulis ang mga drayber nang walang kaabog-abog kung sila ay labis sa legal na limitasyon ng
alkohol. Tingnan din Tsapter 6, Batas Australyano
Para sa karagdagang impormasyon:
Estado o
Teritoryo

Road Transport Authority

Telepono

Website

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
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Estado o
Teritoryo

Road Transport Authority

Telepono

Website

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

WA

Department of Transport

13 11 56

www.vicroads.vic.gov.au
www.transport.wa.gov.au/inde
x.asp

Mga seatbelt at Child Restraint
Lahat ng nakasakay sa iyong kotse ay dapat nakasuot ng seatbelt o akmang child restraint.
Mayroong mga multa para sa pagmamaneho nang hindi nakasuot ng seatbelt at maaari kang
matanggalan ng lisensya. Mayroong mga seatbelt sa lahat ng sasakyan para sa mga adulto
at kabataan.
Kailangan mo ng tanging restraint na aprobado ng pamahalaan para sa mga sanggol at
paslit na hanggang pitong taong gulang ang edad. Dapat tumupad sa mga pamantayan ng
Australya ang mga child restraint, dapat ay ikinabit nang tama sa sasakyan at tumpak na
inakma sa edad ng bata.
•
•

•

Ang mga sanggol na hanggang anim na buwan ay dapat nasa child restraint na
nakaharap sa likuran, halimbawa nito ang infant capsule.
Mula anim na buwan hanggang apat na taong gulang, ang mga bata ay dapat
siguradong ligtas (secure) sa child restraint na na nakaharap sa likuran o nakaharap
sa harapan, halimbawa isang child safety seat.
Mula apat hanggang pitong taon gulang, ang mga bata ay dapat siguradong ligtas sa
child restraint na nakaharap sa harapan o booster seat na ikinabit at inakma nang
tama at may kasadong seatbelt o child safety harness.

Ang mga paslit ay hindi pinahihintulutang maupo sa harapan ng sasakyan. Ang mga batang
nasa pagitan ng apat at pitong taong gulang ay hindi pinapayagang maupo sa harapan
maliban kung lahat ng upuan sa likod ay okupado na ng mga paslit na mas bata sa pitong
taong gulang.
Para umarkila ng child safety restraints pumunta sa www.kidsafe.com.au

Pagbili ng sasakyan
Nakaanunsyo sa mga diyaryo at online ang mga bago at segunda manong mga sasakyan.
Makukuha rin ang mga ito sa mga showroom at mga talyer ng segunda manong sasakyan.
Kadalasang hindi kasama sa presyo ng sasakyan ang halaga ng pagpaparehistro, stamp
duty (na gaya ng buwis sa pagbenta) at obligadong seguro o insurance. Ang mga gastusing
ito kadalasang binabayaran nang bukod.
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Para sa impormasyon tungkol sa pangungutang ng perang pambili ng sasakyan, kontakin
ang bangko mo o isang kompanya sa pananalapi. Siguraduhing nauunawaan mo lahat ng
mga patakaran at kondisyon bago mo pirmahan ang anumang kontrata para sa pananalapi.
Kung bumibili ka ng isang sasakyan at ang dating may-ari ay may utang na hindi pa
nabayaran sa sasakyan, ang sasakyan ay malamang na bawiin o legal na kunin ng
kompanyang pinagkakautangan. Para malaman kung may utang pa ang dating may-ari sa
sasakyan, kontakin ang Personal Property Securities Register (PPSR).
Sasabihin sa iyo ng PPSR kung naiulat ang sasakyan sa pulisya bilang isang nakaw,
nabawian ng rehistro dahil sa hindi nabayarang mga multa sa trapiko, naitala bilang write off,
o kung ang behikulo ay nakatala sa Commissioner for Fair Trading dahil sa posibleng
pakikialam sa odometro (binago ang displey ng milyahe). Para sa higit pang impormasyon,
tawagan ang 1300 007 777 o puntahan ang www.ppsr.com.au/individuals
Lahat ng estado o teritoryo ay mayroong mga samahan ng mga motorista na nagbibigay ng
mga serbisyo gaya ng inspeksyon sa sasakyan para sa mga potensyal na bibili ng mga
segunda manong sasakyan, impormasyon sa pagbiyahe, seguro, at serbisyo sa kalsada
(sakaling tumirik ang iyong sasakyan). Maraming serbisyong makukuha ng mga miyembro at
di-miyembro.
Rehiyon

Samahan ng mga Motorista

Telepono

Website

National

Australian Automobile Association

02 6247 7311 www.aaa.asn.au

ACT

National Road Motorists Association (NRMA)

132 132

www.nrma.com.au

NSW

National Road Motorists Association (NRMA)

132 132

www.nrma.com.au

NT

Automobile Association of Northern Territory
(AANT)

08 8925 5901 www.aant.com.au

Qld

Royal Automobile Club of Queensland (RACQ)

13 1905

SA

Royal Automobile Association (RAA)

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
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9 Kalusugan at Kagalingan
Sa bahaging ito
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduksyon
Medicare
Health Care Card
Pribadong segurong pangkalusugan
Tulong medikal
Gastusin sa ambulansya
Mga gamot
Mga serbisyong pangkalusugan sa estado at teritoryo
Mga serbisyo sa may-kapansanan
Mga serbisyo sa kalusugan ng isip
Pagpapayo sa tortyur at trauma
Kaligtasan ng bata at pagpigil sa sakuna
Pagbabakuna
Mga serbisyo sa ngipin
Mga serbisyo sa pag-aalaga ng matatanda sa Australya
Mga reklamo sa mga serbisyo sa pag-aalaga ng matatanda at kalusugan
Matapos mamatayan

Panimula
Sa Australya, ang general practitioner (GP) ang una mong kontak para sa anumang
serbisyong pangkalusugan, maliban na lang kung ito ay isang emerhensiya. Tatasahin ng
GP ang mga pangangailangan mo sa pangangalaga ng kalusugan at magpapasya ng
sistema ng paggamot. Maaaring kabilang dito ang pagreseta ng gamot, pagsangguni sa
isang sentro ng patolohiya o dayagnostiko, o pagsangguni sa isang espesyalista gaya ng
isang siruhano o isang doktor na tagapayo (consultant physician). Maaari ring mag-utos ang
espesyalista ng karagdagang patolohiya o iba pang pagsusuri, at maaaring magpasyang
dapat kang ipasok sa ospital.
Maaari mong piliin ang sarili mong GP at isasauli sa iyo ang lahat o bahagi lamang ng bayad
sa GP sa pamamagitan ng Medicare depende sa mga kaaregluhan ng pagbabayad sa GP.
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Medicare
Tutulungan ka ng Pamahalaan ng Australya na bayaran ang ilang gastusing medikal at sa
ospital sa pamamagitan ng isang pambansang iskema ng pangangalaga sa kalusugan na
kung tawagin ay Medicare. Sa ilalim ng Medicare, ang paggamot at akomodasyon ay libre
kung ikaw ay isang publikong pasyente na nasa isang pampublikong ospital, na ginagamot
ng isang doktor na itinalaga ng ospital. Tutulungan ka ng Medicare sa mga gastos sa iyong
pagdalaw sa mga propesyonal sa kalusugan (gaya ng mga doktor, espesyalista,
optometrista, at sa ilang mga kalagayan mga dentista at iba pang kahalintulad na mga
propesyonal sa kalusugan). Kapag madalas kang bumisita sa doktor, o may regular na mga
test, ang iyong mga gastos na pangmedikal ay malamang na malaki. Ang mga gastos sa
pagbisita sa doktor o pagkakaroon ng mga test ay bababa kapag umabot ka na sa
hangganan (threshold) ng Medicare Safety Net.
Karaniwang may kagyat na access ang mga migrante, mga nanganganlong (refugee), at
mga nakapasok dahil sa makataong dahilan (humanitarian entrant) sa pangangalagang
pangkalusugan sa ilalim ng Medicare, depende sa kanilang visa. Ang ibang pansamantalang
mga migrante ay maaaring mangailangan ng pribadong seguro sa kalusugan (private health
insurance).
Ilan sa mga doktor at propesyonal sa kalusugan ay sumusingil nang bulk bill. Para sa mga
pagbisitang bulk bill , maniningil ang doktor nang direkta sa Medicare at wala kang
babayaran mula sa iyong bulsa. Maaaring singilin ka ng ibang mga doktor at propesyonal sa
kalusugan para sa mga serbisyo. Kapag ganito, kausapin mo ang propesyonal sa
kalusugang umaasikaso sa iyo o, para sa higit pang impormasyon tungkol sa pag-claim ng
benipisyo sa Medicare, puntahan ang www.humanservices.gov.au/medicare Dapat mong
dalhin ang iyong Medicare kard (at Health Care Card kung mayroon ka nito) kapag
nagpapakunsulta ka sa isang propesyonal sa kalusugan.
Tumutulong ang Pamahalaan ng Australya sa halaga ng ilang mga gamot sa ilalim ng
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS). Kung kailangan mo ng maraming gamot, maaaring
makatulong ang PBS Safety Net sa halaga ng mga resetang gamot. Kapag umabot ang
halaga sa PBS Safety Net at binigyan ka ng isang parmasyotiko ng isang PBS Safety Net
Card, ang mga gamot mo sa PBS ay mas mura o libre sa loob ng taon na iyon. Kung pumili
ka ng mas mamahaling gamot, o niresetahan ka nito ng iyong doktor, maaaring magdagdag
ka ng bayad. Makikita mo ang higit pang impormasyon tungkol sa PBS sa
www.pbs.gov.au/pbs/home
Hindi sagot ng Medicare ang mga gastos sa ambulansya, karamihan ng serbisyo sa ngipin
at iba pang katulad na mga serbisyo sa kalusugan, salamin sa mata, o akomodasyon sa
ospital para sa mga pribadong pasyente.
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Para malaman kung karapat-dapat kang magpalista sa Medicare, pumunta sa isang
Medicare Service Center dala ang iyong pasaporte o Immicard at maging ang dokumentong
patunay na karapat-dapat ka, gaya ng isang pahintulot sa visa na nanggaling sa Department
of Immigration and Border Protection o katibayan galing sa Visa Entitlement Verification
Online. Kung karapatdapat ka, bibigyan ka ng numero ng Medicare, na magagamit mo para
makakuha agad ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Ang Medicare kard,
na may numero ng iyong Medicare, pangalan mo at ng iba pang mga miyembro ng pamilya
kung sila ay nakalista sa parehong kard, ay ipadadala sa iyo.
Para sa karagdagang impormasyon sa Medicare pumunta sa
www.humanservices.gov.au/medicare o bisitahin ang iyong lokal na Department of Human
Services service centre, na mahahanap mo sa http://findus.humanservices.gov.au/
Tingnan din Tsapter 1, Ano ang dapat gawin pagkaraang makarating.

Health Care Card
Kapag tumatanggap ka ng kabayaran ng Centrelink o kung mababa ang antas ng sahod mo,
maaaring karapat-dapat ka sa Health Care Card ng pamahalaan (tingnan
www.humanservices.gov.au/concessioncards). Ang kard na magbibigay sa iyo ng mga
konsesyon para sa mga serbisyong pangkalusugan, kabilang ang mga gastos sa gamot,
doktor, dentista at ambulansya.
Kahit na mayroon kang Health Care Card, kailangan mo pa ring ipresenta ang iyong
Medicare kard kasama ng Health Care Card para sa lahat ng batayang pagpapa-ospital at
paggamot.
Tingnan ang Tsapter 10, Ang Iyong Pamilya para sa higit pang impormasyon.

Pribadong segurong pangkalusugan (Private Health
Insurance)
Maraming Australyano ang pumiling magbayad ng private health insurance, na sumasagot
sa lahat o ilang mga gastusin ng pagpapagamot sa mga pribadong pasyente sa pribado o
pampublikong mga ospital. Maaaring saklaw nito ang mga serbisyong hindi saklaw ng
Medicare, gaya ng karamihan ng pangangalaga sa ngipin, pangangalaga sa mata, at mga
serbisyo ng ambulansya.
Ang mga halaga at uri ng saklaw ay iba-iba, kaya’t kung nagdesisyon kang kumuha ng
private health insurance, importanteng paghambingin mo ang mga magkakaibang pondo at
araling mabuti ang mga detalye bago bumili ng polisiya (policy).

Mga insentibo
Ang Pamahalaan ng Australya ay nag-aalok ng mga insentibong pinansyal para hikayatin
ang mga tao na kumuha ng private health insurance. Kung nag-iisip kang kumuha ng private
health insurance, dapat alam mo na:
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•

•

•

Ang Private Health Insurance Rebate – Maaari kang mag-claim ng Private Health
Insurance Rebate kung ikaw ay karapat-dapat sa Medicare at mayroon kang health
insurance policy na sumasagot o nagbibigay ng cover sa pagpapagamot sa ospital,
sa pangkalahatang paggamot (‘ansilaryo (ancillary)’ o ‘mga ekstra (extras)’) o sa
dalawang ito.
Ang Medicare Levy Surcharge – Ang Medicare Levy Surcharge ay karagdagang
isang porsyentong buwis na binabayaran ng mga taong walang private health
insurance at ang kinikita ay lampas sa isang tiyak na halaga (isang ‘threshold’).
Lifetime Health Cover – Ang iskemang ito ay humihikayat sa mga tao na kumuha ng
hospital cover sa maagang edad. Ang palugit ng Lifetime Health Cover para sa mga
bagong migrante sa Australya ay ang mas kasalukuyan sa dalawang petsa:
o 1 Hulyo pagkatapos ng iyong ika-31 na kaarawan; o
o o kung ikaw ay mahigit sa edad 31, ang unang anibersaryo ng araw na
nagparehistro ka bilang isang karapat-dapat para sa lubos na mga benepisyo
ng Medicare.

Kung ang isang tao ay kumuha ng hospital cover matapos ang palugit ng kanilang Lifetime
Health Cover, kailangan nilang magbayad ng dagdag na 2% para sa bawat taon na ang edad
nila ay higit 30 nang sila ay unang bumili ng hospital cover. Halimbawa, kung ang isang tao
ay bumili ng private health insurance hospital sa unang pagkakataon sa edad na 45, sila ay
magbabayad ng dagdag na 30% para sa kanilang hospital cover. Upang maiwasan ang
pagbabayad ng loading sa Lifetime Health Cover, dapat kang bumili ng hospital cover mula
sa isang rehistradong Australyanong seguro (insurer) sa kalusugan bago lumampas sa
palugit ng iyong Lifetime Health Cover.
Para sa higit pang impormasyon:
Impormasyon sa Private Health
Insurance

Website

Private health insurance

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

Lifetime Health Cover

www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/healthprivatehealth-lhc-providers-general.htm

Private Health Insurance Ombudsman

www.phio.org.au

Health funds and policy comparison

www.privatehealth.gov.au

Medikal na tulong
Paghahanap ng isang Doktor ng Pamilya
Hindi mo kailangang maging rehistrado sa isang doktor sa Australya. Gayunpaman, marami
ang mayroong doktor ng pamilya – isang medical practitioner na kanilang kinokonsulta ukol
sa pangkalahatang problema sa kalusugan, kabilang ang mga pagbabakuna, reseta,
sertipiko ng paggagamot, pagsusuri ng kalusugan, pangangalaga ng kalusugan ng isipan at
payong pangkalusugan.

Tumawag sa 131 450
87

Tinatawag na General Practitioners (GPs) ang mga doktor na ito. Maaari silang magtrabaho
sa isang maliit na pribadong klinika o practice, o sa isang pampubliko o pribadong sentrong
medikal kasama ng iba pang mga doktor. Maaari mong piliin kung sinong doktor o saang
sentrong medikal ka magpapakonsulta. Ang mga GP ay nakalista sa online at sa direktoryo
ng telepono sa ilalim ng 'Medical practitioners'. Maaari kang magpasya kung nais mong
magpatingin sa iisang doktor sa bawat pagkonsulta, o kung payag kang gamutin ng iba pang
mga doktor sa parehong sentro.
Maaaring kailanganin mong bumisita sa higit pa sa isang practice upang mahanap mo ang
gusto mong maging doktor ng pamilya. Ang ilang mga practice ay hindi tumatanggap ng mga
bagong pasyente.
Tampok din sa website ng healthdirect sa www.healthdirect.gov.au ang search na General
Practice para mahanap ang mga serbisyo ng General Practice na pinakamalapit sa iyo.

Mga gawing karaniwan (routine) na alalahaning pangkalusugan
Kung mayroon kang isang aalalahaning pangkalusugan at hindi naman kagipitan, puntahan
ang doktor ng pamilya o isang sentrong medikal. Maaari kang paghintayin bago ka
matingnan ng isang doktor.
Kadalasang kailangan mong ayusin ang petsa ng pakikipagkita sa pamamagitan ng telepono
o online bago ka sumipot. Siguruhing darating ka sa oras ng iyong pakikipagkita.

Tuberkulosis
Kung galing ka sa isang bansa sa Asya, Afrika, sub-kontinenteng Indiya, Timog Amerika o
Silangang Europa malamang na nalantad ka sa tuberkulosis at nasa mas mataas na
panganib na maimpeksyon at magakasakit nito.
Kahit pa nasuri ka na kaugnay ng tuberkulosis bago dumating sa Australya, posibleng
mayroon kang isang lingid (latent) o tahimik na impeksiyon na hindi nakikita sa x-ray
sa dibdib.
Kung sumama ang pakiramdam mo o nag-aalala ka sa panganib na magkaroon ng aktibong
tuberkulosis, makipag-usap sa iyong doktor ng pamilya o maki-ugnay sa isa sa mga
impormasyon sa telepono at serbisyong pagpapayo na nakalista sa ibaba.

Mga Espesyalista
Hindi ka maaaring kumunsulta sa isang espesyalistang mangggamot hangga't hindi ka pa
natitingnan ng isang general practitioner (doktor ng pamilya). Maaaring isangguni ka ng
doktor sa isang medikal o ibang espesyalista para sa higit pang paggagamot.

Prayoridad na linya sa pag-iinterprete para sa doktor
Maaaring gumamit ang mga doktor ng isang interpreter ng TIS National kung kinakailangan.
Libreng serbisyo ito kung ikaw ay isang permanenteng residente o mamamayan ng Australya
at ang medikal na konsultasyon ay sakop ng Medicare. Ang doktor mo ay maaari ring magbook ng isang onsite interpreter kung kinakailangan. Tingnan ang Tsapter 3, Wikang Ingles.
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Mga emerhensiyang medikal
Ang emerhensiyang paggagamot ay makukuha 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang
linggo sa mga kagawarang Emergency ng mga pampublikong ospital. Nakalista ang mga
pampublikong ospital sa ilalim ng 'mga Hospitals' sa White Pages. Makukuha rin ang
emerhensiyang paggagamot sa mga sentrong medikal at ilang mga pribadong ospital.
Kung ikaw o sinuman ay may napakalubhang karamdaman, tumawag kaagad sa 000 at
hilingin ang "Ambulansiya". Kung pupunta ka sa ospital, dalhin ang anumang mga gamot at
maging ang iyong Medicare, private health insurance membership, mga Health Care o
Pension Concession kard.
Kung ang kalagayan ay hindi pang-emerhensiya, kontakin ang iyong doktor ng pamilya.

