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 پیش لفظ
  Department of Social Services (DSS) (BaLIA) آغاز کا زندگی میں آسٹریلیاکتابچہ 

 یہاں شائع کیا گیا ہے آن الئنکا تیار کردہ ہے اور 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia 

ڈیوائس پر دیکھنا چاہیئے کیونکہ اس میں بہت سے ویب سائیٹس کے لنکس شامل ہیں۔  کتابچہ کمپیوٹر یا کسی اورآپ کو یہ 

کی چھپی ہوئی کتاب  BaLIAاگر آپ نیلے لکیرزد الفاظ پر کلک کریں گے تو اس سائیٹ یا لنک تک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ 

 استعمال کر رہے ہیں تو مکمل ویب ایڈریس بھی فراہم کیا گیا ہے۔

 TIS)پر تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس 450 131اگر آپ کو انٹرپریٹر )زبانی مترجم( کی ضرورت ہو تو 

National) بھی دیکھیں۔  زبان انگلش، 3باب کو فون کریں۔ مزید معلومات کیلئےBaLIA ہمارے ویب سائیٹ پر  کے تراجم

 www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australiaدستیاب ہیں 

 یہ کتابچہ مندرجہ ذیل موضوعات پر معلومات فراہم کرتا ہے:

 آمد کے فورا" بعد کیا کرنا چاہیئے .1

 مدد حاصل کرنا .2

 انگلش زبان .3

 تعلیم اور تربیت .4

 روزگار .5

 آسٹریلین قانون .6

 رہائش .7

 ٹرانسپورٹ .8

 صحت اور فالح .9

 ا کنبہآپ ک .11

 مالی معامالت .11

 میں شرکتشہری زندگی  .12

مکمل کر کے دی جا سکتی ہیں  آن الئن فیڈبیک فارمکے بارے میں تبصرے یا تجاویز یہ  آغاز کا زندگی میں آسٹریلیاکتابچہ 

www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
https://www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries
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 تعارف
 

 آسٹریلیا میں خوش آمدید۔

 یہ کتابچہ مستقبل میں اور حال ہی میں آسٹریلیا آنے والے سب مستقل اور عارضی تارکین وطن کیلئے ہے۔ ہو سکتا ہے 

اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والوں کو بھی وہ معلومات پڑھنی  وںکتابچے کو مفید پائیں۔ پناہ گزین سپانسرز بھی اس

 چاہیئں جو 

Department of Immigration and Border Protection (DIBP)  اور 

Department of Social Services (DSS)   نے بالخصوص ان کیلئے مہیا کی ہیں۔ 

بہت سی خدمات مہیا کرتی ہیں۔ یہ کتابچہ آپ کو دستیاب خدمات اور  سرکاری اور سماجی تنظیمیں آسٹریلیا کے باشندوں کو

 مدد کا تعارف فراہم کرے گا اور بتاۓ گا کہ آپ مشورہ حاصل کرنے کیلئے کہاں جا سکتے ہیں۔

ہو سکتا ہے کچھ مستقل تارکین وطن اور بیشتر عارضی ویزوں کے حامل افراد اس کتابچے میں بیان کردہ تمام خدمات لینے 

 اہل نہ ہوں یا انہیں خدمات کیلئے ادائیگی کرنی پڑے۔ کے

براہ مہربانی اس کتابچے کو دھیان سے پڑھیں۔ آپ آسٹریلیا میں اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہوۓ اسے مفید پائیں گے۔ آپ 

   www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australiaکو

 ایڈیشن استعمال کرنا چاہیئے۔ 'آسٹریلیا میں آباد ہونا'جز پر دیا گیا ویب پی

میں یہ ذکر ہے کہ آپ کامیاب آبادکاری  5-3میں آسٹریلیا میں ابتدائی ہفتوں میں اہم معامالت کا ذکر ہے۔ ابواب  2-1ابواب

 کیلئے مدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں ۔ -انگلش زبان، تعلیم اور روزگار  -کے الزمی عناصر

آسٹریلیا میں اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہوۓ آپ کو جن مسائل سے واسطہ پڑے گا، وہ آپ کے وطن سے مختلف ہوں 

و کامیابی سے آباد ہونے اور آسٹریلین معاشرے کا قابل قدر رکن بننے میں مدد گے۔ تاہم ایسی بہت سی خدمات ہیں جو آپ ک

 دیں گی، بالکل ویسے ہی جیسے آسٹریلیا میں آپ سے پہلے آنے والے الکھوں لوگ کامیاب ہو چکے ہیں۔

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
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 آمد کے فورا" بعد کیا کرنا چاہیئے 1

 اس حصے میں

آپ کو آسٹریلیا میں آنے کے بعد جلد ازجلد کرنے چاہیئں۔ ان سب کاموں کا یہ باب کچھ اہم کاموں کے بارے میں بتاتا ہے جو 

 تعلق آپ سے نہیں ہوگا لیکن آپ کو ان پر غور کرنا چاہیئے۔

 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیئے •

 ناٹیکس فائل نمبر کی درخواست دی •

• Medicare میں اندراج 

• Centrelink سے رابطہ کرنا 

•  Health Undertaking Service سے رابطہ کرنا 

 انگلش زبان کی کالسوں کیلئے رجسٹر کرنا •

 اپنےبچے/بچوں کو سکول میں داخل کروانا •

 ڈرائیونگ الئسنس کی درخواست دینا •

 بینک اکاؤنٹ کھولنا •

 فیملی ڈاکٹر تالش کرنا •

 اہم لنکس •

 اہم کاموں کی چیک لسٹ •

 دیکھیں زبان انگلش، 3باب  ضرورت ہے تواگر آپ کو دستاویزات کے ترجمے یا انٹرپریٹر )زبانی مترجم( کی 

 آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیئے

 آسٹریلین حکومت

-کامن ویلتھ )یا وفاقی حکومت(، سٹیٹ یا ٹیریٹری کی حکومت اور مقامی حکومت  –آسٹریلیا میں حکومت کی تین سطحیں ہیں 

 جو تارکین وطن اور ملک کے رہائشی افراد کو خدمات فراہم کرتی ہیں۔

، ساؤتھ آسٹریلیا (Queensland (Qld))، کوئینز لینڈ  (New South Wales (NSW))سٹیٹس )نیو ساؤتھ ویلز 

(South Australia (SA)) تسمانیہ ،(Tasmania (Tas.)) وکٹوریا ، (Victoria (Vic.)) اور ویسٹرن آسٹریلیا

(Western Australia (WA)) اور ناردرن ٹیریٹری (Northern Territory (NT))  کو کئی مقامی حکومت کے 

 ٹیریٹری عالقوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کا انتظام لوکل کاؤنسلز چالتی ہیں۔ کینبرا، آسٹریلین کیپیٹل

(Australian Capital Territory (ACT)) کی حکومت لوکل کاؤنسلزکی خدمات کے ساتھ ساتھ ایسی کئی ، 

 ہیں۔ خدمات بھی فراہم کرتی ہے جوبالعموم سٹیٹس کی حکومتیں فراہم کرتی

 کا نظام کیسا ہے، دیکھیئے حکومتاس بارے میں مزید معلومات کیلئے کہ آسٹریلیا میں 

www.australia.gov.au/about-government 

http://www.australia.gov.au/about-government
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 کال کرنا-ٹیلیفون 

آسٹریلیا میں فکسڈ فون )یعنی لینڈ الئن(، سکے یا کارڈ ڈال کرپبلک فون یا موبائل فون سے کالیں کی جا سکتی ہیں۔ فون نمبران 

 ہندسوں سے شروع ہو سکتے ہیں

 )لوکل ریٹ(13/1300  •

 )مفت کال(1800  •

 )موبائل( یا 04 •

 )لوکل کوڈ یا جغرافیائی ایریا کوڈ( 08،  03،07، 02 •

آپ جس ایریا کوڈ سے فون کر رہے ہوں، آپ کو اسی ایریا کے کسی نمبر کو فون کرنے کیلئے ایریا کوڈ ڈائل کرنے کی 

 کیلئے ایریا کوڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ضرورت نہیں۔ ایک موبائل فون سے دوسرے موبائل کو کال کرنے 

 کال کی قیمت اس لحاظ سے مختلف ہوتی ہے کہ آپ کس قسم کے فون سے کال کر رہے ہیں، آپ کی ٹیلیفون کمپنی کونسی

ہے اور آپ نے کونسا فون پالن چنا ہے۔ اگر آپ کو کال کی قیمت کے بارے میں ٹھیک سے معلوم نہ ہو تو آپ کو اپنی فون 

 تہ کرنا چاہیئے۔ کمپنی سے پ

کے بارے میں معلومات کیلئے دیکھیں  کالوں کی قیمتوںنمبروں کو کی جانے والی  1800یا 13/1300آسٹریلیا میں

www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-

calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma 

 سے شروع نہیں ہوتا:1800یا  1300، 13ایسے فون نمبر کو کال کرنے کیلئے جو 

مثال کے طور پر میلبرن ر رہے ہیں تو پہلے ایریا کوڈ اور پھر فون نمبر ڈائل کریں۔ اگر آپ آسٹریلیا سے ہی فون ک •

 ڈائل کریں گے اور پھر فون نمبر ڈائل کریں گے۔ 02سے سڈنی فون کرنے کیلئے آپ )سڈنی کا( ایریا کوڈ 

 اگر آپ آسٹریلیا کے باہر سے فون کر رہے ہیں تو: •

o  کا انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ ڈائل کریں جہاں سے آپ فون کر لینڈ الئن سے فون کرتے ہوۓ، پہلے اس ملک

 کے بغیر ایریا کوڈ اور پھر فون نمبر ڈائل کریں۔ 0، پھر  61رہے ہیں، پھر آسٹریلیا کیلئے ابتدائی ہندسے

o  کے بغیر ایریا کوڈ اور پھر فون نمبر ڈائل  0 ڈائل کریں، پھر 61+موبائل سے فون کرتے ہوۓ، پہلے

  کریں۔
o  موبائل نمبر کو کال کرنے کیلئے، آپ کو اپنے مقامی پرووائیڈر سے پوچھنا چاہیئے کہ آیا آسٹریلین

شامل کیے بغیر نمبر  0ڈائل کریں، اور پھر ایریا کوڈ میں  61+انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ کی ضرورت ہے، پھر

 مالئیں۔

استعمال  -0011 -کا انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ  اگر آپ آسٹریلیا سے کسی انٹرنیشنل نمبر کو فون کرنا چاہتے ہوں تو آسٹریلیا

 کریں۔

 ٹیلیفون ڈائریکٹریاں

میں کاروباروں مثال" دکانوں اورکاریگروں کے فون نمبرخدمات  Yellow Pagesآسٹریلیا میں دواہم ٹیلیفون ڈائریکٹریاں ہیں۔ 

میں کاروباروں اور عالقے کے رہنے  White Pagesہوتے ہیں۔  یا مصنوعات کی قسم کے لحاظ سے ترتیب وار درج

میں گورنمنٹ کا سیکشن بھی ہوتا ہے جس میں White Pagesوالوں کے فون نمبر ناموں کی ترتیب سے درج ہوتے ہیں۔ 

مقامی حکومت، سٹیٹ یا ٹیریٹری کی حکومت اورآسٹریلین حکومت کے اداروں سے رابطے کی تفصیالت درج ہوتی ہیں۔ ان 