Tumawag sa mga serbisyong pang-impormasyon sa kalusugan
at pagpapayo
Lahat ng mga estado at teritoryo ay may mga serbisyong pangkalusugan sa telepono na
bukas 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Sila ay nagbibigay ng libreng
gabay at maaari ka nilang ituro sa lokal na mga serbisyong pangkalusugan.
Subukan mo munang kontakin ang iyong doktor ng pamilya kung mayroon kang mga isyu sa
kalusugan. Ngunit kung hindi sila makausap, ang mga serbisyo sa telepono ay may
kwalipikadong mga nars na maaaring magbigay sa iyo ng kagyat na payong propesyonal.
Estado o
Teritoryo

Serbisyo ng
Pagpapayo sa
Kalusugan sa
Telepono

Telepono

Website

ACT, NSW,
NT, Tas., SA
at WA

healthdirect

1800 022 222

www.healthdirect.gov.au

Qld

13 HEALTH

13 43 25 84

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

Vic.

NURSE-ON-CALL

1300 606 024

www.health.vic.gov.au/nurseoncall

Mga gastos sa ambulansiya
Hindi saklaw ng Medicare ang gastos sa pagbiyahe ng ambulansiya. Ang halaga ng
ambulansiya ay magkakaiba depende kung saang estado o teritoryo ka nakatira.
Sa Queensland at Tasmania, karaniwang ibinibigay nang libre ang mga serbisyo ng
ambulansiya para sa mga lokal na residente. Sa iba pang mga estado at teritoryo, ang mga
bayarin ay maaaring sisingilin. Nag-iiba ng mga bayad depende sa distansyang biniyahe mo,
uri ng karamdaman at kung ikaw ay karapat-dapat sa konsesyon.
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Maaaring maging mahal ang mga ambulansiya kahit maikling biyahe lang kung wala kang
segurong pang-ambulansiya (ambulance insurance). Kung ikaw ay nakatira sa labas ng
Queensland o Tasmania, baka gusto mong bumili ng insurance. Maaari mong gawin ito sa
pamamagitan ng mga iskema na pangmiyembrong ipinagkakaloob ng serbisyo ng
ambulansiya o isang pribadong health insurance fund.
Para sa higit pang impormasyon tingnan ang Tsapter 2, Humingi ng Tulong

Mga gamot
Kung kailangan mo ng gamot, maaari kang bigyan ng reseta na doktor para dalhin mo sa
isang botika o parmasya. Maraming mga gamot, tulad ng mga antibayotiko, ang mabibili
lamang kung may reseta. Kung ikaw ay may Health Care Card o Pension Concession Card
na ibinigay ng Centrelink, makakakuha ka ng konsesyon para sa ilang mga gamot. Kailangan
mo ring dalhin sa botika ang iyong Medicare kard.
Mahalagang basahin nang mabuti ang mga etiketa at tagubilin sa mga gamot at magtanong
sa doktor o parmasyotiko kung hindi ka sigurado. Para sa tulong o impormasyon tungkol sa
mga gamot, kausapin ang isang parmasyotiko o tawagan ang Medicine Line sa
1300 633 424 .
Ang mga botika ay maaari ring gumamit ng mga interpreter sa telepono, na libreng
serbisyong ipinagkakaloob ng pamahalaan.
Mga gamot at reseta

Telepono

Website

NPS MedicineWise
Medicine Line –
impormasyon tungkol sa
mga gamot at pagrereseta

1300 633 424 Lunes
hanggang Biyernes –
9.00 nu hanggang
5.00 ng

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

Medicare Australia –
impormasyon tungkol sa
pag-claim para sa mga
pagrereseta ng PBS

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

Mga serbisyong pangkalusugan ng estado at teritoryo
Nagtataguyod ng mga serbisyong ospital, kalusugang pangkomunidad, at palyatibong
pangangalaga ang mga pamahalaang estado at teritoryo.

Mga sentrong pangkalusugan ng komunidad
Ang mga sentrong pangkalusugan ng komunidad ay nagbibigay ng mga serbisyong
pangkalusugan na mababa ang halaga para sa mga lahat ng tao anuman ang edad. Hindi
lahat ng mga sentro ay nagbibigay ng parehong mga serbisyo. Maaaring kasama sa mga
serbisyo ang pag-aalaga, edukasyong pangkalusugan at pagsusulong nito, physiotherapy,
pangangalaga sa ngipin, pangangalagang medikal, pagpapayo at kapakanang panlipunan.
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Serbisyong pangkalusugan para sa mga pamilyang may mga
batang anak
Ang mga serbisyong pangkalusugan sa nanay at anak ay karaniwang libre para sa mga
pamilyang mayroong mga anak na mula pagsilang hanggang sa edad na maaaring pumasok
sa paaralan. Nag-aalok sila ng impormasyong pangkalusugan, pagbabakuna, at payo
tungkol sa pag-unlad ng sanggol, pagmamagulang at nutrisyon para sa mga maliliit na bata.

Mga serbisyong pangkalusagan ng kababaihan
Ang mga serbisyong pangkalusugan ng kababaihan ay nagbibigay ng tulong kaugnay ng
mga isyung pangkalusugang reproduktibo, pagpa-screen ng kanser sa cervix at suso, mga
problema sa alkohol at droga, mga isyu sa kalusugan sa isip at pag-atakeng sekswal at
karahasan sa tahanan, kabilang ang pamiminsala o pagputol sa henitalya ng babae. Tingnan
din ang Tsapter 6, Batas sa Australya.

Mga serbisyo para sa mga taong magkakaiba ang pinagmulan
(backgrounds)
Maraming ospital at malalaking sentrong pangkalusugan ang mayroong mga propesyonal sa
kalusugan ang nagbibigay ng mga serbisyo para sa lokal na mga komunidad ng migrante.
Kabilang sa mga serbisyo ang paggagabay, pagpapayo, pagsangguni at impormasyon sa
kalusugan.
Tawagan ang iyong lokal na ospital o sentrong pangkalusugan ng komunidad upang
malaman kung may isang Multicultural Health Worker para sa grupo ng iyong wika.
Para makahanap ng isang serbisyong pangkalusugan:
Estado o
Teritoryo
or
ACT
Territory

Mga ahensiya sa kalusugan Website

NSW

NSW Ministry of Health

http://health.act.gov.au/our-services/which-health-servicesuits-you-best
www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx

NT

Department of Health

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

Qld

Queensland Health

www.health.qld.gov.au/

SA

SA Health

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

Tas.

Department of Health and
Human Services

www.dhhs.tas.gov.au

Vic.

Department of Health and
Human Services

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

WA

Department of Health

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

ACT Health
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Mga serbisyo sa may-kapansanan
Nagbibigay ng pang-indibidwal na suporta ang National Disability Insurance Scheme (NDIS)
sa mga karapat-dapat na mga taong may permanente at malubhang kapansanan, sa
kanilang mga pamilya at tagapangalaga. Ang tulong ng NDIS ay hindi batay sa kakayahang
magbayad at hindi nakakaapekto sa suporta sa kita na tulad ng suportang pensiyon ng maykapansanan o mga kabayaran sa tagapag-alaga.
Sa oras na ito, dapat mong matugunan ang mga rekisitos sa edad at lokasyon nang sa
gayon ay makaka-access ka sa NDIS. Ang impormasyon tungkol sa pagiging karapat-dapat
ay nasa www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
Kung ikaw ay wala sa isang lokasyong nasasakupan ng NDIS, maaari mong ma-access ang
umiiral na mga serbisyo ng may-kapansanan. Para sa impormasyon tungkol sa mga
serbisyong ito, pumunta sa www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
Ang mga serbisyo sa kalusugan ng estado at teritoryo ay nagbibigay ng iba't ibang suporta at
mga serbisyo para sa mga taong may kapansanan, sa kanilang pamilya at tagapangalaga.
Estado o Ahensiya para sa may
Teritoryo kapansanan

Telepono

Website

ACT

Disability ACT

133 427

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

NSW

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

NT

Northern Territory Government
Office of Disability

Qld

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

1800 139 656

Department of Communities, Child 13 QGOV
o
Safety and Disability Services
13 74 68

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

SA

Disability Information Service

1300 786 117

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

Tas.

Tasmanian Government Disability
and Community Services

1300 135 513

www.dhhs.tas.gov.au/disability

Vic.

Department of Health and Human
Services

1300 650 172

www.dhhs.vic.gov.au

WA

Disability Services Commission

(08)9426 9200
Libreng tawag
1800 998 214

www.disability.wa.gov.au

Para sa higit pang impormasyon ukol sa serbisyo para sa may kapansanan:
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Pambansang organisasyon

Website

Department of Social Services
– mga programa at serbisyo

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

Department of Human Services
– tulong sa mga taong may kapansanan

www.humanservices.gov.au/disability

Mga ahensiya at mga site na may kinalaman sa
kapansanan

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

Impormasyon tungkol sa suporta ng pamahalaan,
www.australia.gov.au/information-andmga benepisyo at mga kabayaran para sa mga
services/benefits-and-payments/people-with-disability
taong may kapansanan

Mga serbisyo sa kalusugan ng isip
Kung kailangan mo ng tulong sa mga problema o karamdaman sa kalusugan ng isip,
kontakin ang iyong doktor ng pamilya o sentrong pangkalusugan ng komunidad.
Kung kailangan mo ng kagyat na tulong, kontakin ang grupo ng sikayatris sa pinakamalapit
na ospital o mga linya ng tulong sa ibaba:
Tulong sa Kalusugan ng Isip Assistance

Telepono

Website

Lifeline – 24 Oras na Linya ng Tulong

13 1114

www.lifeline.org.au/

Kids Helpline – 24 Oras na Linya ng Tulong

1800 55 1800 www.kidshelp.com.au/

Mens Helpline Australia
– 24 Oras na Linya ng Krisis
Suicide Call Back Service
– libreng serbisyo ng pagpapayo sa buong bansa

1300 789 978 www.mensline.org.au/
1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga serbisyo at programa na ibinibigay ng
Department of Social Services upang suportahan ang kalusugan sa isip sa antas ng
komunidad, kabilang ang:
•
•
•

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

pumunta sa www.dss.gov.au/mental-health

Pagpapayo sa tortyur at trauma
Ang mga serbisyong espesyalisado ay tumutulong sa mga taong nakaranas ng trauma
at tortyur:
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Estado at
Teritoryo

Pagpapayo sa Tortyur at Trauma

Telepono

Website

ACT

Companion House – Tumutulong sa
mga Nakaligtas sa Tortyur at Trauma

02 6251 4550

www.companionhouse.org.au

NSW

Serbisyo para sa Paggamot at
Rehabilitasyon ng mga Nakaligtas
saTortyur at Trauma (STARTTS)

02 9794 1900

www.startts.org.au

NT

Melaleuca Refugee Centre – Suportang
Serbisyo para sa mga Nakaligtas sa
Tortyur at Trauma

08 8985 3311

www.melaleuca.org.au

Qld

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

07 3391 6677

www.qpastt.org.au

SA

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

08 8206 8900

www.sttars.org.au

Tas.

Phoenix Centre – suportang Serbisyo
para sa mga Nakaligtas saTortyur at
Trauma

03 6234 9138

http://mrchobart.org.au/phoeni
x-centre/

03 9388 0022

www.foundationhouse.org.au

08 9227 2700

www.asetts.org.au

Vic.
WA

Foundation House – Victorian
Foundation for Survivors of Torture
(VFST)
Association for Services to Torture and
Trauma Survivors (ASeTTS)

Kaligtasan ng bata at pag-iingat sa sakuna
KidSafe, ang Child Accident Prevention Foundation of Australia , ay isang dipampamahalaang samahan (non-government organization) na nagbibigay ng impormasyon
at mga serbisyo sa kaligtasan ng bata at pag-iingat sa aksidente para sa mga magulang at
komunidad sa www.kidsafe.com.au Ang ilang mga isinaling papel-kaalaman (fact sheets) ay
makukuha sa mga seksyon ng website ng Western Australia at Victoria.

Pagbabakuna
Pinangangalagaan ng pagbabakuna ang mga bata at matatanda laban sa mapanganib na
mga impeksiyon at sakit. Ang pagbabakuna ay hindi sapilitan ngunit inirerekomenda para sa
lahat ng bata at ilang matatanda. Hinihingi ng ilang estado at teritoryo ang rekord ng
pagbabakuna ng bata bago pumasok sa child care o paaralan ang bata.
Karamihan ng pagbabakuna ay ibinibigay ng doktor ng pamilya mo o ng sentrong
pangkalusugan ng komunidad. Gayunman, ang ilang mga bakuna ay isinasagawa sa mga
paaralan. Maki-ugnay sa doktor ng pamilya o sentrong pangkalusugan ng komunidad para
sa karagdagang impormasyon.
Ang Australian Childhood Immunisation Register (ACIR) sa www.humanservices.gov.au/acir
ay isang pambansang rehistro na nagtatala ng mga bakunang ibinibigay sa mga bata at mga
kabataang mababa sa 20 taong gulang.
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Ang mga bata at mga kabataang mababa sa 20 taong gulang na nagpatala sa Medicare ay
awtomatikong kasali sa ACIR. Dalhin ang mga rekord ng pagbabakuna sa inyong pagpunta
sa doktor, upang mairekord nila sa rehistro ang anumang detalye ng pagbabakunang
ibinigay sa ibang bansa.
Ang pagbabakuna ay rekisitos para sa ilang mga kabayaran ng gobyerno
(www.humanservices.gov.au/immunisation). Ang tanging balidong mga pagtanggi sa
pagbabakuna ay para sa mga dahilang medikal lamang.
Impormasyon tungkol sa Pagbabakuna

Telepono

Website

National Immunisation Information Line

1800 671 811

www.immunise.health.gov.au

Australian Childhood Immunisation Register

1800 653 809

www.humanservices.gov.au/acir

Mga serbisyo sa ngipin
Mahalaga ang malusog na bibig para sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan.
Ang mga pribadong dentista ang pangunahing tagabigay ng pangangalaga sa ngipin.
Ang mga pribadong dentista ay karaniwang naniningil para sa kanilang mga serbisyo.
Nakalista sila sa direktoryo ng telepono. Baka gusto mong kumuha ng private
health insurance upang masaklaw ang gastos sa mga serbisyong dental.
Pinahihintulutan ng Child Dental Benefits Schedule
(sa www.humanservices.gov.au/childdental) ang mga batang karapat-dapat
na may edad sa pagitan ng dalawa at 17 taong gulang na makatanggap ng
hanggang $1,000 na mga benepisyo para sa mga mahalagang serbisyo sa ngipin.
Ang benepisyong ito ay may ‘cap’ nang mahigit dalawang sunurang taon.
Kung ikaw ay karapat-dapat, makikipag-ugnayan sa iyo ang Department
of Human Services.
Ang mga pamahalaang estado at teritoryo ay nagbibigay ng ilang libreng pangangalaga sa
kalusugan ng bibig (kabilang ang mga pustiso at lunas sa kirot) sa mga karapat-dapat na
taong may konsesyon kard sa Centrelink. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na sentrong
medikal o ospital para sa mga detalye ng mga serbisyo sa iyong lugar. Makipag-ugnayan sa
Centrelink para malaman kung ikaw ay karapat-dapat.

Mga serbisyo sa pag-aalaga ng matatanda sa Australya
Sa pagtanda, mayroon kang mga mapagpipilian kung sino ang mag-aalaga sa iyo, at kung
nais mong manatili sa sariling tahanan o lumipat sa tahanan ng pag-aalaga sa matatanda.
Ang mga serbisyo sa pag-aalaga sa matatanda ay dinisenyo upang makatulong sa iyong
mabuhay nang nagsasarili, at magbibigay sa iyo ng mga pagpipilian tungkol sa pag-aalagang
ibibigay sa iyo.
Nagbibigay tulong sa bayad ang Pamahalaang Australya sa maraming mga serbisyo sa pagaalaga sa matatanda sa Australya. Kung kakayanin ng personal mong kalagayan,
inaasahang mag-aambag ka sa gastos ng pag-aalaga sa iyo.
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Ang website ng My Aged Care sa www.myagedcare.gov.au ay may impormasyon tungkol sa
mga pagpipilian mo, at kung paano ma-access ang mga serbisyo sa pag-aalaga ng
matatanda. Makatutulong ito sa iyong maunawaan ang sistema ng pag-aalaga sa mga
matatanda, at kung paano ma-access ang suporta at mga serbisyo. Mayroong nakasaling
impormasyon makukuha sa website. Maaari mo ring kontakin ang My Aged Care sa
1800 200 422 o sa pamamagitan ng TIS National upang talakayin ang mga pangangailangan
mo sa pag-aalaga sa pagtanda.
Ang dalawang pagpipilian para sa mga serbisyo sa pag-aalaga sa matatanda ay:
•

•

Kung nais mong manatiling nakatira sa tahanan, maaari kang makakuha ng tulong sa
pang-araw-araw na mga gawain na hindi mo na kayang pangasiwaan nang
nagsasarili, tulad ng pagpapalit ng bombilya, paghahardin, paliligo at pagbibihis o
pagpunta sa groseri para mamili. Maaari ka ring makakuha ng mga kagamitan tulad
ng isang ‘walking frame’ para umalalay sa iyong paglalakad.
Maaari kang lumipat sa isang tahanan sa pag-aalaga ng matatanda kung sa palagay
mo ay hindi mo na kayang mabuhay sa iyong sariling tahanan.

Maaaring talakayin ng My Aged Care ang iyong mga pangangailangan at ayusin ang isang
pagtatasa upang pag-usapan nang mas detalyado ang tungkol sa iyong kalagayan at tingnan
kung ikaw ay karapat-dapat na tumanggap ng mga serbisyong may tulong sa bayad ng
gobyerno para sa pag-aalaga sa matatanda – para sa karagdagang impormasyon pumunta
sa www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment o tumawag sa 1800 200 422.

Mga reklamo tungkol sa mga serbisyong pag-aalaga sa
matatanda o kalusugan
Sinumang nais magreklamo tungkol sa mga tahanang Aged Care, mga pakete ng pagaalaga sa tahanan (home care packages) o mga serbisyo ng Commonwealth Home Support
Program ay may karapatang makipag-ugnayan sa Aged Care Complaints Commissioner. Ito
ay isang libreng serbisyo. Maaari mong kontakin ang Aged Commissioner Care sa:
•
•
•

Online – www.agedcarecomplaints.gov.au/
Telepono – tawagan ang 1800 550 552
Sa sulat – ipadala ang nakasulat mong reklamo sa:
Aged Care Complaints Commissioner
GPO Box 9848 (Ang kabisera ng lungsod at estado/teritoryo mo)

Maaari mong kontakin ang My Aged Care sa 1800 200 422 o sa pamamagitan ng website ng
MyAgedCare sa www.myagedcare.gov.au kung mayroon kang anumang mga alalahanin
tungkol sa iyong karanasan sa My Aged Care.
Kung nag-aalala ka tungkol sa pag-aalaga sa kalusugang ibinigay sa iyo o sa ibang tao,
maaari kang magreklamo sa independiyenteng komisyon para sa mga reklamo sa kalusugan
sa iyong estado o teritoryo.
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Estado o
Teitoryo

Ahensiya ng mga Reklamo sa
Pag-aalaga sa Kalusugan

Telepono

Website

ACT

Human Rights Commission

02 6205 2222

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

NSW

Health Care Complaints

1800 043 159

www.hccc.nsw.gov.au

NT

Health and Community Services
Complaints Commission

1800 004 474

www.hcscc.nt.gov.au

Qld

Office of the Health Ombudsman

133 646

www.oho.qld.gov.au

SA

Health and Community Services
Complaints Commissioner

1800 232 007

www.hcscc.sa.gov.au

Tas.

Office of the Health Complaints
Commissioner

1800 001 170

www.healthcomplaints.tas.gov.au

1800 136 066

www.health.vic.gov.au/hsc

1800 813 583

www.hadsco.wa.gov.au

Vic.
WA

Office of the Health Services
Commissioner
Health and Disability Services
Complaints Office

Matapos mamatayan
Kapag namatay ang isang tao sa Australya, isang doktor ang dapat pumirma sa isang
sertipikong nagpapatunay ng kamatayan. Walang pag-aayos sa libing ang maaaring gawin
hangga’t ang sertipikong ito ay hindi pa naipalalabas.
Maaaring maging mahal at magastos ang pagpapalibing sa Australya at maaaring
magkahalaga sa pagitan ng $4,000 hanggang $15,000. Minsan ang mga polisiya ng seguro
(insurance policies) ay tumutulong sa pagbabayad sa libing at iba pang gastusin matapos
mamatayan. Minsan naman ang taong namatay ay may ginawang sariling pag-aayos para
bayaran ang kanyang libing, o kaya nagpahayag ng kanyang mga kagustuhan sa kanyang
Huling Habilin (Will).
Ang Huling Habilin (Will) ay legal na dokumentong nakasulat na nagsasaad kung paano
ipamamahagi ang ari-arian ng pumanaw sa kanyang pagkamatay, kung sino ang magaalaga ng kanyang mga anak, at iba pang mga tagubilin tulad ng mga regalo sa mga
kawanggawa at donasyon ng bahagi ng katawan (organ donation). Upang maging legal, ang
isang Will ay dapat masaksihan ng dalawang taong hindi makikinabang mula sa Will.
Kadalasan ang Will ay may nakatalagang isang Executor.
Ang Executor ng Will ay responsable sa pamamahagi ng mga ari-arian sa mga taong
pinangalanan sa Will, sa pamamahala sa kalakaran ng pagbubuwis sa ari-arian ng taong
pumanaw at pagtitiyak na ang mga tagubilin sa Will ay natupad. Bawat Estado at Teritoryo
ay may Public Trustee na maaaring kumilos bilang isang Executor (na kadalasang
binabayaran).
Kung ang isang tao ay hindi nag-iwan ng Will, ang ari-arian ay paghahati-hatian sa ilalim ng
isang pormula na itinakda ng batas. Kung walang malalapit na kamag-anak,ang ari-arian ay
maaaring ipagkatiwala sa pamahalaan ng estado o teritoryo.
May tulong na makukuha para harapin ang kalungkutan at pagkawala ng isang minamahal.
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Para sa karagdagang impormasyon:
Payo

Website

Ang gagawin makaraan ang isang kamatayan
Paggawa ng isang Will
Pagbabayad sa libing
Public Trustees
Organ Donation Register
Tulong sa namatayan

www.humanservices.gov.au/customer/subjects/whatdo-following-death
www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over55s/wills-and-power-of-attorney
www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over55s/paying-for-your-funeral
www.australia.gov.au/information-and-services/familyand-community/wills-and-powers-of-attorney/wills
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicar
e/australian-organ-donor-register
www.australia.gov.au/information-and-services/familyand-community/death-and-bereavement
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10 Pamilya Mo
Sa bahaging ito
•
•
•
•
•
•
•

Kasal at iba pang mga relasyon
Mga serbisyo sa kabataan
Mga Magulang
Suporta sa Bata
Mga Senyor
Paghahanap ng mga kamag-anak
Ang iyong Pamilya at ang Centrelink

Sa Australya, ang mga tungkulin ng pamilya ay maaaring iba sa iyong kinalakihan. Ang mga
kalalakihan at kababaihan ay may parehong mga karapatan at responsibilidad. Katanggaptanggap at karaniwan ang pagtatrabaho ng kalalakihan at kababaihan. Ang mga kalalakihan
at kababaihan ay magkatuwang din sa mga tungkulin sa bahay, tulad ng pag-aalaga ng mga
anak, pagluluto at paglilinis.
Ang ilang miyembro ng pamilya ay aangkop sa bagong buhay nila sa Australya nang mas
mabilis kaysa sa iba. Halimbawa, ang mga anak ay kadalasang mas mabilis na matututo ng
Ingles kaysa kanilang mga magulang.
Mahalagang umangkop sa iyong bagong buhay sa pamamagitan ng pagtutulungan bilang
isang pamilya. Maaaring kailanganin mong humingi ng tulong at ang tsapter na ito ay
magbibigay ng impormasyon tungkol sa makukuhang mga serbisyo. Sa Australya, ang
paghingi ng tulong upang suportahan ang iyong pamilya ay normal at katanggap-tanggap.
Pumunta sa www.humanservices.gov.au/servicefinder para sa mga link sa suporta ng
pamahalaan at komunidad.

Kasal at iba pang uri ng relasyon
Nagbibigay ang 1800RESPECT ng pagpapayo, impormasyon at mga serbisyong
pagsangguni sa mga taong nangangailangan ng tulong o impormasyon ukol sa karahasan sa
pamilya at sa tahanan at pang-atakeng sekswal. Ang mga propesyonal na tagapayo ay
makukuha 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Maaari rin nilang tulungan
ang sinumang nag-aalala sa isang kaibigan, kamag-anak, kasamahan sa trabaho o kliyente.
Tawagan ang 1800 737 732 o puntahan ang www.1800respect.org.au
Ang Family Relationship Advice Line ay nagbibigay ng impormasyon ukol sa mga suliranin
sa relasyong pampamilya, payo sa kaayusan ng mga magulang pagkatapos ng paghihiwalay
at nagsasangguni ng mga tumatawag sa lokal na mga serbisyong tumutulong sa mga
pamilyang bumuo ng mas mahusay na mga relasyon o harapin ang paghihiwalay. Ang Linya
ng Pagpapayo (Advice Line) ay bukas mula alas-8:00 nu hanggang alas-8:00 ng, Lunes
hanggang Biyernes, at alas-10:00 nu hanggang alas-4:00 nh sa Sabado, maliban sa mga
pambansang pista opisyal. Tumawag sa 1800 050 321 (libreng tawag) o pumunta sa
www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationshipsadvice-line.aspx
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Nagbibigay ang Family Relationships Online ng impormasyon para sa mga relasyon at
paghihiwalay ng pamilya. Mahahanap ang mga pamilya ang tungkol sa mga serbisyong
makatutulong na pangasiwaan ang mga isyu sa relasyon at pag-aayos para sa mga bata
pagkatapos ng paghihiwalay. Pumunta sa www.familyrelationships.gov.au
Nagbibigay ang MensLine Australia ng pagpapayo, impormasyon at mga serbisyong
pagsangguni upang matulungan ang kalalakihang mayroong mga problema sa buhay
pamilya o sa kanilang mga pangunahing relasyon. Nagbibigay din ito ng suporta at
impormasyon para sa kababaihan at mga miyembro ng pamilyang nababahala tungkol sa
kanilang mga kapartner, mga asawang-lalaki o mga ama. Gumagana ito ng 24 oras bawat
araw, pitong araw sa isang linggo. Tumawag sa 1300 789 978 o pumunta sa
www.mensline.org.au

Mga serbisyo para sa kabataan
Naghahatid ang mga ahensyang pangkomunidad ng mga programa para sa mga taong may
edad na mababa sa 25 taon. Ang mga kabataang manggagawa (youth workers) ay
kuwalipikado at may karanasan at nagbibigay sila ng impormasyon, tulong at mga gawain sa
mga kabataan sa isang ligtas na kapaligiran, na kadalasan ay sa Sentrong Pangkabataan o
lokal na konseho.
Para sa karagdagang tulong:
Mga Pambansang Serbisyo sa Kabataan

Telepono

Website

Kids Helpline – 24 oras na pagpapayo para sa
1800 551 800 www.kidshelpline.com.au
mga lima hanggang 25 taong gulang
Headspace – maagang serbisyong pamamagitan
1800 650 890 http://headspace.org.au
para sa mga 12 hanggang 25 taong gulang.
YouthBeyondBlue – 24 oras na tulong para sa
mga kabataang may pamimighati at karamdaman 1300 22 4636 www.youthbeyondblue.com
sa isip
Department of Education and Training

http://education.gov.au/youth

Generation Success – mga resources na
makakatulong sa mga kabataang manggagawa

www.employment.gov.au/generationsuccess-youth-employment-initiative

Youth Employment

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

Mga link mula sa
Australian Institute of Family Studies
Reconnect - tumutulong sa mga mga 12
hanggang 18 taong gulang na walang tahanan o
namimiligrong mawalan ng tahanan
Office of the Children’s eSafety Commissioner –
para iulat ang mga seryosong cyberbullying na
pinupuntirya ang mga batang may edad na
mababa sa 18 taon.

http://aifs.gov.au/cfca/publications/helpli
nes-and-telephone-counsellingservices-children-y
www.dss.gov.au/ourresponsibilities/housingsupport/programmesservices/homelessness/reconnect/recon
nect-services
www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
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Nagbibigay din ang mga estado at teritoryo ng mga serbisyong pangkabataan:
Estado o
Teritoryo
ACT

Mga Serbisyo sa Kabataan

Website

Youth InterACT

www.youth.act.gov.au

NSW

Youth NSW

www.youth.nsw.gov.au

NT

Office of Youth Affairs

www.youth.nt.gov.au

Qld

Queensland Youth

www.communityservices.qld.gov.au/youth

SA

South Australia Youth Site

www.officeforyouth.sa.gov.au

Tas.

Office of Children and Youth Affairs

www.linkzone.tas.gov.au

Vic.

Youth Central

www.youthcentral.vic.gov.au

WA

Office for Youth

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

Kontakin ang iyong lokal na konseho para sa paglilibang at iba pang mga programa para sa
mga kabataan.

Mga magulang
Pinahahalagahan ng mga Australyano ang pagiging magulang, ngunit tinatanggap din na
hindi laging madali ang maging isang “mabuting” magulang. May impormasyon at tulong
mula sa maraming organisasyon.
Mahalagang bahagi ng pagmamagulang ang pagdidisiplina sa mga anak, ngunit labag sa
batas ng Australya ang parusang pisikal. Maaari kang gumamit ng ibang mga uri ng
pagdidisiplina, gaya ng pagtatanggal ng mga pribilehiyo o pagtataboy sa iyong anak sa
kanyang kuwarto. Bigyan ng pabuya ang anak sa mabuti nitong pag-uugali at maging
isang huwaran.
Kung mayroon kang mga problema sa pagdidisiplina sa iyong mga anak, humingi ng tulong
sa pagpapayo sa pamilya at mga suportang serbisyo sa magulang:
Impormasyon sa magulang
Family and Relationship Advice Line
(Telepono 1800 050 321)

Website

MyChild

www.mychild.gov.au/

Raising Children Network

www.raisingchildren.net.au

Australian Childhood Foundation
– kabilang ang isinalin na impormasyon

www.kidscount.com.au/en

Pagmamagulang sa mga kabataan

www.abcdparenting.org/

Kidsafe

www.kidsafe.com.au

Mga link ng Pamahalaang Australya

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

www.familyrelationships.gov.au
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Suporta sa anak
Ang iskemang Child Support, na pinangangasiwaan ng Department of Human Services, ay
tumutulong sa naghiwalay na mga magulang na pangasiwaan ang mga kabayarang suporta
sa anak para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Kontakin ang kagawaran upang talakayin
ang iyong mga pagpipiliang suporta sa anak.
Suporta sa Anak

Mga detalye ng kontak

Child Support website

www.humanservices.gov.au/childsupport

Telepono ng Child Support

131 272

Impormasyon sa ibang mga wika

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Impormasyon para sa
mga migrante, mga refugee at mga bisita

www.humanservices.gov.au/multicultural

Mga senyor
Maraming organisasyong pampamahalaan, pribado at pangkomunidad ang nagbibigay ng
mga serbisyo sa mga taong mahigit na 50 taon ang edad.
Ang Pamahalaang Australya ay nagbibigay ng:
•
•

Age Pension - suporta sa kita at access sa mga konsesyon para sa mga karapatdapat na nakatatandang Australyano sa www.humanservices.gov.au/agepension
My Aged Care - impormasyon tungkol sa iyong mga pagpipilian, at kung paano maaccess ang mga serbisyo sa www.myagedcare.gov.au

Tingnan din ang Tsapter 9, Kalusugan at Kagalingan
Lahat ng Estado at Teritoryo ay may isang iskema ng Seniors Card. Ang kard ay libre at
nagkakaloob sa mga may hawak ng konsesyon at diskuwento sa mga kalahok na mga
negosyo.
Para sa karagdagang impormasyon:
Impormasyon sa
mga Senyor

Teleponone

Website

Centrelink

132 300

www.humanservices.gov.au/olderaustralians

My Aged Care

1800 200 422

www.myagedcare.gov.au

mga skema ng
Seniors Card

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

AusGov –
Mga Nakatatandang
Australyano

www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/older-australians
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Paghahanap ng mga kamag-anak
Ang Australian Red Cross ay nagbibigay ng mga serbisyong pagtunton at pagbibigaymensahe sa mga kamag-anak na nawalay dahil sa giyera, kaguluhang sibil at likas na
kalamidad. Ang pandaigdigang network ng organisasyong Red Cross ay tumutulong sa mga
tao upang hanapin ang nawawalang mga miyembro ng pamilya sa ibayong dagat.
Tumutulong din ito sa mga nasa ibayong dagat upang mahanap ang mga kapamilyang
naninirahan ngayon sa Australya.
Upang kontakin ang Red Cross International Tracing at Refugee Service:
Australian Red Cross

Detayle ng kontak

Email

natinfo@redcross.org.au

Red Cross Website

www.redcross.org.au

National

03 9345 1800

ACT

02 6234 7600

NSW

02 9229 4111 o Libreng tawag 1800 812 028

NT

08 8924 3900

Qld

07 3367 7222 o Libreng tawag 1300 554 419

SA

08 8100 4500

Tas.

03 6235 6077

Vic.

03 8327 7700 o Libreng tawag 1800 131 701

WA

08 9225 8888 o Libreng tawag 1800 810 710
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Ang iyong Pamilya at Centrelink
Ang Department of Human Services ay nagbibigay ng mga kabayaran at serbisyong
panlipunan, pangkalusugan at iba pa sa pamamagitan ng Centrelink at Medicare.
Magkakaiba ang mga ito depende sa mga pangangailangan ng bawat indibidwal at pamilya.
Makipag-ugnayan kaagad sa Centrelink para sa tulong kung nagbago ang iyong kalagayan,
halimbawa, kung mayroon kang anak, nawalan ng trabaho o nagkasakit.
Tinututulungan ng Centrelink ang mga tao upang maging mas sapat na nagsasarili at
makahanap ng trabaho, habang sinusuportahan ang mga nangangailangan. Sinusuportahan
din ng Centrelink ang mga taong nangangailangan ng natatanging tulong habang dumaraan
sa iba't ibang yugto ng buhay, tulad ng pagpaplano para sa pagreretiro o pagkakaroon ng
karamdaman o isang krisis.

Sa bahaging ito
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pagkumpirma sa iyong pagkakakilanlan
Tulong sa ibang mga wika
Tulong ng pakikipag-usap sa Centrelink
Mga waiting period sa Centrelink
Pag-claim ng mga kabayaran sa Centrelink
Mga kabayaran para sa mga pamilya
Mamamayan ng New Zealand (na hindi mamamayang Australyano)
Crisis Payment para sa mga refugee at humanitarian entrant
Iba pang mga serbisyo ng Centrelink
Mga konsesyon para sa mababa ang kita
Pagbabago ng mga kalagayan
Kahulugan ng isang kapartner
Mga pagrepaso at apila
Pagkapribado ng iyong impormasyon
Mga kabataan
Garantiya ng Suporta

Pagkumpirma sa iyong pagkakakilanlan
Kakailanganin mong magbigay ng mga dokumento sa Centrelink upang kumpirmahin ang
iyong pagkakakilanlan (www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity) halimbawa, pasaporte at mga dokumento sa pagbiyahe, mga detalye ng account sa banko o
mga detalye ng akomodasyon.

Tulong sa ibang mga wika
Impormasyon sa ibang mga wika
Ang Centrelink ay may mga isinaling impormasyon sa
www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language tungkol sa mga
kabayaran at serbisyo na maaari mong basahin, panoorin o pakinggan.
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Ang Centrelink ay may isang set ng mga video na New to Australia na makukuha sa 10 wika
na sumasaklaw sa mga paksang tulad ng mga kabayaran, paghahanap ng trabaho, kard ng
Medicare at Health Care Card. Maa-access mo ang mga video sa
www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Serbisyong Multilingual sa Telepono
Kung nagsasalita ka ng isang wika liban sa Ingles, maaari mong tawagan ang aming
serbisyong multilingual sa telepono 131 202 (08:00 nu-5:00 nh lokal na oras) at kausapin ang
isang tao sa iyong wika tungkol sa mga kabayaran at serbisyo ng Centrelink.