 تاب میں بار بار ملیں گے۔اداروں کے حوالے اس ک

http://www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
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یہ فون ڈائریکٹریاں مفت ہیں اور ہر سال ہر گھر کو پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ ڈائریکٹریاں پوسٹ آفس اور الئبریری میں بھی 

 White Pagesاور  .om.auyellowpages.cwwwاس پتے پر ملے گی Yellow Pagesدستیاب ہیں۔ آن الئن، آپ کو 

 پر ڈائریکٹری اسسٹنس کو فون کریں )مفت کال(۔ 1223ہے، یا  www.whitepages.com.au کا پتہ

 مختلف ٹائم زون

 ,Australian Eastern Standard Timeیا ESTآسٹریلین ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم ) –آسٹریلیا میں تین ٹائم زون ہیں 

AEST  آسٹریلین سنٹرل سٹینڈرڈ ٹائم ،) (Australian Central Standard Time, ACST) اور آسٹریلین ویسٹرن

 ۔ (Australian Western Standard Time, AWST)سٹینڈرڈ ٹائم 

معلومات کیلئے دیکھیں  –کچھ سٹیٹس میں اکتوبر سے اپریل تک الگو ہوتا ہے  ڈے الئٹ سیونگ ٹائم

www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving 

 سیلف سروس

کئی اداروں میں ایسی سہولیات موجود ہیں کہ آپ کو مسائل کے حل یا کسی سروس کیلئے رجسٹر کرنے کی خاطر ان کے 

 دفترنہیں جانا پڑتا۔ سیلف سروس یا خود اپنے کام کرنے کی سہولت میں فون الئن اور آن الئن اکاؤنٹ شامل ہیں۔

کے بیشتر کام ان ذرائع سے سیلف سروس استعمال کر کے  Child Support اور  Centrelink، Medicareآپ اپنے

 انجام دے سکتے ہیں:

• www.my.gov.au  پرmyGov 

• www.humanservices.gov.au/expressplus پر Express Plus mobile apps  

 کیلئے فون کریں یا سیلف سروسپر 240 136  •

 www.humanservices.gov.au/selfserviceاس پتے پر جائیں  •

 ٹیکس فائل نمبر کی درخواست دینا

آسٹریلیا میں کام کرنے والے اپنی آمدنی پر حکومت کو ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ آسٹریلیا میں آمدنی حاصل کرنے کیلئے آپ کے 

 ہونا ضروری ہے۔(TFN)پاس ٹیکس فائل نمبر 

TFN  افراد اور کاروباروں کو جاری کیا جانے واال ایک منفرد نمبر ہوتا ہے جس سے حکومت کو ٹیکس اور دوسرے

سرکاری پروگراموں کے انتظاممیں مدد ملتی ہے۔ ٹیکسوں سے حاصل ہونے والے پیسے کو سرکاری پروگراموں اور 

 تعمال کیا جاتا ہے۔سڑکوں، سکولوں اور ہسپتالوں جیسی خدمات کا خرچ پورا کرنے کیلئے اس

آمدنی میں مالزمت سے حاصل ہونے والی اجرت یا تنخواہ، حکومت کی جانب سے ادائیگیاں، اور سیونگ اکاؤنٹ پر ملنے 

 والے سود سمیت، سرمایہ کاری سے حاصل ہونے واال پیسہ شامل ہے۔

  

http://www.yellowpages.com.au/
http://www.whitepages.com.au/
http://www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving
http://www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving
http://www.my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/expressplus
http://humanservices.gov.au/selfservice
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 کیسے دی جاتی ہے ٹیکس فائل نمبر کی درخواست

اگر آپ ترک وطن کر کے آسٹریلیا آ رہے ہیں یا آپ کے پاس عارضی اقامت کا ویزا ہے جو آپ کو آسٹریلیا میں کام کرنے 

 کو فون کر کے یا کچھATOکے ویب سائیٹ پر جا کر،Australian Taxation Office(ATO) کی اجازت دیتا ہے تو آپ 
ATO سروس سنٹروں میں جا کر TFN  ہیں۔کی درخواست دے سکتےTFN  حاصل کرنے کا تیز ترین

اس کیلئے آپ کے پاس اپنا پاسپورٹ اورایک آسٹریلین پتہ ہونا  –جانا ہے  آن الئنپر   www.ato.gov.au/tfnطریقہ

 ضروری ہے۔

سے رابطہ  (TIS National) سروسپر تحریری اور زبانی ترجمے کی 450 131اگر آپ اچھی انگلش نہیں بول سکتے تو

 کریں۔

Australian Taxation Office   رابطے کی تفصیالت 

 861 132 فون

 www.ato.gov.au/visitus ئیںجادفتر میں 

 www.ato.gov.au/General/Other-languages  معلومات عالوہ دوسری زبانوں میںانگلش کے 

ATO ویب سائیٹ www.ato.gov.au 

 دیکھیں۔ معامالت مالی، 11باب مزید معلومات کیلئے 

Medicare میں اندراج 

 Medicare آسٹریلیا کا قومی نظام صحت ہے جو آسٹریلین شہریوں اور مستقل رہائشی افراد کو مفت یا رعایتی صحت کی

 کی خدمات لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔Medicareخدمات فراہم کرتا ہے۔ کچھ عارضی تارکین وطن بھی 

ں تک فوری رسائی حاصل ہوتی کی خدمات لینے کے اہل ہوں تو آپ کو صحت کی خدمات اور پروگراموMedicareاگر آپ

ہے۔ اس میں پبلک ہسپتالوں میں مفت دیکھ بھال، ہسپتال سے باہر اٹھنے والے اخراجات کیلئے مدد اور سبسڈی کے تحت 

 ادویات شامل ہیں۔

Medicare کے بارے میں مزید معلومات کیلئے کی خدمات 

 www.humanservices.gov.au/medicare دیکھیں یا اپنے مقامی Medicareسروس سنٹر میں جائیں۔ 

Medicare میں اندراج کیسے ہوتا ہے 

Medicare  میں اندراج کیلئے اپنا پاسپورٹ اور دیگر سفری دستاویزات لے کر کسی Medicare سروس سنٹر میں جائیں۔ اگر

کارڈ تقریبا"  Medicareنمبر دے دیا جاۓ گا۔ آپ کا کارڈ Medicare آپ تمام تقاضوں پر پورے اترے تو آپ کو ایک عارضی 

 کو بتانا ضروری ہے۔Medicare کیلئے تین ہفتے بعد ڈاک میں آۓ گا۔ اگر آپ اپنا گھر یا ڈاک کا پتہ بدلیں تو آپ 

  

http://www.ato.gov.au/tfn
http://www.ato.gov.au/visitus
http://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/medicare
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 گھنٹے دستیاب ہے۔ 24ایمرجنسی عالج پبلک ہسپتالوں کے ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں دن کے 

Medicare رابطے کی تفصیالت 

Medicare Website www.humanservices.gov.au/medicare 

 www.humanservices.gov.au/multicultural کیلئے معلومات تارکین وطن، پناہ گزینوں اور سیاحوں

 www.humanservices.gov.au/yourlanguage معلومات انگلش کے عالوہ دوسری زبانوں میں

 011 132 فون

  http://humanservices.gov.au/findus جائیںسروس سنٹر میں 

 

ادائیگی نہیں کرتا، مثال  Medicareکئی پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس فنڈزان خدمات کیلئے انشورنس پیش کرتے ہیں جن کیلئے 

 کے طور پر دانتوں کا بیشتر عالج، آنکھوں کی بیشتر دیکھ بھال اور اکثر سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں ایمبولینس ٹرانسپورٹ۔

 دیکھیں۔ فالح اور صحت، 9 بابمزید معلومات کیلئے 

Centrelink کرنا سے رابطہ  

Centrelink  کے ذریعے Department of Human Services سوشل سیکورٹی ادائیگیاں اور خدمات فراہم کرتا ہے۔

Centrelink یا تربیت حاصل کرنے اور بیرون ملک حاصل  نئے آنے والے مستقل رہائشیوں کو روزگارتالش کرنے، کورس

سے رابطہ کر کے معلوم کریں کہ آیا آپ کوئی  Centrelinkکردہ مہارتوں کی منظوری کی کارروائی میں مدد دیتا ہے۔ 

سوشل سیکورٹی ادائیگی لینے کے اہل ہیں۔ آپ کے ویزے پر منحصر، ہو سکتا ہے آپ کو ادائیگیاں ملنے سے پہلے 

 پورا کرنا پڑے۔ کا عرصہ  انتظار

 سے رابطہ کریں۔  Centrelinkاگر آپ اہل ہوں تو آپ کو اسی دن سے ادائیگیاں ملنی شروع ہو سکتی ہیں جس دن آپ 

مثال کے طور -سے کسی شخص  آمد کے دن سے ادائیگی شروع کروانے کیلئے، آپ کو یا آپ کی جانب اپنی آسٹریلیا میں

 پرآپ کے 

 Humanitarian Settlement Services(HSS) کو –پرووائیڈر یا پروپوزرCentrelink   سے اسی دن رابطہ کرنا ہو

 گا جس دن 

 دنوں کے اندر دعوی' داخل کرنا ہو گا۔14آپ پہنچیں اور

 Crisis آمد(دوسری سوشل سیکورٹی ادائیگیوں کے ساتھ ساتھانسانی ہمدردی کی بنا پر ملک میں آنے والے )ہیومینیٹرین 

Payment :لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ہیومینیٹرین پروگرام کے تحت آۓ ہیں تو ضروری ہے کہ آپ 

 آسٹریلیا پہنچنے کے بعد سات دنوں کے اندر دعوی' کریں، یا •

عوی' کرنے کے ارادے سے مطلع کریں اور اس کو د Centrelinkآسٹریلیا پہنچنے کے بعد سات دنوں کے اندر  •

 دنوں کے اندر دعوی داخل کر دیں۔ 14رابطے کے بعد

لینے کے اہل  بچوں کی پرورش کے اخراجات کیلئے ادائیگیاگر آپ کے بچے ہوں تو آپ سرکاری فنڈ سے دی جانے والی 

کیلئے  چائلڈ کیئر فیس( یا www.humanservices.gov.au/ftbہو سکتے ہیں )دیکھیں 

 (۔www.humanservices.gov.au/childcare)دیکھیں

 

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://humanservices.gov.au/findus
http://humanservices.gov.au/findus
http://humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/ftb
http://www.humanservices.gov.au/childcare
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Centrelink رابطے کی تفصیالت 

Centrelink ویب سائیٹ www.humanservices.gov.au/centrelink 

  www.humanservices.gov.au/multicultural کیلئے معلومات تارکین وطن، پناہ گزینوں اور سیاحوں

  www.humanservices.gov.au/yourlanguage معلومات دوسری زبانوں میں

 240 136 فون سیلف سروس

 850 132 روزگار کے متالشی

 717 132 افرادمعذور افراد اور دیکھ بھال کرنے والے 

 300 132 معمر آسٹریلین

 490 132 طالبعلم اور زیر تربیت افراد

 307 132 آن الئن اکاؤنٹ سپّورٹ

 468 132 1800 شکایات اور آراء

 633 133 اپرنٹس شپسآسٹریلین 

 150 136 خاندان

  202 131 دوسری زبانوں میں معلومات کیلئے

  http://humanservices.gov.au/findus جائیں میں  سروس سنٹر

 www.humanservices.gov.au کیلئے فون نمبروں Centrelink دوسرے

 