Mga interpreter
Kung hindi ka nagsasalita ng Ingles, ang Centrelink ay maaaring magbigay sa iyo ng isang
interpreter para sa iyong pakikipagkita, nang walang bayad. Upang makipag-ayos para sa
isang tagasalin tumawag sa 131 202 o magtanong sa iyong lokal na Sentro ng Serbisyo ng
Centrelink (Centrelink Service Centre).

Pagsasalin ng iyong mga dokumento
Maaaring ayusin ng Centrelink ang pagsasalin ng mga dokumentong kailangan mo upang
makakuha ng claim sa aming mga kabayaran at serbisyo nang libre. Tumawag sa 131 202 o
magtanong sa iyong lokal na Centrelink Service Centre.

Mga Opisyal ng Serbisyong Multikultural
Magbibigay ang Mga Opisyal ng Serbisyong Multikultural (tingnan sa
www.humanservices.gov.au/mso) ng impormasyon tungkol sa mga programa at serbisyo ng
Centrelink sa mga migrante at mga komunidad ng refugee, at makikipagkonsultasyon nang
malawakan upang makatulong sa pagpapabuti ng mga serbisyo.

Mga sulat ng Centrelink
Dapat mong basahin lahat ng mga sulat na ipinadala sa iyo ng Centrelink at tugunan kung
kinakailangan. Tumawag sa 131 202 kung kailangan mo ng isang sulat na ipinapaliwanag sa
iyong wika.

Tulong sa pakikipag-usap sa Centrelink
Maaari kang humirang ng ibang tao o organisasyon (na 'nominado'), na kakatawan sa iyo.
Tingnan www.humanservices.gov.au/nominees
Centrelink

Mga detalye ng kontak

Centrelink
Impormasyon para sa
mga migrante, mga refugee at bisita
Impormasyon sa ibang mga wika

www.humanservices.gov.au/centrelink

Para sa impormasyon sa ibang mga wika

131 202

Layuning mag-claim

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

www.humanservices.gov.au/multicultural
www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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Centrelink

Mga detalye ng kontak

Pagkumpirma sa iyong pagkakakilanlan

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

Bisitahin ang sentro ng serbisyo

www.humanservices.gov.au/findus

Mga panahon ng paghihintay (waiting period) sa Centrelink
Lahat ng residenteng kararating lamang o pansamantalang mga migrante (maliban sa mga
refugee o humanitarian entrant) ay kailangang maghintay ng 104 na linggo ang Waiting
Period ng Bagong Dating na Residente (Newly Arrived Resident's Waiting Period) bago
makatanggap ng karamihan sa mga kabayaran at benepisyo. Ang Panahon ng Paghihintay
ay hindi sumasakop para sa mga kabayaran sa tulong sa pamilya (tingnan ang Mga
Kabayaran para sa mga Pamilya). Para sa karagdagdagang impormasyon tingnan ang
www.humanservices.gov.au/families
Ang tagal ng panahon ng paghihintay at kung kanino ito angkop ay magkakaiba batay sa uri
ng mga benepisyo at sa petsa ng pagdating sa Australya. Ang panahon na ginugol mo sa
Australya bilang isang residenteng Australyano sa anumang punto ng iyong buhay ay
isasama sa pagbilang ng panahon ng paghihintay.
Habang nasa yugto ng paghihintay, maaari kang magrehistro sa jobactive upang humingi ng
tulong sa paghahanap ng trabaho. Maaari mo ring gamitin ang mga self-help na pasilidad sa
paghahanap ng trabaho sa mga Centrelink Service Centres.

Mga di-kasali (exemptions) sa Newly Arrived Resident's
Waiting Period
Ang mga di-kasali sa Newly Arrived Resident's Waiting Period ay para sa:
•
•
•
•

mamamayang Australyano.
mga miyembro ng pamilya ng isang mamamayang Australyano o pangmatagalang
residente.
isang tao o kapamilya ng isang taong nakarating sa tulong ng programang makatao
(humanitarian program).
may-hawak ng ilang visa subclasses.

Kung naghihirap ka dahil sa malaking pagbabago ng mga pangyayari, maaari kang
makakuha kaagad ng isang espesyal na benepisyo. Ang pagkawala o hindi pagkakaroon ng
trabaho ay karaniwang hindi itinuturing na malaking pagbabago ng mga pangyayari. Maghain
ng claim sa Centrelink para malaman kung karapat-dapat ka.

Rekisitos ng kuwalipikasyon sa pagkaresidente
Ang mga pensiyon at ilang allowance ay walang waiting period para sa newly arrived
resident ngunit mayroong mga panahon ng paghihintay para sa 'qualifying residence':
•
•

Parenting Payment at Widow Allowance: 104 na linggo.
Age Pension at Disability Support Pension: 10 taon.
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May ilang mga exception, halimbawa, kung ikaw ay isang refugee o humanitarian entrant, o
ikaw ay naging balo, may-kapansanan o isang solong magulang matapos makamtan ang
pagiging residente ng Australya.
Maaari kang maging karapat-dapat para sa pensiyon kung ikaw ay nakatira sa isang bansa
na may internasyonal na kasunduan sa social security sa Australya na sumasaklaw sa claim
mong kabayaran. Ang Australya ay mayroong mga kasunduang social security sa 29 na mga
bansa, na nakalista sa www.humanservices.gov.au/issa
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pensiyon, kabilang ang pag-claim ng
mga pensiyon sa ibayong dagat o pag-claim ng mga pensiyong Australyano habang nasa
ibang bansa, pumunta sa www.humanservices.gov.au/international

Pag-claim ng mga kabayaran sa Centrelink
Upang mag-claim ng kabayarang social security, dapat kang magrehistro ng isang 'Intent to
Claim'. Inaabisuhan nito ang Centrelink na pakay mong mag-aplay para sa isang kabayaran.
Maaari itong gawin sa online, nang personal o sa pamamagitan ng pagtawag mo sa telepono
o ng isang taong kumakatawan sa iyo.
Kung naaprubahan ang pag-aaplay mo, ang iyong kabayaran o concession kard ay
magsisimula mula sa araw na nagparehistro ka ng Intent to Claim (kung kuwalipikado ka sa
kabayaran o concession kard sa petsang iyon at naibalik mo ang nasagutang pormularyo ng
pag-claim sa loob ng 14 na araw).
Karamihan sa mga kabayaran ng Centrelink ay makukuha lamang ng mga taong nakatira sa
Australya at mga residente ng Australya (pumunta sa
www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions).
Ang ilang may hawak ng pansamantalang visa ay maaaring karapat-dapat, depende sa uri
ng kabayaran. Maaaring kailanganin mong tugunan ang isang qualifying residence period o
Newly Arrived Resident's Waiting Period, maliban kung exempt ka. Maaaring i-aplay din ang
ibang mga waiting period. Tingnan ang mga Centrelink waiting periods.
Dapat ay may tax file number (TFN) ka upang makatanggap ng mga suportang kabayaran
sa kita.
Tinutukoy ng talaan sa ibaba kung anong mga kabayaran ang maaari mong tanggapin kung
karapat-dapat ka, batay sa iyong kalagayan:
Ang Iyong
Kalagayan
Naghahanap ako
ng trabaho

Telepono

Kabayaran ng
Centrelink

Makakatulong ang kabayarang ito

132 850

Newstart
Allowance at/o
Youth
Allowance

kung ikaw ay naghahanap ng trabahong may
bayad, o kalahok ka sa isang aprobadong
pagsasanay o iba pang mga gawain na
magpapabuti sa iyong tsansang makahanap ng
trabaho.
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Ang Iyong
Kalagayan
Nag-aaral o
nagsasanay ako

Telepono

Kabayaran ng
Centrelink

Makakatulong ang kabayarang ito

132 490

Youth
Allowance

Kung ikaw ay nasa edad na 16–24 taong gulang,
nag-aaral nang buong oras o buong-oras na
nagsasanay sa trabaho sa Australya o iba pang
mga aprobadong gawain.

Austudy

kung ikaw ay 25 taong gulang o mas matanda pa,
nag-aaral nang buong oras, o buong-oras na
nagsasanay sa trabaho sa Australya.

Crisis Payment

Ito ay isang minsanang kabayaran kung ikaw ay:
• kararating lamang sa Australya bilang isang
refugee o humanitarian entrant.
• hindi makatira sa bahay mo dahil sa pinsala
nito mula sa sunog o baha.
• nilisan mo ang iyong tahanan dahil sa karahasan
sa tahanan.
• kalalaya mo lamang sa bilibid.

Special Benefit

kung mahigpit ang pangangailangan mo sa pera
dahil sa mga pangyayaring hindi maiiwasan.

Carer Payment

kung ikaw ay isang tagapag-alagang hindi
masuportahan ang sarili sa pamamagitan ng
empleyo dahil sa mga gawain sa pag-aalaga.

Carer
Allowance
(suplementong
kita)

kung ikaw ay isang magulang o tagapag-alagang
nagbibigay araw-araw ng karagdagang kalinga at
pag-aasikaso para sa: - isang nakatatanda o anak
na may kapansanan o kondisyong medikal. –
isang nasa hustong edad na mahina at matanda
na.

Disability
Support
Pension

kung mayroon kang pinsalang pisikal, intelektuwal
o sa isipan na pumipigil sa iyong magtrabaho kahit
man lang sa susunod na dalawang taon, o kung
permanente ang iyong pagkabulag.

Sickness
Allowance

kung nagtatrabaho ka o buong oras sa pag-aaral
ngunit pansamantalang hindi makapagtrabaho o
makapag-aral dahil sa kondisyong medikal at may
trabaho o pag-aaral kang babalikan kapag
gumaling ka na.

Nasa krisis ako at
nangangailangan 132 850
ng tulong

Nagmamalasakit
ako sa isang tao

May sakit ako,
napinsala o may
kapasanan

132 717

13 2717

Malapit na akong
magretiro o
retirado na

13 2300

Age Pension

kung kulang ang kita mo para suportahan ang
iyong sarili sa pagreretiro.

Nangangailangan
ako ng tulong
pagkamatay ng
isang tao

13 2300

Bereavement
Payment

kung ang iyong kapartner, anak o taong inaalagaan
ay namatay at tumatanggap ka ng kabayaran sa
Centrelink.

Bereavement
Allowance

kung kamamatay lamang ng kapartner mo at hindi
ka tumatanggap ng kabayaran mula sa Centrelink.
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Ang buong listahan ng mga kabayaran sa Centrelink ang nasa
www.humanservices.gov.au/centrelink

Kabayaran sa mga pamilya
Kung mayroon kang mga anak na umaasa sa iyo, may mga kabayaran ang Centrelink para
suportahan ang mga pamilya sa kanilang trabaho at mga tungkulin sa pamilya.
Para sa karagdagang impormasyon:
Impormasyon ng Centrelink

Mga detalye ng kontak

Webpage ng mga pamilya

www.humanservices.gov.au/families

Impormasyon sa ibang mga wika

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

Para sa tulong sa ibang mga wika

131 202

Bisitahin ang sentro ng serbisyo

www.humanservices.gov.au/findus

Ang tulong na maaaring ipagkaloob sa iyo ay ibabatay sa kalagayan ng iyong pamilya,
kabilang ang edad at bilang ng iyong mga anak at kita ng iyong pamilya.
Sa pangkalahatan, dapat may hawak kang isang permanenteng visa at naninirahan sa
Australya upang maging karapat-dapat sa pagtanggap ng mga kabayarang tulong sa
pamilya, ngunit may mga ilang mga di-kasali (exceptions).
Kabayarang Tulong sa Pamilya

Makatutulong ang kabayarang ito…

Family Tax Benefit Part A

sa mga gastos sa pagpapalaki ng mga anak.

Family Tax Benefit Part B

sa pagbibigay ng dagdag na tulong sa mga pamilya, kabilang ang
mga solong magulang, at mga pamilyang may isang pangunahing
kumikita kung saan ang isa sa magulang ay nagpasyang manatili sa
bahay o balansihin ang pagtatrabahong may bayad at pag-aalaga ng
mga bata.

Single Income Family Supplement

mga pamilyang solo ang magulang at ilang pamilyang may isang
pangunahing kumikita.

Child Care Benefit

sa mga gastos ng aprubado o rehistradong child care.

Child Care Rebate
Parental Leave Pay
Newborn Upfront Payment and
Newborn Supplement
Dad and Partner Pay
Parenting Payment
Double Orphan Pension

Sa karapat-dapat na mga pamilya para sa halaga ng aprubadong child
care.
sa karapat-dapat na mga magulang na makapagpahinga sa trabaho
upang mag-alaga ng sanggol o bagong ampon na bata
sa pagdagdag ng Family Tax Benefit Part A upang matulungan ang
karapat-dapat na mga magulang sa pagkakaroon nila ng anak o
pag-ampon ng bata.
sa mga ama o mga kapartner na nag-aalaga ng bagong-silang na
sanggol o batang kaaampon lamang
kung ikaw ang pangunahing tagapag-alaga ng isang umaasang
anak o mga anak.
sa mga guardian at mga ulila.
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Mamamayan ng New Zealand (na hindi mamamayang
Australyano)
Ang mga taong nagdaratingan sa Australya na may pasaporte ng New Zealand ay
karaniwang binibigyan ng Special Category Visa (SCV) sa kanilang pagdating. Para sa
kapakanan ng panlipunang seguridad ng Australya, ang mga may hawak ng SCV na nasa
Australya noong Pebrero 26, 2001 ay kadalasang itinuturing na "protektadong" may hawak
ng SCV. Sa mga nagsidating sa Australya pagkatapos ng 26 February 2001 ay karaniwang
itinuturing na hindi "protektado".
•

•

Ang mga may hawak ng "protected" SCV ay mga residente ng Australya at maaaring
ma-access ang lahat ng kabayaran mula sa Centrelink, kung sila ay kasalukuyang
naninirahan sa Australya at natugunan ang mga pamantayan para sa pagiging
karapat-dapat, kabilang ang mga waiting period.
Ang mga may hawak ng SCV na hindi "protektado" ay hindi mga residente ng
Australya. Kadalasang hindi nila maa-access ang mga kabayarang suporta sa kita.

Lahat ng may hawak ng SCV ay maaaring maka-access sa tulong pampamilya at mga
concession kard kung pasok sila sa mga patakaran at sa alinmang mga waiting period.
Ang mga may hawak ng SCV na hindi "protektado" ngunit tuloy-tuloy na naninirahan sa
Australya na hindi bababa sa 10 taon mula 26 February 2001 ay maaaring maka-access
nang minsanan-lamang na kabayaran ng Newstart Allowance, Sickness Allowance o Youth
Allowance. Ang kabayaran sa mga karapat-dapat tumanggap ay ibibigay nang tuluy-tuloy
hanggang anim na buwan.
Ang Social Security Agreement sa pagitan ng Australya at New Zealand ay maggagawad sa
ilang may-hawak ng SCV sa Age Pension, Disability Support Pension o Carer Payment, kahit
pa sila ay "protektado" o hindi.
May karagdagang impormasyon para sa mamamayang New Zealand sa
www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders

Crisis Payment para sa mga refugee at humanitarian
entrant
Ang Crisis Payment ay minsanang kabayaran para sa mga taong nakaranas ng
pinakasukdulang pangyayari. Kailangan mong mag-claim sa loob ng pitong araw pagkarating
sa Australya o kumontak sa Centrelink dala ang isang ‘Intent to Claim’ sa loob ng pitong
araw nang pagdating at maghain ng claim sa loob nang 14 araw ng pagkontak.
Para sa karagdagang impormasyon basahin ang papel-kaalaman sa Crisis Payment sa
www.humanservices.gov.au/crisispayment

Iba pang mga serbisyo ng Centrelink
Nag-aalok ang Centrelink ng maraming serbisyo, kabilang ang:
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Serbisyo ng Centrelink

Telepono

Tulong na makukuha

Self Service

136 240

Tingnan ang Tsapter 1, Self Service

Online Services Support

132 307

Centrelink International
Services

131 673

Financial Information
Service (FIS) serbisyo ng
booking

132 300

Mag-book sa isang Financial Information Service
seminar

Mga reklamo at feedback

1800 132 468

Para magbigay ng papuri, reklamo at mungkahi

Humingi ng tulong sa mga serbisyong online ng
Centrelink
Mga pagtatanong tungkol sa paglipat o pagbiyahe sa
labas ng Australya, pag-claim ng mga kabayaran
habang nasa labas ng Australya, o pagtanggap ng
mga kabayaran galing sa ibayong dagat.

Mga konsesyon para sa mga mabababa ang kita
Depende sa kita, trabaho, edad o sa uri ng kabayaran ng Centrelink, ang mga taong mababa
ang kita ay maaaring pagkalooban ng mga konsesyon mula pederal, estado/teritoryo at lokal
na pamahalaan pati na rin ang mga pribadong negosyo. Saklaw ng mga konsesyon ang
kalusugan, pabahay, edukasyon at transportasyon. Para sa karagdagang impormasyon
pumunta sa www.humanservices.gov.au at hanapin ang "low income".

Pagbabago ng mga kalagayan
Kung may mga pagbabago sa iyong pamilya, trabaho o sitwasyon ng pamumuhay, dapat
mong ipagbigay-alam sa Centrelink sa lalong madaling panahon upang matiyak na
natatanggap mo ang tamang kabayaran. Kung ikaw ay binabayaran nang higit sa nararapat
sa iyo, kailangan mong ibalik ang ilan o lahat ng naging kabayaran sa iyo.
Ang ilang mga pagbabago na kailangan mong ipaalam sa Centrelink ay tungkol sa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mga detalyeng personal at ng kontak
mga detalye ng bangko
katayuan ng relasyon
kaayusan ng pag-aalaga para sa iyong inaalagaan, kabilang ang iyong mga anak
estado sa trabaho
paglisan sa bansa , pansamantala o permanente
pagtanggap ng isang lump sum na kabayaran
pagtaas o pagbaba ng mga kinikita o ari-arian, kabilang ang kita at mga ari-arian ng
iyong kapartner
pagsisimula o pagtatapos ng pag-aaral.

Kahulugan ng isang partner
Mahalagang sabihin mo sa Centrelink kung ikaw ay nagsosolo o mayroong kapartner.
Minsan tinatawag itong pagiging 'miyembro ng magkatuwang'. Karamihan sa mga kabayaran
ay isinasaalang-alang ang pinagsamang kita at mga ari-arian ng dalawang magkatuwang.
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Ang ilang mga kabayaran ay may iba't ibang rate, depende kung ikaw ay nagsosolo o may
kapartner. Ang ilang mga kabayaran ay makukuha lamang ng mga taong walang kapartner.

Mga repaso at apela
Kung ikaw ay hindi masaya sa isang desisyon, kontakin ang Centrelink para marepaso ito sa
www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals May mga proseso para sa mga
pagrerepaso at mga apela.