 کنبہ کا آپ، 11باب اور  روزگار،  5باب دیکھیں 

Health Undertaking Service سے رابطہ کرنا 

  کی درخواست پر Department of Immigration and Border Protection اگر آپ نے

(Form 815) Health Undertaking آن شور )آسٹریلیا میں(  پر دستخط کیے تھے تو آپ نے اس پر اتفاق کیا تھا کہ آپ

دنوں کے اندر آگاہ کریں گے۔  28و اپنی آمد کے بعد ک ceivreS gnikaterdnU htaleHاپنی رابطے کی تفصیالت سے 

 www.bupamvs.com.au/faqs مزید معلومات کیلئے دیکھیں

دنوں کے  28سے   Bupa Medical Visa Services (BUPA)سروس پرووائیڈر Health Undertaking آپ کیلئے

پر فون  919 794 1300رابطہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ اپنا نام رجسٹر کرائیں اور مالقات کا وقت حاصل کریں۔ آپ  اندر

کو ای میل  hus@bupamvs.com.au( یا ESTبجے بمطابق 6.00شام بجے تا8.00کر سکتے ہیں )پیر تا جمعہ، صبح 

کے پاس ریفر کریں گے جو آپ سے رابطہ کر کے مالقات کا  Health Authority Clinic کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو قریبی

 وقت طے کرےگا۔

پرووائیڈر کو بتائیں کہ آپ نے Humanitarian Settlement Servicesاگر آپ ہیومینیٹرین ویزے پر آۓ تھے تو اپنے 

Health Undertaking  پر دستخط کیے ہیں۔ وہ آپ کوBUPA سے رابطہ کرنے میں مدد دیں گے۔ 

http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://humanservices.gov.au/findus
http://humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.bupamvs.com.au/faqs
mailto:hus@bupamvs.com.au
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 زبان کی کالسوں کیلئے رجسٹر کرناانگلش 

انگلش میں بات کرنا اور سمجھنا آپ کی کامیاب آبادکاری کیلئے نہایت اہم ہے۔ اگر آپ انگلش نہیں بول سکتے تو آپ کیلئے 

 پرزور مشورہ ہے کہ آپ جلد از جلد انگلش سیکھیں۔

نئے آنے والوں کو انگلش  Adult Migrant English Program  (AMEP)بالغ تارکین وطن کیلئے انگلش کا پروگرام

کالسوں کے  AMEP پانے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ گھنٹوں کی مفت انگلش تعلیم 510زبان کے کورس مہیا کرتا ہے۔ آپ 

اور بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرتا ہے تاکہ آپ کام، گھریلو فرائض یا دوسری ذمہ داریوں کے باوجود انگلش  لچکدار اوقات

 سیکھ سکیں۔

  زبان انگلش، 3باب دیکھیں 

 اپنے بچے/بچوں کو سکول میں داخل کروانا

کروانا ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کوجس سکول میں بھیجنا چاہتے ہوں، داخل آپ کوجلد از جلد اپنے بچے یا بچوں کو سکول میں 

 رابطہ کر کے داخلہ فارم حاصل کریں۔اس سے 

آپ کو اپنی سفری دستاویزات اور اپنے بچے کے حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈ دکھانے پڑیں گے۔ سکول جانے کیلئے ضروری 

ہے کہ بچوں کو مطلوبہ حفاظتی ٹیکے لگ چکے ہوں۔ اگرآپ کے پاس ماضی میں تعلیم سے کوئی سکول رپورٹیں اور 

 تھ الئیں۔سرٹیفکیٹ ہوں تو یہ سا

کی تکمیل تک سکول جاتے رہنے کے پابند ہیں۔ جو بچے  10آسٹریلیا میں بچے پانچ سال کی عمر سے لے کر درجہ 

سال کی عمر کو پہنچنے تک فل ٹائم تعلیم، تربیت یا روزگار میں مشغول رہنا 17مکمل کر چکے ہوں، ان کیلئے 10درجہ

 ن سرگرمیوں کو مال کرمشغول رہ سکتے ہیں۔گھنٹے فی ہفتہ( یا وہ ا 25ضروری ہے )کم از کم 

 (Intensive)جن بچوں کو انگلش سیکھنے کی ضرورت ہو، ان کیلئے انگلش سکھانے کی مختصر مدت کی بھرپور مدد

 دستیاب ہے۔

 تربیت اور تعلیم، 4باب دیکھیں 

 ڈرائیونگ الئسنس کی درخواست دینا

میں گاڑی چالنے کیلئے آپ کے پاس ڈرائیونگ الئسنس ہونا اور گاڑی کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ آسٹریلیا 

کے بغیر گاڑی چالئیں تو آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے اور آپ کا ڈرائیونگ الئسنس منسوخ کیا  ڈرائیونگ الئسنس یا رجسٹریشن

 ٹس اور ٹیریٹریز کی حکومتیں جاری کرتی ہیں۔جا سکتا ہے۔ ڈرائیونگ الئسنس اور گاڑی کی رجسٹریشن سٹی

اکثر سٹیٹس اور ٹیریٹریزآپ کو آمد کے بعد پہلے تین مہینوں میں گاڑی چالنے کی اجازت دیتی ہیں بشرطیکہ آپ یہاں 

 مستقل رہائشی ہوں اور آپ کے پاس کسی اور ملک کا حالیہ ڈرائیونگ الئسنس ہو جو یا تو انگلش میں ہو یا اس کا باقاعدہ

 دیکھیں۔ زبان انگلش، 3باب ترجمہ کروایا گیا ہو۔ دستاویزات کے ترجمے کے بارے میں معلومات کیلئے 

ڈرائیونگ الئسنس لینا ہو گا۔ آپ اس ابتدائی عرصے کے بعد، اگر آپ گاڑی چالنا چاہتے ہوں تو آپ کو مناسب آسٹریلین 

ٹیسٹ، عملی ڈرائیونگ ٹیسٹ اور نظر کا ٹیسٹ پاس کرنا ہو گا۔ آسٹریلیا میں ٹریفک اور شراب پی کر گاڑی کومعلومات کا 

 چالنے کے حوالے سے کڑے قوانین ہیں جن کی تعمیل آپ پر الزم ہے۔

 آپ کو ہمیشہ اپنی سٹیٹ یا ٹیریٹری میں متعلقہ اتھارٹی سے معلومات لینی چاہیئں:
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سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری

کے اجراء اور موٹر الئسنس 

گاڑیوں کی رجسٹریشن کرنے 

 والی اتھارٹی

 ویب سائیٹ فون

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 

Qld 
Department of Transport and 

Main Roads 13 2380 
http://www.tmr.qld.gov.au/ 

SA Transport 13 1084 www.transport.sa.gov.au 

Tas. Transport Tasmania 1300 851 225 www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 1171 www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 1156 www.transport.wa.gov.au/index.asp 

 حاصل کرنے کیلئے کسی سرکاری مالزم کو تحفہ یا رشوت پیش کرنا قانون کے خالف ہے۔ ڈرائیونگ الئسنس

 ، ٹرانسپورٹ8باب دیکھیں 

 بینک اکاؤنٹ کھولنا

سوسائٹی یا کریڈٹ یونین میں رکھتے ہیں۔ تنخواہوں اور اجرت اور سرکاری وظائف آسٹریلیا میں لوگ اپنا پیسہ بینک، بلڈنگ 

سمیت بیشتر آمدنی سیدھی آپ کے نام پر اکاؤنٹ مینجمع کرا دی جاتی ہے۔ آسٹریلین لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے 

 کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ نکلوانے اور بہت سی خریداری کیلئے ڈیبٹ

ریلیا آنے کے بعد چھ ہفتوں کے اندر بینک، بلڈنگ سوسائٹی یا کریڈٹ یونین میں اپنا اکاؤنٹ کھول لیں۔ آپ اگر ممکن ہو تو آسٹ

کو شناخت نامے کے طور پر بالعموم صرف اپنا پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔ چھ ہفتوں کے بعد آپ کو مزید شناختی کاغذات کی 

ی زیادہ دستاویزات نہ ہوں تو یہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اپنی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس اپنی شناخت ثابت کرنے وال

 دیں۔(TFN)رقم پر بننے والے سود پر ٹیکس کی بلند شرح سے بچنے کیلئے بینک کو اپنا ٹیکس فائل نمبر

 معامالت مالی، 11باب دیکھیں 

 فیملی ڈاکٹر تالش کرنا

'فیملی ڈاکٹر' آپ کے اہل خانہ اوران کی صحت کی ضروریات سے آگاہی حاصل کرے گا اور عالج معالجے کیلئے آپ کا 

طبی مدد  کہتے ہیں۔ یہ عام بیماریوں کیلئے عمومی GPیا General Practitioners اولین رابطہ ہو گا۔ ان ڈاکٹروں کو 

 کی صحت کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ مہیا کرتے ہیں اورگھر میں رہنے والے دائمی مریضوں

ملکوں سے مختلف ہے جہاں ڈاکٹر سے ملنے کیلئے ہسپتال جانا ضروری ہوتا ہے،آسٹریلین دوسرے کچھ  کا نظامآسٹریلیا 

GP  بالعموم رہائشی عالقوں میں واقع آفس )سرجری( یا کلینک میں کام کرتے ہیں۔ لوگ عام طور پر اپنے گھر کے قریب کسی

س جاتے ہیں۔ اگر آپ فراہم کی جانے والی خدمات میں کوئی قباحت محسوس کرتے ہوں یامطمئن نہ ہوں تو آپ ڈاکٹر کے پا

 ڈاکٹر بدل سکتے ہیں۔

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
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 فالح اور صحت ،9باب دیکھیں 

 اہم لنکس

 ویب سائیٹ مواد

l anoiatN IST  ویب سائیٹ www.tisnational.gov.au 

 www.triplezero.gov.au ایمرجنسی معلومات

 www.australia.gov.au حکومت کی جانب سے معلومات اور خدمات

 www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book آسٹریلیا کی تاریخ، تہذیب، معاشرہ اور اقدار

 

 ضروری کاموں کی چیک لسٹ

  پڑھ لی ہےآغاز کا زندگی میں آسٹریلیا نےمیں 

  میں نے ٹیکس فائل نمبر(TFN) کی درخواست دے دی ہے / میرے لیے اس کا اطالق نہیں ہوتا 

 میں نے Medicare میں رجسٹر کر لیا ہے/ میرے لیے اس کا اطالق نہیں ہوتا 

 میں نےCentrelink / میرے لیے اس کا اطالق نہیں ہوتاسے رابطہ کر لیا ہے 

  میں نےHealth Undertaking Service سے رابطہ کر لیا ہے / میرے لیے اس کا اطالق نہیں ہوتا 

 میں نے انگلش زبان کی کالسوں کیلئے رجسٹر کر لیا ہے / میرے لیے اس کا اطالق نہیں ہوتا 

 لیے اس کا اطالق نہیں ہوتا میں نے اپنے بچے/بچوں کو سکول میں داخل کروا لیا ہے / میرے 

 میں نے ڈرائیونگ الئسنس کی درخواست دے دی ہے / میرے لیے اس کا اطالق نہیں ہوتا 

 میں نے بینک اکاؤنٹ کھول لیا ہے 

 میں نے فیملی ڈاکٹر تالش کر لیا ہے 

  

http://www.tisnational.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.australia.gov.au/
http://www.australia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book


 

 
  450 131  کریں کال

22 

 مدد حاصل کرنا 2

 اس حصے میں

 یمرجنسی)ہنگامی( خدماتا •

 آبادکاری کیلئے مدد •

 مصیبت میں مدد •

 ایمرجنسی خدمات

 کو فون کریں:000کسی ایمرجنسی میں ان سے رابطے کیلئے

 پولیس •

 ایمبولینس •

 فائر بریگیڈ •

سیالب، طوفان یا زلزلے( یا غیر قدرتی ہو )جیسے کیمیائی  ہنگامی صورتحال چاہے قدرتی ہو)جیسے جنگالت کی آگ،

حادثات، ٹریفک کے حادثات یا تشدد کے سنگین جرائم( کسی بھی معاشرے میں پیشگی انتباہ کے بغیر پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر 

 کو فون کرنا چاہیئے۔000آپ کو یا کسی اور کو فوری مدد کی ضرورت ہو توآپ کو

کرنا مفت ہے اور آپ آسٹریلیا میں کسی بھی فون سے یہ کالیں کر سکتے ہیں۔ اپنا نام اور یہ  کو کال)ٹرپل زیرو( 000 

 بتانے کیلئے تیار رہیں کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے۔

 کہیں –اگر آپ انگلش نہیں بول سکتے تو آپریٹر کو بتائیں کہ آپ کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے 

 “Police”  ،“Ambulance” یا“Fire”–  اور پھر اپنی زبان بتائیں۔ آپ کا رابطہ انٹرپریٹر )زبانی مترجم(سےکروایا

 انٹرپریٹر آپ کو پولیس، ایمبولینس یا فائر سروس سے بات کرنے میں مدد دے گا۔فون بند نہ کریں۔ جاۓ گا لہذا 

والے اس دوران آپ کا مقام معلوم کر سکتے ہیں جب فون اگر آپ گھر کا فون استعمال کر رہے ہیں تو ایمرجنسی خدمات 

 استعمال ہو رہا ہو لہذا فون بند نہ کریں۔

اگر آپ سمارٹ فون سے بات کر رہے ہیں تو 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn  پر 

Google Store سے اورhttp://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx   

ایپ مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ یہ ایپ ایمرجنسی خدمات کو آپ کا  +Emergencyسے  Apple App Store پر

 تی ہے۔ یمقام معلوم کرنے میں مدد د

)ٹرپل زیرو( سروس کے بارے میں مزید معلومات کیلئے )انگلش کے عالوہ دوسری زبانوں میں بھی(  000

www.triplezero.gov.au پر جائیں۔ 

 پولیس

مانگیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ  ”Police“کو فون کریں اور 000ایسی ایمرجنسی میں جس کیلئے پولیس کی مدد درکار ہو،

 اپنی زبان کا نام بتائیں اور ایک انٹرپریٹر سے رابطہ کرا دیا جاۓ گا۔– نہ کریںفون بند انگلش نہیں بولتے تو 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
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 Whiteیا اپنے مقامی پولیس سٹیشن کو فون کریں جو 1444 13جن معامالت کیلئے ہنگامی مدد کی ضرورت نہ ہو،

Pages میں‘Police Stations’ کے تحت درج ہے۔ پولیس کی خدمات مفت ہیں۔ 

کا ہدف لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ کرنا، جرائم کی روک تھام اور دریافت، اور امن و امان برقرار رکھناہے۔  پولیس

کے  پولیس ان گھریلو معامالت میں دخل اندازی کر سکتی ہے جن میں گھریلو تنازعہ ہو یا جسمانی، جنسی یا نفسیاتی زیادتی

 حوالے سے تشویش پائی جاتی ہو۔ پولیس کا تعلق فوج سے نہیں ہے۔ پولیس سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی۔

 مزید معلومات کیلئے:

 ویب سائیٹ پولیس سروس ریجن

ACT gniciloP CTA www.police.act.gov.au 

NSW ecorF eclioP eslaW htuoS weN www.police.nsw.gov.au 

NT eciloP yrtoirerT nreNorth  www.pfes.nt.gov.au/police.aspx 

Qld eciloP dnaslneeuQ www.police.qld.gov.au 

SA eclioP ailtrasuA htuoS www.sapolice.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Police  www.police.tas.gov.au 

Vic. eclioP airtocVi  www.police.vic.gov.au 

WA eciloP ailtrasuA ternseW www.police.wa.gov.au 

 e clioP eraldFe nailtrasuA  www.afp.gov.au نیشنل

 ایمبولینس

 ”Ambulance" کو فون کر کے000جس میں شدید بیماری یا چوٹ کیلئے فوری طبی مدد درکار ہو، ایمرجنسیایسی 

یاد رکھیں، اگر آپ مانگیں۔ ایمبولینس ہسپتال اور فوری طبی مدد تک پہنچنے کیلئے ایمرجنسی ٹرانپسورٹ فراہم کرتی ہے۔ 

 اپنی زبان کا نام بتائیں اور ایک انٹرپریٹر سے رابطہ کرا دیا جاۓ گا۔ – فون بند نہ کریںانگلش نہیں بولتے تو 

اس پر منحصر کہ آپ کہاں رہتے ہیں، ایمبولینس سے کتنا لمبا سفر کرتے ہیں، آپ کی بیماری کی نوعیت کیا ہے اور آیا آپ 

ایمبولینس کے  Medicareممکن ہے آپ کو ایمبولینس استعمال کرنے کیلئے ادائیگی کرنی پڑے۔رعایت پانے کے اہل ہیں، 

اخراجات ادا نہیں کرتا لیکن کچھ پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس فنڈ اور ایمبولینس ممبرشپس یہ خرچ ادا کرتی ہیں )دیکھیں 

 (۔فالح اور صحت  ،9 باب 

 (۔فالح اور صحت، 9باب ایسے طبی معامالت کیلئے جو ایمرجنسی نہ ہوں، )دیکھیں 

  

http://www.police.act.gov.au/
http://www.police.act.gov.au/
http://www.police.nsw.gov.au/
http://www.police.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/police.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/police.aspx
http://www.police.qld.gov.au/
http://www.police.qld.gov.au/
http://www.sapolice.sa.gov.au/
http://www.sapolice.sa.gov.au/
http://www.police.tas.gov.au/
http://www.police.tas.gov.au/
http://www.police.vic.gov.au/
http://www.police.vic.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.afp.gov.au/
http://www.afp.gov.au/
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 مزید معلومات کیلئے:

 ویب سائیٹ ایمبولینس سروس سٹیٹ یا ٹیریٹری

ACT ACT Ambulance Service www.ambulance.act.gov.au 

NSW Ambulance Service of NSW www.ambulance.nsw.gov.au 

NT St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

Qld Queensland Ambulance Service www.ambulance.qld.gov.au  

SA SA Ambulance Services www.saambulance.com.au 

Tas. Tasmanian Ambulance Service www.dhhs.tas.gov.au 

Vic. Ambulance Victoria www.ambulance.vic.gov.au 

WA AustraliaSt John Ambulance  www.stjohn.org.au 

 فائر بریگیڈ

  کو فون کر کے000جس میں آگ کی وجہ سے خطرہ ہو، جیسے گھر میں آتشزدگی یا گیس لیک ہو، ایمرجنسیایسی 

“Fire brigade” اپنی زبان کا نام بتائیں اور ایک  – فون بند نہ کریںیاد رکھیں، اگر آپ انگلش نہیں بولتے تو مانگیں۔

 سے رابطہ کرا دیا جاۓ گا۔انٹرپریٹر 

فائر بریگیڈ آگ بجھاتی ہے، لوگوں کو جلتی ہوئی عمارتوں سے نکالتی ہے اور ایسی صورتحال میں مدد کرتی ہے جہاں گیس 

 یا کیمیائی مادوں سے خطرہ ہو۔

 فائر بریگیڈ کی خدمات مفت ہیں۔

اور آگ لگنے کی صورت میں آپ کو کیا کرنا  اس بارے میں معلومات کیلئے کہ آپ آگ لگنے سے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں

 دیکھیں اور اپنی سٹیٹ یا ٹیریٹری کی فائر سروس کا ویب سائیٹ دیکھیں: شرکت میں زندگی شہری، 12باب چاہیئے، 

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ فائر سروس

ACT ACT Fire & Rescue www.esa.act.gov.au/actfr 

NSW Fire and Rescue NSW  www.fire.nsw.gov.au 

 NSW Rural Fire Service www.rfs.nsw.gov.au 

NT 
NT Police, Fire and Emergency 

Service 
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-

Rescue.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 

http://www.ambulance.act.gov.au/
http://www.ambulance.act.gov.au/
http://www.ambulance.nsw.gov.au/
http://www.ambulance.nsw.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.ambulance.qld.gov.au/
http://www.ambulance.qld.gov.au/
http://www.ambulance.qld.gov.au/
http://www.ambulance.qld.gov.au/
http://www.saambulance.com.au/
http://www.saambulance.com.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.ambulance.vic.gov.au/
http://www.ambulance.vic.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.esa.act.gov.au/actfr/
http://www.esa.act.gov.au/actfr/
http://www.fire.nsw.gov.au/
http://www.fire.nsw.gov.au/
http://www.rfs.nsw.gov.au/
http://www.rfs.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.cfs.sa.gov.au/
http://www.cfs.sa.gov.au/
http://www.fire.tas.gov.au/
http://www.fire.tas.gov.au/
http://www.mfb.vic.gov.au/
http://www.mfb.vic.gov.au/
http://www.cfa.vic.gov.au/
http://www.cfa.vic.gov.au/
http://www.cfa.vic.gov.au/
http://www.cfa.vic.gov.au/
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سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ فائر سروس

WA 
Department of Fire and Emergency 

Services  
www.fesa.wa.gov.au 

 قدرتی آفات

قدرتی آفت ہو تو سٹیٹ اور ٹیریٹری کے سرکاری حکام ایمرجنسی  اگرجنگالت کی آگ، سیالب یا ہوا کے طوفان جیسی کوئی

جیسی رضاکارانہ خدمات اور دیہی فائر  (SES)خدمات میں ربط رکھتے ہیں۔ سٹیٹ اینڈ ٹیریٹری ایمرجنسی سروسز 

 سروسز کی جانب سے پیشہ ور فائر سروس، پولیس اور لوگوں کو بچانے والی خدمات کو مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔

قدرتی آفات اور دوسرے ہنگامی حاالت میں آسٹریلین حکومت کے ادارے، بشمول آسٹریلین دفاعی افواج کے، مدد فراہم کر 

 سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں افواج سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرتیں۔

 ائج سے بحالی کیلئے مدد مل سکتی ہو۔ مزید معلومات کیلئےکے نت قدرتی آفتممکن ہے آپ کو کسی 

www.disasterassist.gov.au  پر جائیں۔ 

آسٹریلیا میں تمام سطحوں کی حکومتیں قدرتی آفات یا ہنگامی حاالت کیلئے تیار رہتی ہیں۔ مزید معلومات کیلئے اپنی سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری کا ویب سائیٹ دیکھیں:

 سائیٹویب  ایمرجنسی سنٹر

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

arrangements 

NSW www.emergency.nsw.gov.au 

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

Qld www.disaster.qld.gov.au 

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

Tas. www.ses.tas.gov.au 

Vic. www.igem.vic.gov.au 

WA www.fesa.wa.gov.au 

آفات سے نبٹنے کیلئے 

  ربط کا قومی ادارہ

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-
management/Australian-Government-Crisis-Coordination-

Centre/Pages/default.aspx 

قدرتی آفات کے بارے  

 لوماتمیں مع
 

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

 

  

http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.disasterassist.gov.au/
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements/
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements/
http://www.emergency.nsw.gov.au/
http://www.emergency.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx
http://www.disaster.qld.gov.au/
http://www.disaster.qld.gov.au/
http://www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.ses.tas.gov.au/
http://www.ses.tas.gov.au/
http://www.igem.vic.gov.au/
http://www.igem.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
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 آگ کی جنگالت

جنگالت کی آگ اس آگ کو کہتے ہیں جو گھاس، جھاڑیوں یا درختوں کے ذخیروں میں لگے اور جان، مال اور بش فائر یا 

بھی وقت لگ سکتی ہے لیکن گرم مہینوں میں خطرہ زیادہ ماحول کیلئے خطرہ بن سکتی ہو۔ جنگالت کی آگ سال میں کسی 

ہوتا ہے جب جھاڑیاں، گھاس یا سوکھے اور کم نمود والےذخیرے زیادہ خشک ہوتے ہیں۔ آگ سے اٹھنے واال گاڑھا دھواں 

 دیکھنے اور سانس لینے میں مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ آسٹریلیا اپنے جنگالت کی شدید آگ کیلئے معروف ہے۔

اگر آپ ایسے عالقے میں رہتے ہیں جہاں آگ لگنے کا زیادہ احتمال ہے توآگ لگنے کی صورت میں جان بچانے کا پالن 

جیسے عالقے سے –بنائیں۔ اس سے آپ کو یہ اہم فیصلے کرنے میں مدد ملے گی کہ آگ لگنے کے دوران کیا کرنا چاہیئے 

 جانوروں کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیئے۔ کب نکلنا چاہیئے، کیا ساتھ لے جانا چاہیئے اور اپنے

جنگالت کی آگ کے بارے میں مزید معلومات، نیز یہ جاننے کیلئے کہ تیاری کیسے کی جاۓ، اپنی 

 سے رابطہ کریں جس کا اوپر ٹیبل میں ذکر ہے۔ سروس فائر  کی  ٹیریٹری  یا  سٹیٹ 

 نمبردوسرے ایمرجنسی 

White Pages :میں ایمرجنسی فون نمبر درج ہیں جن میں یہ شامل ہیں 

 ویب سائیٹ  گھنٹوں کا فون24 ایمرجنسی سروس

Poisons Information 
Centre  

13 1126 http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au  

Child Abuse 
Prevention Service  

1800 688 009 
www.childabuseprevention.com.au/reporting-

abuse.html 

 دہشت گردی کا خطرہ

متشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا عزم رکھتا ہے۔ متشدد انتہا پسندی یہ ہے کہ نظریاتی، مذہبی یا سیاسی مقاصد  آسٹریلیا

حاصل کرنے کیلئے تشدد استعمال کیا جاۓ یا اس کی حمایت کی جاۓ۔ ہر شخص آسٹریلیا کے تحفظ میں اس طرح اپنا کردار 

 ے آگاہ رہے اور اس کو سمجھے۔ادا کر سکتا ہے کہ متشدد انتہا پسندی کے خطرے س

 مزید معلومات یا اپنی تشویش کی اطالع دینے کیلئے:

 ویب سائیٹ فون نمبر نیشنل 

National Security Hotline 1800 1234 00 
www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/

Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx  

Living Safe Together  www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx 

Report Online Extremism  
http://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.

au 

 آبادکاری کیلئے مدد

 کی حمایت کرتی ہے۔ مزید معلومات کیلئے دیکھیں آسٹریلیا کے متنوع معاشرےآسٹریلین حکومت 

 www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-

multicultural-australia 

http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx
http://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx
http://www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx
http://www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx
http://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
http://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-multicultural-australia
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انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ملک میں آنے والوں اور ان اہل تارکین وطن کوخدمات مہیا کرنے کیلئے مالی  آسٹریلین حکومت

ے والے ارکان بن رہے ہیں۔ وسائل دیتی ہے جو حال ہی میں آسٹریلیا آۓ ہیں اور آسٹریلین معاشرے میں کردارادا کرن

 آبادکاری کے پہلے پانچ سالوں کو خاص توجہ دی جاتی ہے۔ خدمات میں یہ شامل ہیں:

• Settlement Service Grants 

• Adult Migrant English Program (AMEP)  

 (TIS National)تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس  •

 والوں کیلئے آبادکاری کی خدمات میں یہ شامل ہیں:خصوصی طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے 

• Humanitarian Settlement Services 

• Complex Case Support Program 

 انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والے تنہا بچوں کیلئے مدد •

Humanitarian Settlement Services  اور Complex Case Support تالش کرنے کیلئے یہاں  پرووائیڈرز

-www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programsدیکھیں 

policy/settlement-services/settlement-services-locator 

 یہاں دیکھے جا سکتے ہیں  آبادکاری کیلئے دوسرے امدادی ذرائع

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-

policy/taking-the-initiative/resources 

TIS National اورAMEP  دیکھیں۔ زبان انگلش، 3باب کے بارے میں مزید معلومات کیلئے 

Humanitarian Settlement Services 

 (HSS) Humanitarian Settlement Services  نئے آنے والے پناہ گزینوں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے

 والوں کو آمد کے وقت اور ابتدائی آبادکاری کے عرصے میں آبادکاری کیلئے بھرپور مدد فراہم کرتی ہیں۔

HSS  ضروریات کے لحاظ سے تشکیل دیا جاتا ہے جن میں نوجوان افراد کی خاص ضروریات بھی شامل پروگرام انفرادی

کالئنٹس کو آسٹریلیا میں معاشی اور سماجی زندگی میں شریک ہونے میں مدد دیتی ہے۔ یہ انہیں وہ مہارتیں اور  HSSہیں۔ 

 یلئے درکار ہو۔علم دالتی ہے جو مستقبل میں خدمات تک خودمختارانہ رسائی حاصل کرنے ک

HSS :پروگرام کے تحت فراہم کی جانے والی خدمات میں یہ شامل ہو سکتی ہیں 

 ایر پورٹ پر استقبال اور آمد کے بعد مختصر مدت کیلئے رہائش دالنا •

 طویل المدت رہائش تالش کرنے میں مدد •

بارے میں معلومات  مرکزی اداروں، سماجی پروگراموں، صحت کی خدمات اور آبادکاری کی دوسری خدمات کے •

 رابطہ اور ان کے ساتھ

 آن شور تعارفی پروگرام۔ •

 پروگرام میں رہتے ہیں۔HSSکالئنٹس بالعموم چھ تا بارہ مہینے

 مزید معلومات کیلئے دیکھیں:

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources
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Humanitarian Settlement Services  

 معلومات
 ویب سائیٹ

escvierS tnemeltetS naitarniamHu 
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-

multicultural-affairs/programs-policy/settlement-
services/humanitarian-settlement-services-hss  

 پرووائیڈرز کی فہرست SSH موجودہ
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-

multicultural-affairs/programs-policy/settlement-
services/settlement-services-locator  

Complex Case Support Program 

سے بڑھ کرہوں، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والے جن اہل افراد کی ضروریات دیگر آبادکاری خدمات کے دائرے 

پروگرام کیس مینیجمنٹ کی خصوصی اوربھرپور خدمات فراہم کرتا ہے۔  Complex Case Support (CCS)انہیں

کے بارے میں مزید معلومات کیلئے  CCSپروگرام سے استفادہ کرنے کے اہل ہیں۔ CCSکالئنٹس آمد کے بعد پانچ سال تک

 دیکھیں

 www.dss.gov.au/our- responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-

policy/settlement-services/complex-case-support-programme 

اگر آپ کا کوئی واقف یا آپ خود ایسے شخص ہیں جسے اس قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو 

 یں۔ٹیم کو فون کر Complex Case Supportپر669 855 1300

Settlement Service Grants 

 یہ پروگرام تنظیموں کو اس مقصد کیلئے مالی وسائل دیتا ہے کہ وہ نئے آنے والوں کوآسٹریلیا میں آبادکاری میں مدد دیں۔

اگر آپ مستقل رہائشی ہیں اور پچھلے پانچ سالوں کے دوران آسٹریلیا آۓ ہیں تو آپ ان حیثیتوں سے 

Settlement Grants :کے تحت خدمات حاصل کر سکتے ہیں 

 انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والے •

 اہل خانہ کے ساتھ رہنے کیلئے آنے والے تارک وطن جن کی انگلش کی اہلیت کم ہے •

 دیہی یا ریجنل عالقے میں آباد ہونے والے ہنرمند تارک وطن کے زیر کفالت فرد جن کی انگلش کی اہلیت کم ہے۔ •

ویزے  Provisional Partnerاور  Prospective Marriageالقوں میں کچھ عارضی رہائشی )دیہی اور ریجنل ع

رکھنے والے اور ان کے زیر کفالت افراد( جو پچھلے پانچ سالوں میں آسٹریلیا آۓ ہیں اور جن کی انگلش کی اہلیت کم ہے، 

 والے افراد ان خدمات کے اہل نہیں ہیں۔بھی خدمات لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ دوسرے عبوری یا عارضی ویزے رکھنے 

 Settlement Grants ان معاشرتی گروہوں کی مدد بھی کرتی ہیں جن میں نئے لوگ بڑی تعداد میں آسٹریلیا آ رہے ہیں اور

 جنہیں خدمات کے انتظام، منصوبہ بندی اورحمایتی سرگرمیوں میں مدد کی ضرورت ہے۔

رسائی دال سکتے ہیں جیسے رہائش، بچوں کی دیکھ بھال، روزگار اور سکول سروس پرووائیڈرز آپ کومرکزی خدمات تک 

کی تعلیم میں مدد۔ یہ آپ کا رابطہ ایسے امدادی نیٹ ورکس سے کروا سکتے ہیں جو آپ کو معاشرے میں آباد ہونے میں 

 ہیں۔مدد دیں اور انگلش زبان کی تربیت، تعلیم اور روزگار تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دے سکتے 

 مزید معلومات کیلئے دیکھیں:

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/humanitarian-settlement-services-hss
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/humanitarian-settlement-services-hss
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
http://www.dss.gov.au/our-
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 ویب سائیٹ  Settlement services grantsمعلومات

Settlement Services grants program کے بارے میں 

www.dss.gov.au/grants-funding/grant-
programmes/settlement-services-fact-

sheet  

 Grants Service DirectoryDSS  http://serviceproviders.dss.gov.au 

 تنہا بچوں کیلئے مدد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والے

پروگرام دیکھ بھال، نگرانی اور سہارے کے ذریعے ان اہل بچوں کی مدد کرتا ہے )جنہیں مستقل رہائشی، عارضی یہ 