Pagkapribado ng iyong impormasyon
Ang iyong personal na impormasyon ay maaari lamang ihayag ng Centrelink kung ito ay
pinahihintulutan ng batas, o kung ikaw ay nagbigay ng pahintulot.

Mga kabataan
Kung mayroon kang mga anak na mas matanda sa 16 taon, maaari silang maging karapatdapat para sa mga kabayarang tulad ng Youth Allowance o Family Tax Benefit. Tingnan din
ang Mga Serbisyo para sa Kabataan.

Garantiya ng Suporta
Ang Garantiya ng Suporta (tingnan ang www.border.gov.au/about/corporate/information/factsheets/34aos) ay isang legal na paiiraling kasunduan sa pagitan ng isang residente ng
Australya o organisasyon (ang 'tagapaggarantiya') at ng Pamahalaan ng Australya. Ang
tagapaggarantiya ay sumasang-ayong magbigay ng suporta sa migrante (ang 'assuree') sa
Australia upang ang assuree ay hindi na kailangan pang umasa sa mga kabayaran ng
pamahalaan.
Ang Garantiya ng Suporta ay maaaring magtagal nang dalawa o 10 taon, depende sa uri ng
visa na ipinagkaloob. Kung ikaw o ang iyong mga tagaasa (dependent) ay nag-claim ng ilang
mga kabayarang pangkapakanan(welfare) habang sakop ng kasunduang Garantiya ng
Suporta, dapat bayaran ng iyong tagapaggarantiya ang buong halaga sa Pamahalaan.
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11 Pera
Sa bahaging ito
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serbisyong pinansyal
Pag-unawa sa Pera
Pagbabangko
Pagbubuwis
Maliliit na negosyo
Mga pautang at kredito
Seguro o Insurance
Paghingi ng pagpapayong pinansyal
Tulong sa nga suliranin sa pera
Proteksyon ng konsyumer

Mga serbisyong pinansyal
Sa Australya, maraming mga mga produkto at serbisyo ng pagbabangko, seguro,
superannuation at pamumuhunan. Ang mga negosyo ay dapat lisensyado ng Pamahalaan
upang makapagbenta ng mga produkto at serbisyong pinansiyal. Labag sa batas na gawin
ito nang walang lisensya.

Pag-unawa sa Pera
Para sa impormasyon sa pamamahala ng iyong mga personal na pananalapi, at mga link sa
mga calculator at mga tool, pumunta sa www.australia.gov.au/information-andservices/money-and-tax/personal-finance
Ang Moneysmart website Ang Australian Securities and Investment Commission
(www.moneysmart.gov.au) ay naglalaman ng kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa
pamamahala at pamumuhunan ng pera, kabilang ang mga badyet sa bahay, pagbabangko,
seguro at utang.
Maaari kang linlangin ng mga manloloko na ibigay sa kanila ang iyong pera. Kung mayroon
kang reklamo tungkol sa pagdedeposito ng pera, mga pautang sa negosyo, seguro,
superannuation, pamumuhunan at pagpapayong pampinansiya o kung ikaw ay hindi
sigurado o nagsususpetsa tungkol sa isang pamumuhunan, tawagan ang Australian
Securities and Investments Commission (ASIC) on1300 300 630 o pumunta sa
www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain

Pagbabangko
Ang mga Bangko, building society at mga credit union ay nagseserbisyo rin ng pagbabangko.
Upang makapag-withdraw ng pera, pumunta sa isang bangko o gamitin ang iyong debit kard
at ang iyong PIN (Personal Identification Number) para makakuha ng cash mula sa isang
ATM (Automatic Teller Machine). Dapat mong protektahan ang iyong PIN. Huwag isusulat
ang iyong PIN sa iyong debit card, o itago ito sa lugar na maaaring manakaw, tulad ng iyong
wallet, pitaka o mobile phone.
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Kung ang iyong debit card ay ninakaw o nawala, sabihan kaagad ang iyong bangko
Kung mayroon kang problema sa iyong bangko na hindi mo kayang lutasin, kontakin ang
Ombudsman ng mga Serbisyong Pinansyal sa www.fos.org.au
Para sa karagdagang impormasyon:
Impormasyon sa Pagbabangko

Webpage

Australian Bankers Association –
mga basics ng account sa bangko

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

Pamamahala ng iyong mga
account sa bangko

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

Australian Competition and
Consumer Commission
– internet banking

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

MoneySmart nakasaling
impormasyon

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

Financial Service Ombudsman

www.fos.org.au

Pagbubuwis
Sa Australya, nagbabayad ka sa pamahalaan ng buwis sa perang kinita mo mula sa trabaho,
negosyo o pamumuhunan. Ang Australian Taxation Office (ATO) ay nangongolekta ng mga
buwis mula sa mga indibidwal at mga negosyo para bayaran ang mga mahahalagang
serbisyo sa komunidad tulad ng mga ospital, mga paaralan, mga kalsada at riles.
Ang ATO ay nagpapalabas ng mga video sa http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
upang tulungan ang mga taong malaman ang tungkol sa sistema ng buwis at superannuation
sa Australya.

Mga buwis sa kalakal at serbisyo
May buwis ang mga kalakal at serbisyo sa Australya (GST) na 10 porsiyento, na kasama sa
presyo ng karamihan ng mga kalakal, serbisyo at iba pang mga bagay na ibinenta o ginamit.
Ang ilang mga bagay tulad ng pagkain, karamihan sa mga serbisyo sa edukasyon at
kalusugan, marapat na child care at nursing home care ay walang GST.

numero ng file ng buwis (Tax file number)
Ang numero ng file ng buwis (tax file number TFN) ay isang natatanging numero na
ibinibigay na ATO sa mga indibidwal o organisasyon. Nakikilala ka nito para sa mga layuning
pagbubuwis at superannuation. Mag-aplay para sa iyong tax file number sa lalong madaling
panahon.
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Ang pinakamabilis na paraan upang makakuha ng isang TFN ay sa online sa
www.ato.gov.au/tfn Ang pagrerehistro sa online ay magagawa 24 oras bawat araw, pitong
araw sa isang linggo. Kakailanganin mo ang iyong mga detalye sa pasaporte at isang
address sa Australya. Ang mga pormularyo sa pag-aaplay ay makukuha rin mula sa ATO
Publication Ordering Service sa www.ato.gov.au/order-publications o sa pamamagitan ng
pagtawag sa tax file number Helpline sa 13 28 61. Dapat mong matanggap ang iyong TFN
sa pamamagitan ng koreo sa loob ng 28 araw mula sa petsa ng pagkatanggap ng ATO sa
iyong aplikasyon .
Isa lamang ang makukuha mong TFN. Ito ay panghabang-buhay at dapat na pangalagaan
mo. Ang iyong TFN ay hindi magbabago, kahit na magbago ka pa ng pangalan o trabaho,
lumipat sa interstate, o lumisan sa Australya at pagkatapos ay bumalik muli. Kailangan ng
bawat tao ng sariling TFN. Huwag ipapagamit ang iyong TFN sa ibang miyembro ng iyong
pamilya.
Huwag itatabi ang iyong tax number file sa lugar na maaari itong manakaw, tulad ng iyong
wallet, pitaka o mobile phone.
Ang pagbibigay-pahintulot sa ibang tao na gamitin ang iyong TFN, ibenta ito o ipamigay ay
maaaring maging dahilan ng seryosong mga problema. Maaari itong gamitin ng mga
manloloko para:
•
•
•
•

nakawin ang iyong tax refund
ma-access ang iyong account sa bangko
magbukas ng mga account sa bangko sa pangalan mo
makapanlinlang sa pag-aaplay para sa mga benepisyo mula sa pamahalaan gamit
ang iyong pangalan

Ilan lamang sa mga tao ang may karapatang humiling ng iyong TFN, kabilang ang Australian
Taxation Office, Centrelink, ang iyong superannuation fund, bangko o institusyong pinansyal,
at ang iyong tagapag-empleyo.
Mag-ingat sa mga manloloko ('scammers') na manlilinlang sa iyo upang ibigay ang iyong
TFN para sa pag-aaplay ng trabaho. Maaari din nilang subukang kunin ang iyong TFN sa
pamamagitan ng pekeng mga pag-aanunsyo ng trabaho upang manakaw ang iyong
pagkakakilanlan (identification). Ibigay lamang ang iyong TFN sa iyong tagapag-empleyo
pagkatapos mong magsimula sa iyong bagong trabaho.

Ano ang mangyayari kung wala kang TFN nang makakuha
ka ng trabaho
Kapag sinimulan mo ang trabaho, ang iyong tagapag-empleyo ay hihilingan kang sagutan
ang tax file number declaration form kung saan kailangan mong isulat ang iyong TFN.
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Kung wala kang TFN, mayroon kang 28 araw bago magsimula sa trabaho para mag-aplay at
kumuha ng iyong sariling TFN. Kung wala ka pa ring sariling TFN pagkatapos ng 28 araw,
ang iyong tagapag-empleyo ay babawas ng maximum na halaga ng buwis mula sa ibabayad
sa iyo. Maaari kang magtrabaho nang walang TFN, ngunit higit pang buwis ang kakaltasin sa
iyong suweldo at kontribusyon sa super. Kung wala kang TFN, hindi mo magagawang
isumite ang iyong tax return sa elektronikong paraan, mag-aplay para sa mga benepisyo ng
pamahalaan o makakuha ng Australian business number (ABN).

Dokumento ng buwis sa kita (Income tax return)
Kung ikaw ay kumita sa loob ng pinansiyal na taon (sa pagitan ng 1 Hulyo at 30 Hunyo),
ikaw ay kailangang magsumite ng income tax return sa ATO bago ang ika-31 ng Oktubre sa
taong iyon.
Kung gumagamit ka ng isang rehistradong tax agent para maghanda ng iyong tax
return, maaari mong isumite ang iyong tax return matapos ang ika-31 ng Oktubre.
Kailangan mong makipag-usap sa ahente ng buwis bago ang ika-31 ng Oktubre
para maging kwalipikado sa kanilang mga petsa ng pagsusumite.
Maaaring ikaw mismo ang magsumite ng iyong tax sa online sa
www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return Ito ay isang libre, maginhawa
at ligtas na serbisyong ibinibigay ng ATO. Pinapayagan nito ang ATO na punan
ang mga bahagi ng tax return para sa iyo, gamit ang impormasyong ibinigay
ng iyong tagapag-empleyo, mga bangko, mga pondo sa kalusugan at mga
ahensya ng pamahalaan.
Para magsumite ng iyong tax return sa online, kakailanganin mo ng isang myGov account,
na maaaring gawin sa http://my.gov.au

Tax Help
Ang Tax Help ay libreng serbisyo para sa mabababa ang kita, na makukuha mula Hulyo
hanggang Oktubre bawat taon. Ang mga sentro ng Tax Help ay may mga boluntaryong
sinanay ng ATO na makakatulong sa iyong pagsagot at pagsumite ng iyong tax return sa
online gamit ang myTax.
ATO

Mga detalye ng kontak

Telepono (kasama ang Tax Help)

13 2861

Pagtatanong sa negosyo at GST

13 2866

Mag-aplay para sa tax file number sa online

www.ato.gov.au/TFN

Bisitahin ang isang tanggapan

www.ato.gov.au/Visitus

ATO nakasaling impormasyon

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

ATO Website

www.ato.gov.au
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Mga asset, pamumuhunan at kita sa ibayong-dagat
Binubuwisan ang mga residente ng Australya sa kanilang mga kita sa buong mundo at dapat
ihayag ang lahat ng kinita sa ibang bansa sa kanilang income tax return. Pag-aaralan ang
bawat kaso para malaman kung ikaw ay isang residente ng Australya para sa mga layuning
pagbubuwis.
Ang Australian Taxation Office (ATO) ay may impormasyon sa kanyang website sa na
makakatulong sa iyong maunawaan ang iyong mga obligasyon sa buwis, kabilang ang buwis
sa kita mula sa:
•
•
•
•
•

mga pamumuhunan tulad ng mga securities at mga paupahang pag-aari
interes at mga royalty
mga negosyo sa ibang bansa
mga pensiyon sa ibang bansa
internasyonal na mga transaksyon sa negosyo, tulad ng mga pangangalakal ng mga
kalakal at serbisyo sa online.

Kung ikaw ay may kita mula sa ibang bansa, dapat mo itong ideklara kahit pa nagbayad ka
ng buwis sa bansang pinagkakitaan mo. Kung ang dayuhang kita ay matatasa sa Australya,
at nagbayad ka ng dayuhang buwis para dito, ikaw ay maaaring maging karapat-dapat na
mabigyang ng credit para sa mga banyagang buwis na binabayaran.
Kailangan mong ideklara ang banyagang kita na exempt sa buwis ng Australya. Ang
banyagang kitang ito ay maaaring isama kapag kinukuwenta ang halaga ng buwis na
babayaran mo sa mga kinita mo sa Australya. Kailangan mong ideklara lahat ng kita mula sa
ibang bansa, kahit na hindi ka pinagbayad ng buwis sa kinita mo sa bansang iyon.
Bawat taon pinaghahambing ng ATO ang impormasyon mula sa income tax return at
impormasyon tungkol sa mga transaksyon sa ibang bansa na ibinigay sa ATO ng ikatlong
partido. Kung may pagkakaiba sa impormasyong ito at ang halaga na ipinapakita sa iyong
income tax return, makikipag-ugnay sa iyo ang ATO at maaaring baguhin ang iyong
tax return.
Kung ang iyong pinansiyal na katayuan ay masalimuot, baka gusto mong gamitin ang
serbisyo ng isang rehistradong tax agent o humingi ng payo mula sa ATO.

Maliliit na mga negosyo
Ang maliliit na negosyo ay mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Australya. May
makukuhang tulong kung nais mong magsimula ng iyong sariling negosyo. Pumunta sa
www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx kung ikaw ay
nagbabalak magsimula ng isang maliit na negosyo. Para sa impormasyon tungkol sa Small
Business Education Program na inaalok ng Australian Competition and Consumer
Commission, pumunta sa www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-businesseducation-program
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Kung nais mong magsimula ng negosyo sa Australya, kakailanganin mo ang iyong TFN para
mag-aplay ng Australian business number (ABN). Ang ibang mga rehistrasyon ay maaari ring
hingin, kabilang ang:
•
•
•

Rehistrasyon ng GST (kung ang iyong taunang turnover ay lampas sa AUD75 000)
at/o nagbibigay ka ng paglalakbay sa taksi
pagrerehistro bilang isang tagapag-empleyo
Mga rehistrasyong hinihingi ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan

Ang pagkakaroon ng Australian business number ay nangangahulugang ikaw ay
nagpapatakbo ng iyong sariling negosyo. Kung hindi ka sigurado kung ikaw ay
'nagpapatakbo ng isang negosyo' o ikaw ay pinipilit na kumuha ng isang ABN para
makapagtrabaho, tumawag sa 132 866. Magbabayad ka ng buwis sa kita ng iyong negosyo
at maaaring magbayad ka ng buwis sa capital gains na nakuha mo sa pagbenta ng iyong
negosyo o asset. Maaari mo ring i-claim ang mga pagbabawas (deductions) para sa mga
gastos na may kaugnayan sa pagkakaroon ng kita sa iyong negosyo.
Kung may mga empleyado ka, maaaring kailangan mong magbayad ng superannuation para
sa kanila at kumuha ng buwis mula sa kanilang sahod upang ipadala sa ATO. Kailangan
mong gawin ito kahit na sila ay miyembro ng pamilya.
Sa pagtatayo ng isang negosyo, kailangan itong aprobahan ng mga ahensya ng
pamahalaan. Huwag mag-alok ng mga regalo o pera upang maka-impluwensya sa desisyon
o pabilisin ito. Ang mag-alok ng ganitong mga insentibo ay hindi legal at isusumbong. Upang
makatulong sa mga negosyo at mga indibidwal na maunawaan ang kanilang mga karapatan
at obligasyon sa buwis, ang ATO ay may tulong at impormasyon sa wikang Ingles at isinaling
lathalain. Ang Australian Business License and Information Service (ABLIS) ay maaaring
makatulong upang matugunan mo ang iba pang mga responsibilidad mong dapat tuparin.
Para sa karagdagang impormasyon:
Paksa

Website

Magsimula at magpatakbo ng maliit
na negosyo

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

Impormasyon ng pamahalaan para
sa negosyo

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

Mga grant para sa maliliit na
negosyo

www.business.gov.au/assistance

Mga lisensya at rehistrasyon sa
negosyo

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

Impormasyon sa buwis ng maliit na
negosyo

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

Sistema ng relasyon ng Fair Work
sa pinagtatrabahuhan – kung
mayroon kang mga empleyado

www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
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Paksa

Website

Suporta ng Estado at Teritoryo at
impormasyon

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

Australian Business License and
Information Service

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

Mga utang at kredito
Ang pag-utang o paggamit ng credit ay nangyayari kapag ikaw ay humihiram ng pera at
pumayag na babayaran ito nang may karagdagang singil, na kilala bilang interes. Ilan sa
iba't-ibang uri ng mga pautang ay ang personal na mga utang, utang sa pabahay, mga credit
card at mga overdraft.
Ang halaga ng utang ay magkakaiba depende sa uri ng utang, nagpapautang, gaano katagal
mo mababayaran ito, ang rata (rate) ng interes at mga bayad at singil. Mahalagang huwag
kang uutang o gagamitin ang iyong credit card kung hindi mo kayang bayaran ito. Para sa
payo sa credit, mga pautang at paghiram, pumunta sa www.moneysmart.gov.au/borrowingand-credit

Seguro o Insurance
Ang insurance ay nangyayari kapag ikaw ay nagbabayad ng isang halaga ng pera bawat
taon na nagbibigay sa iyo ng pinansiyal na proteksyon laban sa pagkawala o pinsala. Ang
tagaseguro ay sumasang-ayon na babayaran ka sa nawala sa halip na ikaw mismo ang
magbabayad sa pagkawala.
Ang mga karaniwang uri ng insurance ay insurance sa kalusugan (tingnan ang Tsapter 9,
Kalusugan at Kagalingan), tahanan, gusali, insurance sa nilalaman ng bahay, insurance sa
pagbiyahe, buhay at sasakyan. Mahalagang maunawaan ang polisiya ng paseguro
(insurance policy) at kung magkano aabutin ang halaga ng gastos bago ka sumang-ayon sa
kasunduan.
Mayroong iba't ibang mga uri ng paseguro ng sasakyan(car insurance) na makukuha. Kung
may-ari ka ng kotse, ipinag-uutos na magkaroon ka ng third party insurance ("CTP"). Ito ay
magbibigay sa iyo ng proteksyon (cover) kung nakapinsala ka ng ibang tao sa isang
aksidente. Baka gusto mo ring bumili ng komprehensibong car insurance, na nagbibigay ng
mas malawak na insurance cover, gaya ng pagsagot sa ilan sa mga gastos ng anumang
pinsala sa iyong sasakyan (o kotse ng ibang tao) kung ikaw ay naaksidente, o kung ang
iyong sasakyan ay ninakaw.
Para sa karagdagang impormasyon sa insurance, pumunta sa
www.moneysmart.gov.au/insurance
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Paghingi ng payo sa pinansya
Ang Financial Information Service (FIS) ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga isyu
sa pananalapi. Ang FIS ay isang libre at malayang serbisyo na makukuha sa telepono, nang
personal o sa pamamagitan ng mga seminar sa edukasyon sa pinansiya. Upang malaman
ang higit pa tungkol sa mga serbisyo na inaalok, tawagan ang 132 300 o bisitahin ang FIS
website sa www.humanservices.gov.au/fis
Para makadalo sa isang seminar, tumawag sa 136 357.