 ہیومینیٹرین، عارضی پروٹیکشن یا کوئی مساوی اصل عارضی ویزا حاصل ہو (۔

 کے بارے میں مزید معلومات کیلئے دیکھیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والے تنہا بچوں

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

 DVDs آبادکاری

Department of Immigration and Border Protectionنے ایکDVD  آسٹریلیاتیار کی ہے جس کا عنوان ہے -

میں رہائش، صحت، تعلیم، مالی  DVD، جو افریقہ اور ایشیا سے نئے آنے والے پناہ گزینوں کیلئے ہے۔ وطن نیا ایک

 معامالت، کام، خاندان، آسٹریلیا کے قانون اور آسٹریلیا میں رہنے کے متعلق معلومات ہیں۔ 

امہری ، ڈنکا ، کروندی، سوڈانی، عربی، سواہیلی اور تگرینیا زبانوں میں  DVDافریقہ سے آنے والے پناہ گزینوں کیلئے یہ

 دستیاب ہے۔

 چن )ہاکا(، کیرن، نیپالی اور روہنگیا زبانوں میں دستیاب ہے۔ برمی، DVDاہ گزینوں کیلئے ایشیا سے آنے والے پن

پر بھی انگلش میں  Border TVمیں انگلش زبان اور انگلش سب ٹائٹلز چنے جا سکتے ہیں۔ اس کی اقساطDVDsدونوں

 کیلئے سرچ کریں۔  ’orientation information‘پر جائیں اورwww.youtube.com/user/ImmiTV–دستیاب ہیں 

DVD ،کی کاپیوں کیلئے اپنے سیٹلمنٹ سروس پرووائیڈر سے بات کریںDVD.Requests@border.gov.au  کو ای

 www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australiaمیل کریں یا 

 سے رابطہ کریں۔ Department of Immigration and Border Protectionپر

 سٹیٹساور ٹیریٹریز کی جانب سے آبادکاری کیلئے مدد

تمام سٹیٹس اور ٹیریٹریز کی حکومتوں میں کثیر الثقافتی اور تارکین وطن کے معامالت کیلئے دفاتر ہیں۔ مقامی حکومتیں بھی 

 شرکت میں زندگی شہری، 12باب نئے رہائش اختیار کرنے والوں کو مدد فراہم کر سکتی ہیں، دیکھیں 

 مزید معلومات کیلئے دیکھیں:

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ ادارہ

ACT  sriaffA alrtulucitulf Mo eciffO 
http://www.communityservices.act.gov.au/multic

ultural 

 Multicultural Services 
www.communityservices.act.gov.au/multicultural

/services 

http://www.dss.gov.au/grants-funding/grant-programmes/settlement-services-fact-sheet
http://www.dss.gov.au/grants-funding/grant-programmes/settlement-services-fact-sheet
http://serviceproviders.dss.gov.au/
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme
http://www.youtube.com/user/ImmiTV
mailto:DVD.Requests@border.gov.au
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural/services
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural/services
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural/services
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural/services
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سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ ادارہ

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/ 

 onstiasinagOr ytniummoC WSN http://multicultural.nsw.gov.au/communities/com
munities/ 

NT sriaffA alrtulucitulf Mo eciffO www.dcm.nt.gov.au/strong_community/multicult
ural_affairs 

 on iatmrofnI laturlucitulNT M
Directory 

https://nt.gov.au/community/multicultural-
communities/Contact-a-multicultural-service-or-

community-group 

Qld dnalsneeuQ sriaffA laturlucitulM www.multicultural.qld.gov.au 

  uraltlucitluM dnaslneeuQ 
rce DirectoryuoseR 

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

directory  

SA AS laturlucitulM www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants  

 l cinCou esitniummCo laturlucitulM 
yrtoceriD AS of 

www.mccsa.org.au 

 

Tas. aniamsaT laturlucitulM www.multicultural.tas.gov.au 

Vic.  laturlucitluM anirtocVi
onisismmoC 

www.multicultural.vic.gov.au 

www.multicultural.vic.gov.au/resources/commun کمیونٹی ڈائریکٹری 
ity-directory 

WA tsserentI alrtulucitulf Mo eciffO www.omi.wa.gov.au 

 Culturally and Linguistically WA 
community  )CaLD(Diverse 

services directory 

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

 مقامی حکومت کے ادارے

فراہم کرتی  خدماتآپ کی لوکل کاؤنسل اس عالقے کی خبرگیری کرتی ہے جہاں آپ رہتے ہیں اور مقامی لوگوں کو کئی اہم 

ہے۔ کاؤنسلز کو مالی وسائل ان ریٹس )فیسوں( کے ذریعے ملتے ہیں جو عالقے میں اپنے مکانات رکھنے والے لوگ ادا 

 کرتے ہیں۔ مقامی حکومت کی خدمات حاصل کرنے کیلئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنا مکان ہو۔

ے کٹ )پیکیج( فراہم کرتی ہیں جس میں مقامی خدمات اور سہولیات کئی کاؤنسلز معلوماتی کتابچے یا نئے رہائشی افراد کیلئ

اور تفریحی سہولیات(۔ آپ یہ معلوماتی  کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں )جیسے کوڑا اٹھانے کے اوقات، عوامی صحت

 کتابچے کاؤنسل کے دفتر جا کر لے سکتے ہیں یا ڈاک میں منگوا سکتے ہیں۔

میں متعلقہ  White Pagesاور پتے میں جائيں۔ کاؤنسل کے فون نمبرز الئبریریمی کاؤنسل یا مزید معلومات کیلئے اپنی مقا

 ڈسٹرکٹ کے نام کے نیچے درج ہیں۔

http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/communities/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/communities/
http://www.dcm.nt.gov.au/strong_community/multicultural_affairs
http://www.dcm.nt.gov.au/strong_community/multicultural_affairs
https://nt.gov.au/community/multicultural-communities/Contact-a-multicultural-service-or-community-group
https://nt.gov.au/community/multicultural-communities/Contact-a-multicultural-service-or-community-group
http://www.multicultural.qld.gov.au/
http://www.multicultural.qld.gov.au/
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
http://www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants
http://www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants
http://www.mccsa.org.au/
http://www.mccsa.org.au/
http://www.multicultural.tas.gov.au/
http://www.multicultural.tas.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory
http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory
http://www.omi.wa.gov.au/
http://www.omi.wa.gov.au/
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
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 مزید معلومات کیلئے:

 ویب سائیٹ معلوماتمقامی حکومتوں کے بارے میں  ریجن

ACT 
 arerbnaC – tnemernvoG CTA
tcennoC 

www.act.gov.au 

NSW tnemernvoG lacoL of Office www.olg.nsw.gov.au  

NT 
Department of Local Government 

and Community Services  
www.localgovernment.nt.gov.au/council_

information 

Qld 
ture, ctrusarfnf Io tnemtraDep 

nginnalP dna GovernmentLocal  
http://dilgp.qld.gov.au  

SA 
 dna gninnalPf o tnemartpDe 
tnemernvoG lacoL 

www.dpti.sa.gov.au/local_govt  

Tas. Division tnemernvoG alcoL 
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_gov

ernment  

Vic airtocVi tnemernvoG alcLo 
www.delwp.vic.gov.au/local-

government/find-your-council  

WA 
t nemnrevoG alcof Lo tnemtraDep

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

 قومی
Australian Local Government 

Association - لنکس 

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

 نسلی و معاشرتی گروہوں کی تنظیمیں

آسٹریلیا میں بہت سے نسلی و معاشرتی گروہوں کی تنظیمیں ہیں جو مختلف تہذیبی، لسانی اور مذہبی پس منظر رکھنے 

والے لوگوں کے مفادات کیلئے کام کرتی ہیں اور ان کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ممکن ہے یہ تنظیمیں آپ کی مدد کر سکیں یا آپ 

ائی کر سکیں۔ نسلی کلبز اور معاشرتی گروہوں کے کلبز، ایسوسی ایشنز اور کی مدد کے قابل دوسرے لوگوں تک آپ کی رہنم

 کے تحت درج ہیں۔’Organisations‘اور’Clubs‘میں Yellow Pagesمذہبی تنظیمیں 

ورس سنٹرز )تارکین وطن کی مدد کے مراکز( سیٹلمنٹ سروس پرووائیڈرز ہوتے ہیں جن میں مائیگرینٹ ریسکئی عالقوں میں 

بھی شامل ہیں۔ یہ تنظیمیں حکومت نہیں چالتی تاہم کچھ تنظیموں کو آبادکاری کی خدمات فراہم کرنے کیلئے مالی وسائل 

ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کی مدد کرنے کے قابل ہوں یا یہ آپ کو ایسی تنظیمیں تالش کرنے میں مدد دیں جو آپ کی 

 ں۔ہو وںوریات اور دلچسپیوں کیلئے موزضر

 مزید معلومات کیلئے:

 ویب سائیٹ ادارہ ریجن

 قومی
Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia 

(FECCA) 
www.fecca.org.au  

  ailartsuA of licnuCo tnemeltetS www.scoa.org.au قومی

  /Multicultural Youth Advocacy Network www.myan.org.au قومی

http://www.act.gov.au/
http://www.act.gov.au/
http://www.olg.nsw.gov.au/
http://www.olg.nsw.gov.au/
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://dilgp.qld.gov.au/
http://dilgp.qld.gov.au/
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_government
http://www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_government
http://www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-your-council
http://www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-your-council
http://dlg.wa.gov.au/Content/Directory/Default.aspx
http://dlg.wa.gov.au/Content/Directory/Default.aspx
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
http://www.fecca.org.au/
http://www.fecca.org.au/
http://www.fecca.org.au/
http://www.fecca.org.au/
http://www.scoa.org.au/
http://www.scoa.org.au/
http://www.scoa.org.au/
http://www.scoa.org.au/
http://www.myan.org.au/
http://www.myan.org.au/
http://www.myan.org.au/
http://www.myan.org.au/
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 مصیبت میں مدد

اگر آپ کو کھانے، لباس، سرچھپانے کے ٹھکانے یا فرنیچر کی اشد ضرورت ہو تو آپ کو غیر سرکاری تنظیموں سے مدد 

 مل سکتی ہے۔ مدد مانگنے سے نہ ہچکچائیں۔

 ہے۔مخصوص خدمات حاصل کرنے کیلئے آپ کا اہل ہونا یا بعض تقاضے پورے کرنا ضروری ہو سکتا 

 مزید معلومات کیلئے دیکھیں:

 ویب سائیٹ ملک گیر ادارے

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  

 مصیبت میں فون پر کاؤنسلنگ )ماہرانہ مشورہ(

گھنٹے مصائب کیلئے مفت کاؤنسلنگ پیش کرتی  24ٹیلیفون کاؤنسلنگ سروسز دستیاب ہیں جو ہفتے کے ساتوں دن، دن کے

 ہیں۔

یا آپ ان کی خصوصی  اگر آپ شدید بے بسی محسوس کرتے ہیں، آپ کو محض کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے

 کاؤنسلنگ سروسز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں فون کریں۔ مدد مانگنے میں کوئی ہرج نہیں۔

 ویب سائیٹ  گھنٹوں کا فون 24 ملک گیر ادارے

Lifeline Helpline 13 1114 www.lifeline.org.au 

Kids Helpline  1800 551 800 www.kidshelp.com.au 

Abuse Prevention  Child
Service 

1800 688 009 www.childabuseprevention.com.au 

Relationships Australia Crisis 
Line 

1300 364 277 www.relationships.org.au 

RESPECT 1800 1800 737 732 www.1800respect.org.au  

 

  

http://www.salvos.org.au/
http://www.salvos.org.au/
http://www.salvos.org.au/
http://www.salvos.org.au/
http://www.vinnies.org.au/
http://www.vinnies.org.au/
http://www.vinnies.org.au/
http://www.vinnies.org.au/
http://www.thesmithfamily.com.au/
http://www.thesmithfamily.com.au/
http://www.thesmithfamily.com.au/
http://www.thesmithfamily.com.au/
http://www.missionaustralia.com.au/
http://www.missionaustralia.com.au/
http://www.missionaustralia.com.au/
http://www.missionaustralia.com.au/
http://www.anglicare.asn.au/
http://www.anglicare.asn.au/
http://www.anglicare.asn.au/
http://www.redcross.org.au/contact-us.aspx
http://www.redcross.org.au/contact-us.aspx
http://www.redcross.org.au/contact-us.aspx
http://www.redcross.org.au/contact-us.aspx
http://www.humanservices.gov.au/crisis
http://www.humanservices.gov.au/crisis
http://www.lifeline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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 انگلش زبان 3

 اس حصے میں

 (TIS National) تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس •

 انگلش سیکھنا •

 (TIS National) تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس

 انٹرپریٹنگ )زبانی ترجمہ(

سے  160فون پر فوری ترجمے کی سروس فراہم کرتی ہے۔ (TIS National)تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس

زیادہ زبانوں اور لہجوں کے انٹرپریٹرز )مترجمین( دستیاب ہیں۔ اگر آپ کو کسی ایسے شخص سے بات کرنے کی 

 ضرورت ہو جو آپ کی زبان نہیں بولتا تو

TIS Nationalآپ کی مدد کر سکتی ہے۔ 

گھنٹے دستیاب ہوتے ہیں اور ہنگامی حاالت میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ 24ٹیلیفون انٹرپریٹرز ہفتے کے ساتوں دن، دن کے

 کو استعمال کر سکتے ہیں۔ TIS Nationalسرکاری اداروں، معاشرتی گروہوں اور کاروباروں سے بات کرنے کیلئے 

مفت ہے۔ اگر آپ کسی سرکاری محکمے سے بات کر رہے ہوں تو  TIS Nationalبالعموم، انگلش نہ بولنے والوں کیلئے 

وہ ادارہ انٹرپریٹر کے خرچ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کچھ کاروبار اور سماجی ادارے بھی مفت انٹرپریٹنگ سروسز فراہم کرتے 

 ہیں۔

TIS National  کو کال کریں اور آپریٹر کو بتائیں کہ آپ کونسی زبان 450 131کا انٹرپریٹر استعمال کرنے کیلئے

بولتے ہیں۔ آپریٹر ایک انٹرپریٹر سے آپ کا رابطہ کرا دے گا۔ جب آپ کو انٹرپریٹر مل جاۓ تو اس ادارے کا نام اور فون 

 نمبر بتائیں جس سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔

 رے سے رابطہ کرنا ہو، آپ کو اس کے دفتری اوقات میں فون کرنا ہو گا۔آپ کو جس ادا

 Doctor's Priority Lineانٹرپریٹر کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ اگر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مالقات کیلئے 

 پر

 TIS National  بھی کر سکتا ہے کہ انٹرپریٹر سے رابطہ کر کے ٹیلیفون انٹرپریٹر کا بندوبست کرے۔ ڈاکٹر ایسا انتظام

آپ کی مالقات کے وقت وہاں موجود ہو۔ فارمیسی بھی آپ کے ساتھ ادویات کے بارے میں بات کرنے کیلئے ٹیلیفون 

 انٹرپریٹر استعمال کر سکتی ہے۔ یہ ایک مفت سروس ہے جو حکومت فراہم کرتی ہے۔

 ٹرپریٹنگ سروسز دستیاب ہو سکتی ہیں:مندرجہ ذیل گروہوں کے ساتھ بات کرنے کیلئے مفت ٹیلیفون ان

 بالمنافع کام کرنے والی، غیر سرکاری سماجی تنظیمیں •

 پارلیمنٹ کے ارکان •

 مقامی حکومت کے حکام )ریٹس، کوڑا اٹھانے اور شہری خدمات جیسے معامالت میں( •

 ٹریڈ یونینز •

 رئیل اسٹیٹ ایجنسیاں۔ •
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TIS National کیلئے کام کرنا 

 TIS National آسٹریلیا کے ان مستقل رہائشی افراد اور شہریوں کی جانب سے سواالت کا خیرمقدم کرتی ہے جو

کے طور پر کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ مزید معلومات کیلئے  کانٹریکٹ انٹرپریٹرز

www.tisnational.gov.au/en/Interpreters  

 کا ویب سائیٹ دیکھیں۔TIS Nationalپر 

 آپ کی اہم دستاویزات کا ترجمہ

ثال کے طور پرپیدائش یا اہل تارکین وطن آبادکاری سے متعلقہ اپنی ذاتی دستاویزات کا انگلش میں ترجمہ کروا سکتے ہیں )م

شادی کے سرٹیفکیٹ، ڈرائیونگ الئسنس اور تعلیم اور مالزمت سے متعلقہ دستاویزات(۔ آسٹریلیا میں آمد یا مستقل رہائش 

 منظور ہونے کے بعد پہلے دو سالوں کے اندر یہ سہولت مفت ہے۔

 مزید معلومات کیلئے دیکھیں:

 'مجھے انٹرپریٹر کی ضرورت ہے' کارڈ

استعمال کر سکتے  (’I need an interpreter‘)انگلش نہ بولنے والے افراد ایک کارڈ 'مجھے انٹرپریٹر کی ضرورت ہے' 

کاروباروں سے بات کرنے کیلئے انٹرپریٹر لینے کی درخواست کر سکیں۔ ہیں تاکہ سرکاری اداروں، معاشرتی گروہوں اور 

سے رابطے کی تفصیالت درج ہوتی ہیں اور آپ کی ترجیحی زبان لکھنے کیلئے خانہ بھی ہوتا  TIS Nationalاس کارڈ پر

 ہے۔ جب آپ کو انٹرپریٹر کی ضرورت ہو تو یہ کارڈ دکھائیں۔

TIS National ی گروہوں، اور بالمنافع کام کرنے والے اداروں کو یہ کارڈ فراہم کرتی ہے تاکہ سرکاری اداروں، معاشرت

 وہ اپنے کالئنٹس کو یہ کارڈ دیں۔

 کو ای میل کریں یا  TIS Nationalپر  tispromo@border.gov.auاگر آپ ڈاک میں یہ کارڈ منگوانا چاہتے ہیں تو 

 پر فون کریں۔820 655 1300 

 انٹرپریٹر کی عالمت

 

TIS National رابطے کی تفصیالت سروس 

  تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس

(TIS National) 24گھنٹوں کی سروس 
131 450  

lanoiatN IST ویب سائیٹ www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers 

میں ترجمے کے بارے  اہم دستاویزات کے

 معلومات

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-

australia/help-with-english/free-translating-service  

http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
mailto:tispromo@border.gov.au
https://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
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انٹرپریٹر کی عالمت )اوپر، نیز اس کتابچے کے ہر صفحے پر( سے محدود انگلش اہلیت رکھنے والے لوگوں کو پتہ چلتا ہے 

 کہ وہ سرکاری خدمات استعمال کرتے ہوۓ زبان کیلئے مدد مانگ سکتے ہیں۔

سٹیشنوں، سٹیٹ کے سکولوں، کمیونٹی سنٹروں، رہائش اور روزگار کے دفاتر، ممکن ہے آپ کو سرکاری ہسپتالوں، پولیس 

 لوکل کاؤنسلز اور مائیگرینٹ ریسورس سنٹرز جیسے سیٹلمنٹ سروس پرووائیڈرز کے یہاں یہ عالمت دکھائی دے۔

 انگلش سیکھنا

Adult Migrant English Program (AMEP)  

میں لوگ بہت سی زبانیں بولتے ہیں لیکن آسٹریلیا کی زندگی میں بھرپور طور پر  انگلش آسٹریلیا کی قومی زبان ہے۔ آسٹریلیا

شریک ہونے کی خاطر آپ کا انگلش بولنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ انگلش کے بغیر آپ کو اہم خدمات تک رسائی اور اپنے 

تو بھی انگلش زبان کی مہارتیں  پیروں پر کھڑے ہونے میں مشکل پیش آۓ گی۔ اگر آپ آسٹریلیا میں کام کرنا چاہتے ہیں

 نہایت اہم ہیں۔

 اگر آپ آسٹریلین شہری بننے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کیلئے انگلش بولنے کے قابل ہونا ضروری ہو گا۔

Adult Migrant English Program (AMEP) کو آسٹریلین حکومت مالی وسائل دیتی ہے اور یہ پروگرام اہل تارکین

 گھنٹوں تک کی مفت انگلش کالسیں فراہم کرتا ہے۔510وطن اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والوں کو 

زا یا اہل عارضی ویزا اگر آپ بالغ تارک وطن ہیں یا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آسٹریلیا میں آباد ہو رہے ہیں، آپ کو مستقل وی

 17سے15کیلئے اہل ہو سکتے ہیں۔AMEPحاصل ہے اور آپ بہت کم انگلش بولتے ہیں یا بالکل انگلش نہیں بولتے تو آپ 

پر https://docs.education.gov.au/node/37165 ۔ سال عمر کے کچھ نوجوان تارکین وطن بھی اہل ہو سکتے ہیں

 دستیاب ہے جس سے آپ کو مزید معلومات ملیں گی۔ معلوماتی پرچہایک 

AMEP  کالس میں آپ انگلش کی مہارتیں اور آسٹریلین معاشرے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آپ دوسرے

نئے آنے والوں سے بھی ملیں گے جن کا پس منظر، تجربات اور اہداف آپ کے جیسے ہی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آپ 

 کے نئے دوست بنیں۔

AMEP یڈرز کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ ان کالسوں کو ایسے اساتذہ آسٹریلین حکومت کے منظور شدہ سروس پرووائ

 پڑھاتے ہیں جنہیں دوسری زبانیں بولنے والوں کو انگلش سکھانے کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔

سروس پرووائیڈر آپ کو وہ کالس چننے میں مدد دے گا جو آپ کی ضروریات کے لحاظ سے موزوں ترین ہو تاکہ آپ آپ کا 

یجہ یقینی بنایا جاۓ۔ مختلف اوقات میں)دن کو، شام کو اور ویک اینڈ میں(اور مختلف مقامات پر فل ٹائم اور کیلئے بہترین نت

پارٹ ٹائم کالسیں دستیاب ہیں تاکہ آپ کو جب اور جہاں سہولت ہو، آپ وہی کالس لیں۔ فاصالتی تعلیم، آن الئن تعلیم اور ہوم 

 ں۔ہی یابٹیوٹرنگ کے انتظامات بھی دست

 بھی دیکھیں۔ AMEP child careاگر آپ کے بچے ہیں تو 

 AMEPحدیں اہم کی وقت کیلئے 

AMEP  کے ذریعے انگلش زبان کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ اپنی آسٹریلیا میں آمد کی تاریخ ، یا اگر