Tulong sa mga problema sa pera
Sa Australya, katanggap-tanggap at normal ang humingi ng tulong kung ikaw ay may
suliranin sa pera.
Ang mga tagapayo sa pinansya ay nagbibigay ng impormasyon sa mga taong nasa kagipitan
sa pera. Sila ay gagawa ng pagtatasa sa kalagayan ng indibidwal o pamilya at pagkatapos
ay tutukuyin ang mga pakinabang at disbentahe (disadvantages) ng iba't ibang mga
pagpipilian.
Tumawag sa 1800 007 007 o pumunta sa www.moneysmart.gov.au/managing-yourmoney/managing-debts/financial-counselling

Proteksyon sa konsyumer
Kapag bumili ka ng mga paninda o serbisyo sa Australya, kabilang ang mga binili sa online,
mayroon kang mga karapatan sa ilalim ng Australian Consumer Law. Halimbawa, ikaw ay
may karapatang tumanggap ng tama at makatotohanang impormasyon tungkol sa mga
produkto at serbisyong binili mo. Kung nasira ang produkto na binili mo dahil ito ay may sira
na talaga, mayroon kang karapatang ipakumpuni, ipapalit o ipa-refund ito. May karapatan
kang magtiwala na ang isang produkto ay ligtas gamitin. May mga patakaran na dapat
sundin ng mga nangangalakal sa telepono man o kung bibisita sila sa iyong bahay, tulad ng
pag-alis kung sinabihan mo silang umalis sa bahay.
Kung ikaw ay nagkakaproblema sa iyong binili, makipag-ugnayan sa mga ahensiya ng
proteksyon sa konsyumer sa iyong estado o teritoryo para sa impormasyon tungkol sa iyong
mga karapatan at mga pagpipilian. Maaari ka nilang tulungan sa mga problema sa pag-upa
at akomodasyon, pagbili o pagbebenta ng bahay, gusali at renobasyon, pagbili ng kotse,
shopping, mga warantiya, mga hinuhulugan(lay-bys), refunds, credit at pangangalakal.
Maaari silang mamagitan (negosasyon) sa pagitan mo at ang nagbebenta upang malutas
ang isang problema.
Pinangangalagaan ng Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ang mga
Australyano laban sa di-patas na mga gawi sa negosyo sa pagpepresyo, laban sa
kompetisyon at di-makatarungang kaugalian sa mga pamilihan at kaligtasan ng produkto
Para sa karagdagang impormasyon:
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Rehiyon

Ahensiya ng Konsyumer

Website

National

Australian Competition and Consumer
Commission - telepono 1300 302 502

www.accc.gov.au

National

ACCC impormasyon sa mga wika liban
sa Ingles

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/ForConsume
rs/ConsumerRights/Pages/default.aspx

Qld

Office of Fair Trading

SA

Office of Consumer and Business Affairs

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/ConsumerProtecti
on/

www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm
www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consum
er-advice/

Ang mga tanggapan ng ombudsman ay independiyenteng mga awtoridad na nagsisiyasat ng
mga reklamo tungkol sa mga organisasyon ng pamahalaan at mga pribadong kompanya sa
ilang industriya. Maaari silang gumawa ng aksiyon upang wakasan ang mga labag sa batas,
hindi makatarungan o may-diskriminasyong pakikitungo, o mamagitan upang makakuha ng
mas makatarungang resulta para sa iyo. Tumawag sa 1300 362 072 o para sa mga link sa
mga tanggapan ng ombudsman sa estado, teritoryo at industriya, pumunta sa
www.ombudsman.gov.au
Ang Australian Communications and Media Authority (ACMA) ay nag-iimbestiga ng mga
reklamo tungkol sa hindi naaangkop na nilalaman sa mga serbisyong pagsasahimpapawid
(broadcasting) katulad ng telebisyon at radyo. Dapat mo munang iparating ang mga reklamo
sa may-ari o provider ng serbisyo. Kung ang reklamo ay hindi nalutas, pumunta sa
www.acma.gov.au. I-imbestigahin din ng ACMA ang mga reklamo tungkol sa email SPAM at
telemarketing na mga tawag, at magpapanatili ng rehistrong "Do Not Call".
Ang Office of the Children’s eSafety Commissioner sa www.esafety.gov.au ay nagbibigay ng
impormasyon at mga mapagkukunan (resources) sa mga Australyano tungkol sa
pananatiling ligtas sa online. I-imbestigahan din nila ang mga reklamo tungkol sa
cyberbullying at nakakasakit at ilegal na nilalaman ng online.
Kung ang iyong anak ay dumaranas ng cyberbullying sa internet, o kung ikaw ay nakabasa
sa online ng nilalaman na sa tingin mo ay nakakainsulto o ilegal, maaari kang magreklamo
sa www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
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12 Sibikang Pakikilahok
Sa bahaging ito
Ang pag-alam at pag-unawa sa mga kaugalian at batas sa Australya ay makakatulong sa
iyong makibagay sa buhay ng komunidad sa Australya.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tungkol sa Australya
Mga tungkulin at pinahahalagahan
Pagkakapantay-pantay at laban sa diskriminasyon
Pagboboluntaryo
Pakikipagkilala sa mga tao
Ugaling magalang
Pananamit
Madalas gamiting mga salita sa Australya
Mga gawaing panlabas at kaligtasan
Kaligtasan sa tahanan
Kapaligiran
Mga Hayop at mga Alagang-hayop
Diyaryo, telebisyon at radyo
Pagsusugal
Ingay
Mga serbisyo ng lokal na pamahalaan
Mga visa
Pagkamamamayan ng Australya

Tungkol sa Australya
Ang mga unang mananahan sa Australia ay ang mga Katutubo (Aboriginal) at mga Tagaislang Torres Strait (Torres Strait Islander), na nanirahan sa lupaing ito nang mga 40 000
taon nang nakalipas. Ang mga katutubong Australyano ay may sarili nilang mga natatanging
paniniwalang espirituwal, isang malalim na kaugnayan sa lupa, mayaman at iba’t ibang
kultura at isang buhay na tradisyon sa sining na isa sa mga pinamatanda sa mundo. Ang
mga katutubong kultura ay mahalagang bahagi ng pambansang pagkakakilanlan (national
identity) ng Australya at ang mga Katutubo at Taga-islang Torres Strait ay nag-ambag nang
malaki sa sining, media, akademya, isport at negosyo. Ang impormasyon tungkol sa
kasaysayan ng Australya, pamana at Katutubong kultura ay mababasa sa
www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
Ang Australya ay bukas-palad, na lipunang binubuo ng mga taong mula sa maraming iba'tibang kultura, relihiyon at etnisidad. Ang mga Australyano ay nagmula sa lahat ng dako ng
mundo. Mga 46 porsiyento ng mga Australyano ay ipinanganak sa ibang bansa o may
magulang na ipinanganak sa ibang bansa. Bagama't Ingles ang pambansang wika, may
humigit-kumulang na 300 na wika ang sinasalita sa Australya, kabilang dito ang mga
Katutubong wika. Lahat ng mga pangunahing relihiyon sa daigdig ay matatagpuan dito.
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Sa Australya, malayang sundin at ipagdiwang ng lahat ang kanilang kultura at tradisyon sa
relihiyon, basta’t hindi nila nilalabag ang batas sa Australya. Bawat tao ay maaaring lumahok
at maging bahagi ng komunidad bilang isang Australyano. Sa umpisa ay maaaring hindi ka
sanay sa ganitong mga pagkakaiba. Subalit, kung ikaw ay bukas-isip at may paggalang sa
ibang mga tao, sa kanilang mga ideya at mga tradisyon, malamang na ikaw ay babagay dito
at magiging matagumpay sa iyong bagong buhay.
Sinusuportahan ng Pamahalaang Australya ang mga pagkakaiba-iba ng komunidad sa
Australya, at muli nitong ipinapangakong ipagpapatuloy ang pagiging isang bansang may
iba’t ibang kultura kung saan ang lahat ay kabilang at may pagkakataong lumahok sa
pamumuhay sa bansa. Upang alamin ang higit pa tungkol sa Australya, pumunta sa
www.australia.gov.au/about-australia

Mga Tungkulin at pinahahalagahan
Ang kalayaan at pagkakapantay-pantay na ating tinatamasa sa Australya ay nakasalalay sa
pagtupad ng bawat isa ng kanilang mga responsibilidad. Ikaw ay inaasahang magiging tapat
sa Australya, susuporta sa ating demokratikong uri ng pamumuhay at tutulong na panatilihin
ang mga pinahahalagahan (values) ng Australya at mga tradisyon ng pagtanggap,
pagsasama at pagiging patas sa lahat.
Ang values ng pagkamamamayan ang batayan ng malaya at demokratikong lipunan ng
Australya. Kasama dito ang suporta para sa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

parlamentaryong demokrasya
pananaig ng batas
pamumuhay ng payapa
paggalang sa lahat ng tao, anuman ang kanilang pinagmulan
pagmamalasakit sa mga nangangailangan
kalayaan sa pananalita at kalayaan sa pagpapahayag
kalayaan sa pagsali sa samahan
kalayaan sa relihiyon at sekular na pamahalaan
pagiging kapantay ng indibidwal, anuman ang mga katangian nito gaya ng
kapansanan at edad
pagkakapantay-pantay ng mga kalalakihan at kababaihan
pagkakapantay-pantay sa oportunidad

Kabilang sa mga tungkulin ng mga mamamayang Australyano ang:
•
•
•
•

pagsunod sa batas
pagboto sa mga eleksyong pederal at pang-estado o pang-teritoryo at sa referendum
pagtatanggol sa Australya kung dumating ang pagkakataon
Pagsisilbi bilang hurado kung naatasan

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Pagkamamamayang Australyano pumunta sa
www.citizenship.gov.au at basahin ang Australian Citizenship Test Resource Book Australian
Citizenship: Our Common Bond.
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Pagkakapantay-pantay at paglaban sa diskriminasyon
Ikaw ay may karapatang igalang at tratuhin ang iyong mga pangangailangan nang
kasingpantay ng iba. Katulad din nito, dapat mong igalang ang ibang tao, kahit sila ay
ipinanganak sa Australya o nagmigrante dito. Anumang uri ng rasismo at diskriminasyon ay
hindi katanggap-tanggap sa Australya.
Sa ilalim ng mga batas laban sa diskriminasyon, walang sinuman ang dapat tratuhin nang
mas mababa kaysa sa iba dahil sa kanilang edad, lahi, bansang pinagmulan, kasarian,
estado sa buhay (marital status), pagbubuntis, paniniwala sa pulitika o sa relihiyon,
kapansanan o piniling kasarian. Ito ay sumasaklaw sa karamihan ng mga larangan, kabilang
ang pagtatrabaho, edukasyon, tirahan, pagbili ng mga kalakal, at access sa mga serbisyo
tulad ng mga doktor, mga bangko at mga hotel. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay
pantay-pantay sa ilalim ng batas at sa lahat ng iba pang mga layunin.
May tradisyon ng malayang pagsasalita sa Australya. Gayunman, labag sa batas ang manginsulto, manghiya, manakit ng damdamin o manakot ng ibang tao o grupo batay sa kanilang
edad, lahi, bansang pinagmulan, kasarian, estado sa buhay (marital status), pagbubuntis,
paniniwala sa pulitika o sa relihiyon, kapansanan o piniling kasarian
Ang Australian Human Rights Commission ay nangangasiwa ng pederal na batas sa
larangan ng karapatang pantao, paglaban sa diskriminasyon at katarungang panlipunan
Australian Human Rights Commission

Mga detalye ng kontak

Pangkalahatang pagtatanong
9.00 nu – 5.00 nh AEST

1300 369 711

Infoline ng mga Reklamo 9.00 nu – 5.00 nh AEST
(sarado tuwing Martes mula 1.00 nh)

1300 656 419

TTY – para sa maykapansanan sa pandinig at
pagasasalita

1800 620 241

Nakasalingwika na impormasyon – mga karapatang
pantao

www.humanrights.gov.au/about/translatedinformation

Human Rights Website

www.humanrights.gov.au

Bawat estado at teritoryo ay may sariling batas at ahensiya ng gobyerno laban sa
diskriminasyon:
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Estado o Ahensiya ng mga karapatang
Teritoryo pantao

Telepono

Website

ACT

ACT Human Rights Commission

02 6205 2222

www.hrc.act.gov.au

NSW

02 9268 5544 o
Rehiyonal NSW
Anti-Discrimination Board of NSW
libreng tawag sa
1800 670 812

www.lawlink.nsw.gov.au/adb

NT

08 8999 1444 o
NT Anti-Discrimination Commission NT libreng tawag sa
1800 813 846

www.adc.nt.gov.au/

Qld

Anti-Discrimination Commission
Queensland

1300 130 670

www.adcq.qld.gov.au

SA

Equal Opportunity Commission

08 8207 1977 o
Rehiyonal SA
libreng tawag sa
1800 188 163

www.eoc.sa.gov.au

Tas.

Office of the Anti-Discrimination
Commissioner

03 6165 7515 o
Tas. libreng tawag sa www.antidiscrimination.tas.gov.au
1300 305 062

Vic.

Victorian Equal Opportunity and
Human Rights Commission

1300 292 153

www.humanrightscommission.vic.
gov.au

WA

Equal Opportunity Commission

08 9216 3900 o
WA libreng tawag sa
1800 198 149

www.equalopportunity.wa.gov.au

Pagboboluntaryo
Ang pagboboluntaryo ay isang mahusay na paraan upang matuto ng mga bagong
kasanayan, makilala ang mga tao na naninirahan at nagtatrabaho sa iyong komunidad at
makatulong sa iba. Maraming mga Australyano ang nagboboluntaryo. Ang mga boluntaryo
ay hindi binabayaran, dahil ibinibigay nila ang kanilang oras at kasanayan para sa
kapakinabangan ng komunidad at kanilang sarili. Ang pagboboluntaryo sa tuwina ay isang
bagay na pinili mong gawin at hindi ito sapilitan.
Kahit hindi kahalili ng may bayad na trabaho ang pagboboluntaryo, maaari itong magbigay sa
iyo ng mga kasanayan at karanasan na maaaring makatulong sa iyong makakuha ng
trabaho. Sa pamamagitan ng pagboboluntaryo, mapapabuti mo ang iyong Ingles,
makakabuo ka ng mga network sa lipunan at komunidad at madaragdagan ang iyong tiwala
sa sarili.
Maraming mga organisasyon at mga website ang naglilista ng mga pagkakataong
makapagboluntaryo. Ang Volunteer Resource Centres ay matatagpuan sa buong Australya
at nagbibigay ng impormasyon sa pagboboluntaryo, mga serbisyo sa pagtatama (matching)
at pagsangguni. Sila rin ay tumutulong sa mga organisasyon na makahanap ng mga
boluntaryo.
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Para sa karagdagang impormasyon:
Rehiyon

Organisasyon

Website

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

Mga oportunidad para
magboluntaryo sa Australya

GoVolunteer

www.govolunteer.com.au

Ang pambansang peak body sa
pagboboluntaryo sa Australya

Volunteering Australia

www.volunteeringaustralia.org

Pakikipagkilala sa mga tao
Kapag may nakilalang tao sa unang pagkakataon, karaniwan ang makipagkamay ng iyong
kanang kamay sa kanyang kanang kamay. Ang mga taong hindi magkakilala ay karaniwang
hindi humahalik o yumayakap sa unang pagkakakilala.
Maraming mga Australyano ang hindi komportable kapag tinatanong ng bagong kakilala pa
lang tungkol sa kanilang edad, relihiyon, pag-aasawa, mga anak o pera. Sa lugar ng trabaho
at sa mga kaibigan, kadalasang tinatawag ng mga Australyano ang bawat isa sa kanilang
unang pangalan.
Maraming mga Australyano ang nakatingin sa mata ng taong kinakausap, bilang tanda ng
paggalang at upang ipakita na sila ay nakikinig.

Pag-uugaling magalang
Ang mga Australyano ay kadalasang nagsasabi ng "please" kapag may hinihingi at "thank
you" kapag may tumulong o nagbigay sa kanila ng isang bagay. Ang hindi pagsasabi ng
‘please’ at ‘thank you’ ay maaaring maging dahilan para ipalagay ka na walang modo.
Ang mga Australyano ay kadalasang nagsasabi ng "excuse me" upang makuha ang pansin
ng isang tao at "sorry" kung sila ay hindi sinasadyang makabunggo ng isang tao. Kung may
pila, magalang ang pagtayo sa dulo ng pila at sumulong sa maayos na paraan.
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Dapat mong subukang dumating sa oras para sa mga pulong at iba pang mga pakikipagkita
(appointment). Kung ikaw ay ma-aatrasado, tawagan ang kausap para humihingi ng
paumanhin at ipaalam sa kanila kung anong oras ka darating. Napakahalaga nito sa mga
appointment sa propesyonal (halimbawa, appointment sa doktor) dahil maaari kang singilin
sa pagiging atrasado o kung hindi mo natupad ang appointment nang hindi ipinaalam sa
kausap. Ang taong parating huli ay itinuturing na hindi maasahan.
Kung nakatanggap ka ng isang nakasulat na imbitasyon, maaaring nakasulat dito ang mga
titik na "RSVP" na may isang petsa. Nangangahulugan ito na nais malaman ng taong naganyaya sa iyo kung ikaw ay dadalo o hindi. Itinuturing na paggalang ang ipaalam ito sa kanila
bago sumapit ang petsang nakasaad.
Ang ilang mga pag-uugali ay hindi lamang walang-pitagan kundi labag din sa batas. Kabilang
sa ilang halimbawa ng mga naturang pag-uugali ang pagmumura at pagdura sa publiko,
pagkakalat ng basura, at pag-ihi o pagdumi sa mga lugar na hindi pampubliko o pribadong
palikuran.
Tingnan din ang Pagkakapantay-pantay at Paglaban sa Diskriminasyon sa itaas.

Pananamit
Ang pananamit sa Australya ay magkakaiba. Ang iba't-ibang uri ng pananamit ay
nagpapakita ng ganitong pagkakaiba. Maraming mga tao ang nagsusuot ng damit na pangaraw-araw o di-pormal dahil maginhawa o bagay sa sitwasyon o klima. Ang iba ay pinipiling
magsuot ng tradisyonal na damit na maaring may kaugnayan sa relihiyon o kaugalian, lalo na
sa mga espesyal na okasyon.
Kakaunti ang mga batas o patakaran sa pananamit, bagama't may mga pag-uutos na
magsuot ng partikular na damit sa iba't ibang lugar ng trabaho at sa ilang partikular na mga
lugar. Halimbawa, ang mga pangkaligtasang sapatos (safety boots) at matigas na
sombrero(hard hat) ay dapat isuot para sa kaligtasan sa mga sityo ng konstruksiyon, at
nagsusuot naman ng uniporme ang mga pulis, militar at ilang kawani sa negosyo.
Sa Australya ay mataas ang bilang ng mga dumaranas ng maiiwasang kanser sa balat. Ang
pagsusuot ng mga damit na pang-proteksyon at sumbrero ay makababawas sa panganib ng
kanser sa balat. Maraming mga paaralan ang nag-uutos sa mga bata na magsuot ng
sumbrero bilang bahagi ng kanilang uniporme sa paaralan. Para sa karagdagang
impormasyon tungkol sa proteksyon sa araw, pumunta sa www.cancer.org.au/preventingcancer/sun-protection
Maaaring hilingin ng mga klab, sinehan at iba pang mga lugar sa kanilang mga kliyente na
magsuot ng maayos at malinis na damit at angkop na sapatos.
Ang mga kababaihan at mga kalalakihan ay maaaring magsuot ng damit na hindi natatakpan
ang kanilang buong katawan. Ito ay normal sa kanlurang bansa at hindi ibig sabihin na gusto
nilang umakit ng pansin.
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Mga karaniwang salita sa Australya
Maraming mga karaniwang salita o slang sa Australya ang tila kakaiba. Karaniwang pinaiikli
ng mga Australyano ang mga salita (halimbawa, 'footy' para sa 'football'). Kung hindi ka
sigurado kung ano ang ibig sabihin ng mga salita, walang masama sa pagtatanong. Ilan sa
karaniwang mga halimbawa ang:
•

•

•

•

Bring a plate - kapag ikaw ay inimbita sa isang sosyalan o okasyon sa trabaho at
hinilingang "magdala ng isang plato", ito ay nangangahulugan na magdala ka ng isang
uri ng pagkain upang pagsaluhan ninyong lahat.
BYO (Bring Your Own) - ang ibig sabihin nito ay "dalhin ang iyong sariling" inumin,
halimbawa alak, juice, soft drink o tubig. Ang ilang mga restoran ay BYO, na
nangangahulugan na maaari mong dalhin ang iyong sariling mga de-boteng inumin.
Kung nag-BYO ka, kadalasan ay may bayad para sa pagbibigay at paghuhugas ng
mga baso, na tinatawag na "corkage".
Open door policy - sa lugar ng trabaho, ang pagkakaroon ng isang "open door policy"
ay nangangahulugan na ikaw at ang iba pang mga empleyado ay hindi
nangangailangan ng isang pormal na appointment upang makipag-usap sa amo
tungkol sa mga problema o iba pang mga isyu sa trabaho.
See you later - ito ay isang di-pormal na paraan ng pagsasabi ng "paalam". Hindi ito
nangangahulugan na babalikan ka ng tao sa madaling panahon.

Ang iyong provider sa wikang Ingles ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang iba pang
mga salita sa Australya. Tingnan ang Tsapter 3, Wikang Ingles.

Mga gawaing panlabas at kaligtasan
Ang bansang Australya ay angkop sa panlabas na mga gawain, tulad ng paglangoy,
bushwalking, pagkakamping at isport. Mayroong mga panuntunan sa kaligtasan na dapat
tandaan.

Paglangoy at kaligtasan sa labas
•
•

Dumalo sa mga klase sa paglangoy at kaligtasan sa tubig kung ikaw o ang iyong mga
anak ay hindi marunong lumangoy.
Ang paglangoy sa karagatan ay maaaring maging lubhang mapanganib. Upang magenjoy sa mga beach nang ligtas:
o Palaging lumangoy sa pagitan ng pula at dilaw na mga bandila na minarkahan
ang mga lugar na minamanmanan ng mga lifeguard.
o I-tsek ang mga palatandaan ng kaligtasan
o Kung malagay ka sa panganib, manatiling mahinahon, itaas ang iyong braso at
humingi ng tulong.
o Huwag lumangoy sa baybay-dagat (beach) kung hindi mo nakikita ang mga
pula at dilaw na mga bandila o kung may mga palatandaan na nagpapahiwatig
na delikado ang paglangoy o ang beach ay sarado
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•

•

•
•
•

•

•

•

•

Ang karagatan ay maaaring mahirap tantiyahin. Obserbahan ang mga palatandaan ng
babala (warning signs) upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkadulas sa
batuhan sa dagat, o matangay sa dagat ng malalaking alon o mataas na tubig (high
tides). Mag-ingat nang husto sa pangingisda mula sa batuhan dahil maraming tao na
ang nalunod matapos tangayin sa tubig ng malalaking alon.
Mag-ingat kapag lumalangoy sa ilog, lawa at mga dam:
o Laging i-tsek ang lalim ng tubig at mga nakalubog na bagay bago tumalon
sa tubig
o Alamin kung may mga paskil na nagpapahiwatig ng mga panganib (tulad ng
mga buwaya o polusyon) at sundin ang mga ito.
Laging pangasiwaan ang mga bata na lumalangoy, o kaya ay malapit sa tubig,
kabilang ang mga pool sa likod-bahay. Dapat tayuan ng bakuran ang mga pool.
Iwasan ang paglangoy, pangingisda o bushwalking nang mag-isa. Sabihin sa iba kung
saan ka pupunta at kung kailan ka babalik. Magdala ng maraming pagkain at tubig.
Ang ilang mga ahas at mga gagamba sa Australya ay may lason. Kung makagat,
huwag igalaw ang nakagat na paa at humingi ng medikal na tulong sa pamamagitan
ng pagtawag sa tripleng zero 000.
Sa tagsibol, ang mga humuhuning ibon na tinatawag na magpies ay nagtatanggol sa
kanilang teritoryo sa pamamagitan ng pag-atake sa mga pedestrian at sisklista.
Maaaring may mga karatulang nagbibigay ng babala laban sa mga umaatakeng ibon.
Ang mga ibong ito ay protektado, kaya iwasang maatake sa pamamagitan ng pagiwas sa kanilang mga pugad, pagsusuot ng sumbrero at salamin, o pagdadala ng istik
o pagpapayong sa iyong ulo.
Ang araw sa Australya ay napakatindi. Magsuot ng sumbrero, damit na proteksiyon at
sunscreen sa maaraw na mga panahon upang maiwasan ang sunog ng araw.
Napakahalaga nito para sa mga bata.
Alamin ang mga taya ng panahon. Ang pagsisindi ng apoy at barbekyuhan ay hindi
pinahihintulutan sa mga araw na may total fire ban. Ang Bureau of Meteorology ay
nagbibigay ng babala ng panahon sa www.bom.gov.au/index.php
Sa mga lungsod ng Australya, gaya ng karamihan sa mga lungsod sa mundo,
nangyayari ang mga pag-atake, lalo na sa gabi. Dapat mong malaman kung paano
pangangalagaan ang iyong sarili. Iwasan ang mga parke, madilim na mga lugar at
kilalang mga delikadong lugar.

Para sa karagdagang impormasyon:
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Mga pagkukunan ng impormasyon

Website

Bureau of Meteorology – mga taya ng panahon at mga fire ban

www.bom.gov.au/weather

Royal Life Saving Society – kaligtasan sa paglangoy at sa tubig

www.royallifesaving.com.au

Surf Life Saving Australia

www.slsa.asn.au

Beach Safety – kabilang ang mga nakasaling impormasyon

www.beachsafe.org.au

Rip Current Safety Tips – kabilang ang mga impormasyon sa mga
wikang liban sa Ingles

www.ripcurrents.com.au

Australian Cancer Council – proteksyon sa araw

www.cancer.org.au

Kaligtasan sa tahanan
Seguridad sa tahanan
Kung lalabas ng bahay, laging i-lock ang mga pinto at isara ang mga bintana. Kung maaari,
maglagay ng iskrin sa pinto o safety chain nang sa gayon ay makikita mo kung sino ang
naroon bago ka magbukas. Buksan ang ilaw o gumamit ng sensor light na malapit sa iyong
pintuan para makita mo kung may tao doon at madaling mabuksan ang pinto sa pagbalik mo
ng bahay. Mawawalan din ng gana ang mga nagbabalak manloob dahil dito.

Mga gamot at mga kemikal
Ang ilang mga gamot at mga kemikal na karaniwang matatagpuan sa bahay ay maaaring
maging sanhi ng pinsala o malubhang sakit.
•
•

•

Itabi ang lahat ng gamot sa lugar na hindi maaabot ng mga bata at mga alagang
hayop, o kung saan hindi ito mahahanap ng mga bata.
Kung itinigil mo na ang pag-inom ng mga gamot o lampas na sa bisa ang petsa nito,
huwag itatapon sa basurahan o sa lababo. Maaaring itapon ng iyong parmasyutiko
ang mga natitirang gamot sa ligtas na paraan at walang bayad.
Itabi ang mga produktong panlinis sa nakakandadong aparador kung saan hindi ito
makukuha ng mga bata at mga alagang hayop.

Ang mga kagamitan sa kaligtasan ng bata (tulad ng mga kandado sa aparador) ay mabibili
sa karamihan ng mga tindahan ng hardware.

Kaligtasan sa sunog (fire safety) sa tahanan
Ang sunog sa bahay ay sanhi ng mga 50 pagkamatay at maraming malulubhang pinsala
bawat taon sa Australya.
Nagbibigay ng maagang babala ang mga smoke alarm na maaaring magligtas sa iyong
buhay at maghudyat sa mga serbisyo ng emerhensiya upang pigilan ang pagkalat ng
pinsala. Ang babalang ito ay partikular na mahalaga sa gabi, kapag tulog na ang mga tao.
Ang bawat bahay ay dapat magkaroon ng kahit man lang isang smoke alarm na nakakabit sa
bawat palapag ng bahay. I- Tsek at palitan ang mga baterya bawat anim na buwan.
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Ang mga sunog sa bahay ay madalas magsimula sa kusina o dulot ng mga sirang kable ng
kuryente, hindi tamang paggamit ng mga kagamitang de kuryente, o hindi pagbabantay sa
mga nakabukas o nakasinding kagamitan. Iwasan ang mga sunog sa bahay sa pamamagitan
ng sumusunod na pag-iingat.
Sa bahay:
• Tiyakin na ang mga elektronikong aparato ay may puwang sa paligid nito upang
maiwasan ang sobrang pag-iinit (overheating)
• Huwag i-overload ang mga powerboard – isang plug lamang ang dapat nakasaksak
sa isang saksakan.
• I-Tsek ang mga plug at saksakan kung may alikabok o sira at ayusin ang anumang
mga problema kaagad. Lahat ng mga pagkukumpuning elektrikal ay dapat lamang
gawin ng isang kwalipikadong elektrisyan.
• Tiyakin na ang mga kurtina, damit at kobre-kama ay malayo sa mga kandila at mga
heater.
• Huwag kailanman iiwan ang mga kandila o iba pang apoy na nakasindi kapag ikaw ay
wala sa kuwarto.
• Kapag ikaw ay nasa bahay, siguruhin na ang mga pinto ay hindi naka-lock mula sa
loob (ibig sabihin, deadlocked) para madali mong mabuksan kung may emerhensiya.
• Huwag maninigarilyo sa kama.
• Tiyaking hindi kayang abutin ng mga bata ang mga posporo o lighter.
Sa kusina:
• Huwag iwanan ang mga bata sa kusina nang walang kasama.
• Huwag iwanan ang niluluto nang walang nagbabantay - kung iiwan mo ang kusina,
patayin ang kalan hanggang sa bumalik ka.
• Ilayo ang mga bata sa mga hotplate, kalan at mga hurno habang nagluluto.
• Ilayo ang hawakan ng palayok sa gilid ng kalan para hindi ito mabunggo o matapon,
Nakakapaso rin ang mainit na tubig.
• Tiyakin na ang mga bagay na madaling masunog ay malayo sa pinanggagalingan ng
init.
• Huwag maglagay ng mga metal na bagay sa microwave oven, kabilang na ang mga
metal na mangkok, aluminum foil o metal na mga kagamitan.
• Gaas ang ginagamit sa ilang mga kusina at barbekyuhan. Laging patayin ang gaas na
hurno (gas oven) o stovetop matapos gamitin. Kung nakakaamoy ka ng gaas, huwag
magsisindi ng posporo dahil kayang pasabugin ng maliit na apoy ang gaas. Hanapin
ang pinagmumulan ng gaas na tumagas at patayin ito kaagad. Kung hindi mo kaya,
tumawag sa tripleng zero 000 at hilingin ang "Fire Brigade". Huwag ibababa ang
telepono.
Ano ang gagawin kung may sunog:
• Tumawag sa triple zero 000 mula sa bahay ng isang kapitbahay, pampubliko o mobile
na telepono at hilingin ang bumbero. Sabihin sa kanila kung nasaan ang sunog ay
kung may tao pa sa loob. Huwag ibababa ang telepono.
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•

Ang mga serbisyo sa sunog sa estado ay magbibigay ng detalyadong payo kung ano
ang gagawin kung may sunog. Tingnan ang Tsapter 2, Kumuha ng Tulong.

Plano ng kaligtasan (safety plan) sa bushfire
Sa ilang bahagi ng Australya, maaaring may mga banta ng bushfire sa kaligtasan ng iyong
tahanan. Kung nakatira ka sa isang lugar na nanganganib sa mga bushfire, gumawa ng
plano sa kaligtasan (survival plan) sa bushfire. Ang mga lokal na serbisyo sa sunog ay may
impormasyon at mga gabay na tutulong sa iyong maghanda ng isang bush fire survival plan.
Dapat kasama sa iyong plano ang mga aksyon bago ang panahon ng bushfire, sa panahon
ng bushfire, patungo sa mga araw na mapanganib sa sunog (fire risk days) at isang
pangalawang plano kung sira ang una (back-up plan). Dapat kasali dito ang detalyadong
tseklist upang mapanatili ang iyong ari-arian, ang paghahanda ng iyong ari-arian kung may
sunog, personal na mga listahan ng kontak kung may sunog, mga nilalaman ng isang
emergency kit, mga plano para sa lahat ng mga taong naglalagi sa bahay na may
pagsasaalang-alang sa kanilang mga partikular na pangangailangan (halimbawa, pagkilos ng
mga sanggol o mga matatanda), mga plano para sa mga alagang hayop at/o mga baka, mga
senyal(trigger) sa paglisan, mga paraan ng paglisan, isang back-up plan, at isang plano sa
pagbalik sa iyong bahay.
Para sa karagdagang impormasyon sa bushfire at mga detalye ng kontak para sa mga lokal
na serbisyo sa sunog, tingnan ang Tsapter 2, Humingi ng Tulong.

Kapaligiran
Ang malinis na kapaligiran at pangangalaga sa kalikasan ay mahalaga para sa mga
Australyano. Labag sa batas ang magkalat, lumikha ng polusyon, o magtapon ng basura
nang walang pahintulot. Para sa karagdagang impormasyon sa pagtatapon ng basura
pumunta sa www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-wastemanagement o sa mga site na laban sa pagkakalat tulad ng Clean Up Australia
(www.cleanup.org.au/au) o Keep Australia Beautiful (http://kab.org.au)
Ang mga katutubong hayop, isda, kabibi at mga halaman ay protektado ng batas. Huwag
mangaso, mangisda o mangolekta ng mga halaman o kabibi nang hindi mo inaalam kung
kailangan mo ng permiso (permit).
May mga natatanging regulasyon para sa mga Pambansang Liwasan (National Park) upang
maiwasan ang pagkasira nito, at kung minsan ay pinagbabayad ang mga bibisita dito ng
bayad sa pagpasok (entry fee).
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Para sa karagdagang impormasyon:
Rehiyonon

Ahensiya

Website

National

Department of Environment
– Parks Australia

www.environment.gov.au/topics/national
-parks

ACT

Parks and Conservation

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

NSW

NSW National Parks and Wildlife Service

www.environment.nsw.gov.au/nationalp
arks

NT

NT parks and reserves

https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves

Qld

Queensland National Parks, Sport and
Racing

www.nprsr.qld.gov.au

SA

National Parks South Australia
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Mga Hayop at Mga Alagang Hayop
Ang mga pamahalaang estado at teritoryo ay responsable sa kapakanan ng mga hayop at
mga kaugnay na batas habang ang lokal na pamahalaan pamahalaan naman ang
namamahala sa mga hayop na pambahay o mga kasamang mga hayop sa bahay.
Kung mayroon kang alagang hayop, ikaw ay responsable sa mabuting pag-aalaga nito,
kabilang ang pagpapakain at pagpapanatiling malinis nito. Kailangan mo ring linisin ang dumi
nito. Maraming mga alagang hayop ang kailangang regular na mabakunahan at magamot ng
beterinaryo kung sila ay may sakit o nasugatan. Kailangan ding ide-sex at lagyan ng microchip ang mga alagang hayop at maaari itong ipag-utos ng batas. Ito ay tungkulin ng may-ari.
Para sa karagdagang impormasyon magtanong sa iyong lokal na beterinaryo o sa Royal
Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) sa www.rspca.org.au
Ang ilang mga alagang hayop sa bahay ay dapat i-rehistro sa lokal na konseho. Maaaring
mayroon ding mga limitasyon sa bilang at uri ng mga alagang hayop na maaari mong
alagaan, at may mga patakaran tungkol sa lugar at paraan ng pag-aalaga dito. Hindi
pinapayagan ng maraming mga paupahang property ang mga alagang hayop.
Kung hindi mo na inaalagaan ang iyong alagang hayop, hindi mo dapat iwanan o palayain
ito. Itanong sa mga kaibigan o kapitbahay kung gusto nilang ampunin ito, ipatalastas ito sa
isang website ng pag-aampon ng alaga (pet adoption website) o hingan ang iyong
beterinaryo ng tulong o payo.
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Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa pag-aalaga ng hayop o kapakanan ng
hayop, pumunta sa www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state o tanungin ang iyong
beterinaryo.
Tingnan din ang Tsapter 6, Batas sa Australya.

Pahayagan, telebisyon at radyo
Karamihan sa mga tindahan ng diyaryo (newsagencies) sa malalaking sentrong pamilihan
(shopping centres) ay may mga pahayagan sa iba't ibang wika. Kung wala silang partikular
na wika o pahayagan na gusto mo, hilingan silang mag-order nito.
Maraming mga tsanel sa telebisyon na libre, kabilang ang dalawang pampublikong
broadcaster (Australian Broadcasting Corporation (ABC - www.abc.net.au) at Special
Broadcasting Service (SBS - www.sbs.com.au). Hindi mo kailangan ng isang lisensiya ng
telebisyon o suskripsyon upang panoorin ang mga serbisyong "libreng ipalabas”.
Ang ibang mga serbisyo ng telebisyon ay nagpapabayad ng suskripsyon ("pay telebisyon" o
"pay TV"). Bago pumirma sa anumang kontrata para sa mga serbisyong pangkomunikasyon,
siguruhing kaya mong magbayad para sa mga serbisyo at ito ay nababagay sa iyong mga
pangangailangan at ayos ng pamumuhay. Huwag pumirma para sa mahabang kontrata kung
ikaw ay umuupa lamang nang maikling panahon. Huwag mag-sign up para sa suskripsyon
ng serbisyo ng pay tv upang panoorin ang “mga libreng palabas”.
Maraming tsanel ng TV ang nag-aalok ng "catch up" programming, kung saan maaari mong
panoorin ang mga palabas sa online. Gayunman, ang panonood sa online ay gumagamit ng
malaking datos , at kung lumagpas ka sa iyong data allowance maaari itong maging
napakamahal.
Ang mga serbisyong "streaming" tulad ng Netflix, Presto at Stan ay makukuha rin sa
Australya. Sumisingil sila ng buwanang bayad para sa pag-access ng program library.
Kakailanganin mo ng isang mabilis na broadband koneksyon upang panoorin ang mga
serbisyong ito. Tandaan lamang na ang panonood sa kanila ay gumagamit ng maraming
data, lalo na sa mga mobile phone, na maaaring maging napakamahal.
Ang mga istasyon ng telebisyon at radyo ng Special Broadcasting Service (SBS) ay may
mga programa sa iba't ibang wika sa komunidad. Ang mga lingguhang programa ay nakalista
sa mga pahayagang metropolitan at sa online.
Ang mga etnikong istasyon ng radyo ay matatagpuan sa National Ethnic and Multicultural
Broadcasters’ Council (www.nembc.org.au/ o tumawag sa 03 9486 9549).
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Pagsusugal
Ang ilang mga tao ay dumaranas ng malubhang pinsala mula sa pagsusugal, lalo na kung
nahihirapan silang limitahan ang oras at/o perang ginugugol nila sa pagsusugal. Ang
pagsusugal ay maaaring maging sanhi ng seryosong mga problema sa pananalapi at
makakaapekto sa ibang mga aspeto ng buhay ng isang tao tulad ng kalusugan sa isip at
pangangatawan, trabaho at mga relasyon. Ang mga problema sa pagsusugal ay hindi
lamang nakakaapekto sa indibidwal na nagsusugal, kundi sa mga miyembro rin ng kanyang
pamilya o malapit na kaibigan.
May makukuhang mga suportang serbisyo ang mga taong apektado ng pagsusugal, at
kanilang mga pamilya at mga kaibigan, kabilang na ang ang pagpapayo, pinansiyal na
pagpapayo at legal na payo:
Ahensiya

Telepono

Website

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/

Ingay
Ang ingay ay tumutukoy sa malakas na mga tunog na nang-iistorbo sa mga tao, tulad ng
mga asong tumatahol, o mga kapitbahay na nagpapatugtog ng malakas na musika o
gumagamit ng power tools.
May mga batas na nangangalaga sa mga Australyano laban sa sobrang ingay. Ang mga
regulasyon ay magkakaiba sa mga estado at teritoryo, ngunit dapat iwasan ang mga
maingay na gawain bago mag 07:00nu at pagkatapos ng 11:00ng.
Makipag-usap sa iyong kapitbahay kung ang kanilang mga ingay ay nakakaapekto sa iyo.
Baka hindi alam ng iyong kapit-bahay ang epekto ng kanilang ingay. Sa pangkalahatan, ang
mga Australyano ay mapagparaya sa paminsan-minsang ingay at nilulutas ang mga
problema sa ingay sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol dito. Gayunpaman, kung ang
ingay ay madalas, sobrang lakas o nangyayari sa madaling araw o hatinggabi, at ang paguusap tungkol dito ay hindi nakatulong, maaari kang magreklamo sa lokal na konseho, sa
awtoridad ng kapaligiran sa estado o teritoryo, o sa pulis.
Sabihin sa iyong mga kapitbahay kung ikaw ay nagpaplano ng mga gawaing maingay tulad
ng mga pagkukumpuni o parti. Ang mga tao ay karaniwang hindi naiinis kung alam nila kung
kailan mag-uumpisa o matatapos ang ingay, at kung sino ang kakausapin kung may
problema. Tingnan din ang Kabanata 6, Batas sa Australya.
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Mga serbisyo ng lokal na pamahalaan
Ang mga lokal na konseho ay nagbibigay ng maraming mga suportang serbisyo tulad ng
mga sentro sa kalusugan ng bata, mga child care center, mga youth worker, at pag-aalaga
sa matatanda at mga serbisyo sa maykapansanan. Karamihan ay mayroong multikultural o
pangkomunidad na manggagawa (community worker) na maaaring magbigay sa iyo ng
naaangkop na tulong at payo habang ikaw ay nagsisimulang manirahan sa Australya. Ang
mga lokal na konseho ay madalas ding magbigay ng pampublikong bulwagan, mga pasilidad
sa isport , libangan at kultura para gamitin ng mga grupo ng komunidad.
Ang mga konseho ay nagpapanatili ng lokal na kalsada, nagtatayo ng mga pampublikong
palikuran at sinisiguro na ang mga tindahan at restoran ay tumutugon sa tamang mga
pamantayan sa kalusugan. Kinokontrol nila ang pagtatayo ng mga gusali. Kung nais mong
gumawa ng mga pagbabago sa iyong property, kailangan mong kausapin ang iyong lokal na
konseho para sa pahintulot.
Maaaring kailanganin mong bayaran ang ilan sa mga serbisyo ng lokal na konseho. Ang mga
bayad ay nakalathala sa mga polyeto at website ng konseho. Hindi ka dapat magbayad ng
karagdagang pera o mag-aalok ng mga regalo sa mga pampublikong opisyal para
madesisyunan o maaprubahan. Ang pag-aalok ng mga regalo o suhol ay hindi legal at
isusumbong ito.
Para sa impormasyon ng kontak sa mga lokal na pamahalaan, pumunta sa Tsapter 2,
Kumuha ng Tulong.

Mga Aklatan
Karamihan sa mga lugar ay may mga pampublikong aklatan na maaaring salihan ng mga tao
upang makahiram ng libro nang walang bayad. Ang mga aklatan ay mayroon ding ilang mga
libro sa mga wikang liban sa Ingles o maaaring ipa-order ang mga ito. Karamihan sa mga
aklatan ay may libreng gamit ng internet (internet access).
Upang makahanap ng isang aklatan, pumunta sa www.nla.gov.au/libraries

Koleksyon ng basura at pagreresiklo
Ang mga Konseho ay responsable sa koleksyon ng basura at pagreresiklo. Karamihan ng
mga konseho ay may hiwa-hiwalay na basurahan para sa karaniwang basura at nareresiklo
(papel, plastik, salamin at metal), at ang ilan ay nagbibigay ng berdeng basurahan (para sa
basura sa hardin) o pangbangketang koleksyon para sa mga mas malalaking bagay (tulad ng
mga kasangkapan sa bahay).
Alamin sa iyong konseho o mga kapitbahay ang tungkol sa mga araw ng koleksyon at
responsableng pagtatapon ng basura. Kung ang iyong basura ay hindi magkasya sa
basurahan dahil sa sobrang laki, kailangan mo itong dalhin sa rubbish tip o recycling center
at magbayad. Labag sa batas ang magtambak ng basura sa pampubliko o pribadong lupain.
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Pampublikong palikuran
Karaniwang walang bantay ang mga pampublikong palikuran sa Australya, at kadalasang
libreng gamitin. Maaaring may mga pasilidad ito sa pagpapalit ng lampin ng sanggol at
naaangkop na kubeta para sa may kapansanan, at karaniwang mga paupong kubeta o ihian
imbes na mga patalungkong kubeta (squat toilet). Karamihan sa mga pampublikong kubeta
ay may hiwalay na pasilidad para sa mga lalaki at sa mga babae, bagama't may ilang mga
awtomatiko at unisex na kubeta.
Mangyaring panatilihing malinis at maayos ang mga kubeta pagkagamit. Ang ilang mga
kubeta sa Australya ay binubulok (compost) ang dumi sa halip ng pina-flush ito, kaya’t dapat
alam mo kung ano ang nilalagay mo sa kubeta.
Upang makahanap ng isang pampublikong banyo, pumunta sa https://toiletmap.gov.au/

Paggamit ng tubig
Sa pangkalahatan ang tubig sa Australya ay maganda ang kalidad. Gayunpaman,
gumagamit sa ilang mga lugar ng bore water o non-potable water na hindi mo dapat inumin.
Ang mga lugar ay makikilala sa pamamagitan ng mga simbolong:

Ang mga lokal na lugar ay maaaring may mga paghihigpit sa tubig na ipinapatupad. Ito ay
nangangahulugan na ang iyong paggamit ng tubig ay maaaring maging limitado sa mga
partikular na oras o mga gawain. Halimbawa, maaaring hindi mo puwedeng diligan ang iyong
hardin, o hugasan ang kotse o mga bintana. Alamin sa iyong lokal na konseho o pumunta sa
www.bom.gov.au/water/restrictions

Mga visa
Ang Department of Immigration and Border Protection (DIBP) ay nag-iisyu ng visa para sa
pansamantala o permanenteng pananatili, at nagpapasiya sa aplikasyon sa
pagkamamamayan (www.border.gov.au)
Gamitin ang tool na Visa Finder sa www.border.gov.au/Trav/Visa-1 upang mahanap ang
tamang visa para sa iyo.
Maaari kang mag-aplay sa online para sa maraming uri ng mga visa sa
www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl

Mga visa ng Nagbabalik na Residente
Kung ikaw ay kasalukuyan o dating permanenteng residente ng Australya at nais mong
maglakbay sa ibang bansa at bumalik sa Australya bilang isang permanenteng residente,
kailangan mong mag-aplay para sa isang Resident Return na visa (RRV) sa
www.border.gov.au/trav/visa-1/155Kakailanganin mo ang visa na ito kung ang panahon ng pagbiyahe (travel period) sa iyong
kasalukuyang permanenteng visa ay wala nang saysay o malapit nang mawalan ng saysay.
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Ang RRV ay isang permanenteng visa na nagpapahintulot sa iyong maglakbay sa ibang
bansa at bumalik sa Australya bilang isang permanenteng residente sa mga petsang maysaysay pa ang pasilidad sa paglalakbay (travel facitlity). Pinapayagan nito ang may hawak na
visa na manatili sa Australya nang walang hangganan. Hindi na kailangang mag-aplay para
sa RRV kung hindi mo balak maglakbay sa ibang bansa. Matatagpuan ang karagdagang
impormasyon tungkol sa RRV website ng DIBP sa www.border.gov.au/trav/visa-1/155-

Mga visa para sa pagbisita sa Australya
Ang mga pansamantalang bisita ay kailangang mag-aplay para sa isang visa na sakop ang
buong panahon ng kanilang nilalayong pamamalagi sa Australya. May ilang uri ng mga
pansamantalang visa depende sa layunin ng pagbisita. Bawat visa ay may natatanging mga
kondisyon. Para sa karagdagang impormasyon pumunta sa
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry

Visa para sa permanenteng pagmimigrante
May tatlong uri ng permanenteng pagmimigrante sa Australya:
•
•

•

Pagmimigrante ng pamilya - dapat mayroong karapat-dapat na kamag-anak sa
Australya ang aplikante na mag-iisponsor sa kanya.
May-kasanayan at pang-negosyong pagmimigrante - ang aplikante ay kailangang may
mga kasanayan o mga natatanging kakayahan na mag-aambag sa ekonomiya o iba
pang larangan sa buhay Australyano.
Pang-makataong pagmimigrante - ang aplikante ay sumasailalim dapat sa pag-uusig o
malubhang diskriminasyon na isang malaking paglabag sa karapatang pantao sa
kaniyang sariling bansa at natasa bilang nangangailangan ng bagong paninirahan
(resettlement).

Bawat kategorya ay may mahigpit na mga rekesitos. Ang DIBP website ay may up-to-date na
impormasyon sa mga visa at nag-aalok ng gamit (tool) na "Visa Finder" para tulungan kang
mahanap ang mga opsyon sa visa na maaaring angkop para sa iyo sa www.border.gov.au/

Rehistradong mga ahente ng migrasyon
Ang ahente ng migrasyon ay isang taong nagpapayo sa mga usapin ng imigrasyon,
tumutulong sa paghahanda at pagsusumite ng aplikasyon sa visa, at nakikipag-usap sa DIBP
sa ngalan ng kliyente. Sila ay karaniwang sumisingil ng bayad.
Hindi mo kailangang gumamit ng isang ahente ng migrasyon. Kung wala kang kumpiyansang
maghain ng aplikasyon o kung ang iyong kaso ay mahirap unawain, maaari mong gamitin
ang serbisyo ng isang rehistradong ahente ng migrasyon.
Ang mga ahente ng migrasyon sa Australya ay nakarehistro dapat sa Office of the Migration
Agents Registration Authority (OMARA). Upang makahanap ng isang rehistradong ahente ng
migrasyon, pumunta sa OMARA website sa www.mara.gov.au/search-the-register-ofmigration-agents/
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Pag-tsek ng iyong mga detalye ng iyong visa sa online
Ang Visa Entitlement Verification Online (VEVO) ay isang libreng online na pasilidad para sa
mga may hawak ng visa at mga organisasyon upang suriin ang kasalukuyang mga detalye
ng may-hawak ng visa at maaaring ma-access sa online sa www.border.gov.au/vevo
Mayroon ding isang myVEVO app na magagamit para sa mga produkto ng Apple at
maaaring ma-download nang libre mula sa tindahan ng Apple

Pagkamamamayan ng Australya
Ang pagiging isang mamamayan ay nangangahulugan na ikaw ay patuloy na nangangako ng
katapatan sa Australya at lahat ng bagay na ipinaglalaban nito. Ang pagkamamamayan ng
Australya ay isang pribilehiyo na nag-aalok ng napakalaking mga gantimpala at nagbibigay
ng pagkakataon upang ganap na makalahok sa ating demokratikong bansa.
Dapat na matugunan ng karamihan sa mga permanenteng residente na nagnanais maging
mamamayan ang ilang mga rekesitos bago mag-aplay para sa pagkamamamayan. Kasama
sa mga ito ang paninirahan sa Australya sa itinakdang tagal ng panahon at pagkakaroon ng
mabuting pagkatao.
Ang impormasyon tungkol sa pagkamamamayan, pagiging karapat-dapat at mga pormularyo
sa aplikasyon ay nasa www.border.gov.au/Trav/Citi
Karamihan sa mga taong nag-aaplay para sa pagkamamamayan ng Australya ay dapat
pumasa sa isang pagsusulit sa pagkamamamayan (citizenship test). Ang citizenship test ay
batay sa mga pinahahalagahan (values) na nakapaloob sa Panata ng Pagtupad (Pledge of
Commitment) na ginagawa ng mga bagong Australyano bago maging mamamayan.
Sinasaklaw nito ang mga paksa tulad ng demokratikong paniniwala ng Australya, mga
responsibilidad at pribilehiyo ng pagkamamamayan, at pamahalaan at batas ng Australya.
Upang maghanda para sa test, basahin ang citizenship test resource book sa
www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
Kung ikaw ay matagumpay, ikaw ay aanyayahang dumalo sa isang seremonya ng
pagkamamamayan. Sa seremonya, kinakailangang magbigay ang karamihan sa mga
aplikanteng nasa hustong edad ng Pledge of Commitment (Panata ng Pagtupad).
Pagkatapos maging mamamayan ng Australya, maaari kang mag-aplay para sa pasaporteng
Australyano. Kung nagpatuloy ka sa pagiging mamamayan ng ibang bansa at isang
mamamayang Australyano, dapat kang maglakbay sa loob at sa labas ng Australya gamit
ang iyong pasaporteng Australyano.
Para sa karagdagang impormasyon o upang mag-aplay para sa pasaporteng Australyano,
pumunta sa www.passports.gov.au/Pages/home.aspx
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Mga bata at pagkamamamayan ng Australya
Sa karamihan ng kaso, ang bata o mga batang ipinanganak mo sa Australya habang ikaw ay
isang permanenteng residente ay awtomatikong isang mamamayang Australyano sa
kapanganakan. Kung ang mga bata ay nangangailangan ng pasaporteng Australyano,
kailangan mong kumuha ng katibayan ng kanilang pagiging mamamayan ng Australya sa
pamamagitan ng pagsusumite ng Form 119 - Aplikasyon para sa katibayan ng
pagkamamamayan ng Australya. Dapat mong isaalang-alang ito bago mag-book
ng pagbibiyahe.
Ang karagdagang impormasyon at access sa Form 119 ay makukuha sa website ng DIBP sa
www.border.gov.au/

Pagboboto
Dapat magpatala sa pagboto ang mga mamamayang Australyano na may edad 18 taon o
higit pa. Maaari kang magpatala sa araw ng iyong seremonya sa pagkamamamayan. Maaari
ka ring magpatala sa edad na 17 taon, upang maging handang bumoto sa pagsapit ng iyong
18 taong gulang.
Ang mga pormularyo sa pagpapatala sa halalan ay makukuha sa tanggapan ng koreo,
tanggapan ng Australian Electoral Commission at website ng Australian Electoral
Commission. Kailangan mo lang sagutan ang isang pormularyo para makapagpalista sa mga
halalang pederal, estado at teritoryo at karamihan sa mga halalan ng lokal na pamahalaan.
Dapat mong kumpletuhin ang panibagong pormularyo ng pagpapatala sa bawat paglipat mo
ng tirahan.
Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang Australian Electoral Commission on
13 2326 o pumunta sa www.aec.gov.au
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