سروس AMEPآپ پہلے ہی آسٹریلیا میں ہوں تو اپنے ویزے کی ابتدا کی تاریخ کے بعد، چھ ماہ کے اندر ایک منظور شدہ

ریلیا میں آمد یا اپنے ویزے کی ابتدا کے بعد ایک سال کے اندر پرووائیڈر کے ساتھ رجسٹر کریں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ آسٹ

 انگلش کالسیں لینا شروع کر دیں۔

https://docs.education.gov.au/node/37165
https://docs.education.gov.au/node/37165
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AMEP  کے ذریعے انگلش سیکھنے کیلئے آپ کے پاس اپنی آمد یا ویزے کی ابتدا کی تاریخ کے بعد سے پانچ سال ہوتے

وطن سے پہلے مشکل تجربات سے گزرے  ہیں۔ اگر آپ کی خصوصی ضروریات ہوں، آپ کی تعلیم محدود ہو یا آپ ترک

 ہوں تو آپ اضافی گھنٹے لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔

 مزید معلومات کیلئے:

AMEP رابطے کی تفصیالت 

 73 38 13  فون

AMEP Website www.education.gov.au/amep 

 skilling@education.gov.au  ای میل

  انگلش کے عالوہ دوسری زبانوں میں معلومات 
www.education.gov.au/amep-information-

other-languages 

 انگلش سیکھ سکتا ہوں میں کہاں

 AMEP پرووائیڈرز اور تعلیمی مراکز 

www.education.gov.au/adult-migrant-english-
program-service-providers 

AMEP online http://amepdl.net.au 

 AMEP  سروس پرووائیڈر آپ کو مزید تعلیم کی منصوبہ بندی میں مدد دے سکتا ہے۔مکمل کرنے کے بعد آپ کا 

Skills for Education and Employment (SEE)  

مدد مل سکتی  سے Skills for Education and Employment (SEE)اگر آپ مالزمت تالش کر رہے ہیں تو آپ کو 

گھنٹوں تک مفت زبان، پڑھنے اور حساب کی تربیت 800کام کے الئق عمرکے ان روزگار کے متالشی افراد کو SEEہے۔

اور پیشہ ورانہ تعلیم مہیا کرتا ہے جنہیں پڑھنے کی کم اہلیت یا انگلش کی کم مہارت کی وجہ سے روزگار تالش کرنے 

 تک آپ کی معاونت کر سکتا ہے۔میں مشکل درپیش ہو۔ یہ پروگرام دو سال 

SEE  کیلئے صرف وہ لوگ اہل ہیں جو مستعدی سے کام تالش کر رہے ہوں اور آمدن میں مدد کیلئے اہل ادائیگی یا االؤنس

سے استفادہ کرتے  SEEمکمل کرنے کے بعد  Adult Migrant English Program (AMEP) لے رہے ہوں۔ کچھ لوگ

 کیلئے اہل نہ ہوں۔ AMEPہیں یا اس صورت میں کہ وہ 

کو فون کریں یا دفتر میں جائیں، اپنے ایمپالئمنٹ سروسز پرووائیڈر سے بات کریں یا  Centrelinkمزید معلومات کیلئے 

www.education.gov.au/skills-education-and-employment  

 دیکھیں۔SEE webpageپر

 بھی دیکھیئے: روزگار،  5باب 

  

http://www.education.gov.au/amep
http://www.education.gov.au/amep
mailto:skilling@education.gov.au
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.education.gov.au/amep-information-other-languages
http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://amepdl.net.au/
http://amepdl.net.au/
http://www.education.gov.au/skills-education-and-employment


 

 
  450 131  کریں کال

37 

 تعلیم اور تربیت 4

 اس حصے میں

 چائلڈ کیئر •

 پلے گروپس •

 سکول اور پری سکول •

 پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت •

• National Training Complaints Hotline 

 یونیورسٹیاں •

 تعلیم یا تربیت کی غرض سے کوالیفیکیشن اور مہارتوں کی منظوری •

 طالبعلموں کی مدد کیلئے ادائيگیاں •

 طالبعلموں کیلئے رعایتی کارڈز •

 کمیونٹی شارٹ کورسز •

 زبان انگلش، 3باب اگر آپ کو انگلش سیکھنے کے بارے میں معلومات درکار ہیں تو دیکھیں 

 چائلڈ کیئر

یعنی چائلڈ -کام، تعلیم یا دوسری مصروفیات کے سبب اپنے بچے کو کسی اور کی رسمی دیکھ بھال ممکن ہے آپ کو اپنے 

میں چھوڑنا پڑے۔ درست چائلڈ کیئر اور ابتدائی تعلیمی سروس چننا گھرانوں کیلئے ایک مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ  -کیئر 

آپ اور آپ کا بچہ زیادہ مطمئن محسوس کریں۔  آپ کے گھرانے کی ضروریات اور اس ماحول پر منحصر ہو گا جس میں

تمام چائلڈ کیئر فراہم کرنے والوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ درست قابلیت رکھتے ہوں یا تعلیم اور دیکھ بھال کے شعبے میں 

 منظور شدہ کوالیفیکیشن حاصل کرنے کیلئے کام کر رہے ہوں۔

و بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بہت سے آسٹریلین گھرانے یہ چائلڈ کیئرسے نئے آنے والے بچوں اور ان کے والدین ک

 خدمات استعمال کرتے ہیں۔

چائلڈ کیئر اور ابتدائی تعلیمی خدمات سے بچوں کو سماجی، جذباتی اور سیکھنے کی مہارتیں پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 

ے شناسا ہوتے ہیں۔ ابتدائی بچپن میں اعلی مختلف پس منظر رکھنے والے بچے انگلش سیکھتے ہیں اور اپنے نئے ماحول س

معیار کی تعلیم اور چائلڈ کیئر پروگراموں سے ایک بچے کی مجموعی نشوونما اور آئندہ زندگی میں تعلیم اور روزگار کیلئے 

 بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔

ں یا کام پر جا سکتے ہیں جس کے سبب چائلڈ کیئر حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تربیت یا تعلیم میں شریک ہو سکتے ہی

 آپ کے گھرانے کو سہارا ملتا ہے اور آپ کی کامیاب آبادکاری کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

چائلڈ کیئر خدمات دستیاب ہیں۔ ان میں پورے دن کی کیئر، فیملی ڈے کیئر، کبھی کبھار حسب ضرورت مختلف قسموں کی 

ئمری سکول کی عمر کے بچوں کیلئے تعطیالت میں اور سکول کے اوقات کے دیکھ بھال اور گھر میں دیکھ بھال، نیز پرا

 عالوہ دیکھ بھال شامل ہے۔
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کو کبھی کبھار سنٹر میں کیئر کا نام دیا جاتا ہے اور یہ (Long Day Care)پورے دن کی کیئر یا النگ ڈے کیئر  •

بالخصوص چائلڈ کیئر سنٹرکے طور بالعموم ایسی عمارت میں یا عمارت کے حصے میں فراہم کی جاتی ہے جو 

 پر استعمال کیلئے بنائی گئی ہو۔

اسے کہتے ہیں کہ ایک رجسٹرڈ معلم دوسرے لوگوں کے بچوں کو اپنے (Family Day Care)  فیملی ڈے کیئر  •

 گھر میں دیکھ بھال فراہم کرے۔

ے جنہیں باقاعدگی ان گھرانوں کیلئے موزوں ہ (Occasional Care) کبھی کبھار حسب ضرورت دیکھ بھال •

 چائلڈ کیئر کی ضرورت نہ ہو۔سے 

چائلڈ کیئر کی ایک لچکدار صورت ہے جس میں ایک منظور شدہ معلم (In Home Care)گھر کے اندر دیکھ بھال  •

 میں دیکھ بھال فراہم کرتا ہے۔ یہ نظام صرف بعض حاالت میں بچوں کو دستیاب ہوتا ہے۔بچےکے گھر

پری سکول یا کنڈرگارٹن پروگراموں میں بھی شریک ہو سکتے ہیں جو بچوں کو سکول چائلڈ کیئر سنٹر میں بچے  •

 فون ڈائریکٹری میں درج ہیں: WhitePagesکیلئے تیار کرتے ہیں۔ یہ سنٹر

کو فون کریں  National Child Care Access Hotlineپر 305 670 1800

 ویب سائیٹ پر جا کر اس بارے میں مزیدمعلومات حاصل کریں: MyChildپرwww.mychild.gov.auیا

 چائلڈ کیئر خدماتآپ کے عالقے میں منظور شدہ  •

 چائلڈ کیئر کی کونسی قسمیں دستیاب ہیں اور خالی جگہیں •

 اری مددچائلڈ کیئر کے خرچ کیلئے سرکمنظور شدہ  •

 خصوصی ضروریات رکھنے والے بچوں کیلئے خدمات •

 متنوع تہذیبی پس منظر رکھنے والے بچوں کیلئے خدمات •

 ویب سائیٹ نیشنل چائلڈ کیئر کے بارے میں معلومات

 www.mychild.gov.au چائلڈ کیئر سنٹر تالش کریںاپنے نزدیک 

 www.humanservices.gov.au/childcare چائلڈ کیئر فیس کیلئے مددحکومت کی جانب سے 

 www.education.gov.au/jobsforfamilies تبدیلیاںحکومت کی جانب سے مدد میں 

Department of Education and Training,  

 ابتدائی بچپن کے ادارے اور چائلڈ کیئر

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

child-care 

 https://docs.education.gov.au/node/29716 درست کیئر چننا کیلئےاپنے گھرانے 

AMEP چائلڈ کیئر 

Adult Migrant English Program (AMEP)   سکول سے چھوٹی عمر کے بچوں کیلئے صرف اس دوران مفت چائلڈ

مکمل کرنے کے بعد آپ کو اپنے چائلڈ کیئر  AMEPکالس میں حاضر ہوں۔ AMEPکیئر فراہم کرتا ہے جب ان کے والدین 

 کے انتظامات پر دوبارہ غور کرنا ہو گا کیونکہ دوسرے پروگرام یہ اخراجات ادا نہیں کرتے۔

http://www.whitepages.com.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.education.gov.au/jobsforfamilies
http://www.education.gov.au/early-childhood-and-child-care
http://www.education.gov.au/early-childhood-and-child-care
https://docs.education.gov.au/node/29716
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 کام کرنا چائلڈ کیئر میں

چائلڈ کیئر کا نظام بہت باضابطہ ہے تاکہ بچوں کیلئے بہترین ممکن دیکھ بھال کی فراہمی یقینی بنائی جاۓ۔ آسٹریلیا میں 

 آسٹریلین فیڈرل گورنمنٹ اور سٹیٹس اور ٹیریٹریز کی حکومتیں ، دونوں مل کر چائلڈ کیئر کیلئے ذمہ دار ہیں۔

رنے والے معلمین کیلئے مختلف قوانین اور ضوابط کی تعمیل کرنا ضروری ہے جیسے چائلڈ کیئر خدمات اور ان میں کام ک

 بچوں کی تعلیم، حفاظت اور فالح، اور چائلڈ کیئر کی ادائیگی سے متعلق قوانین و ضوابط۔

ریوں چائلڈ کیئر سرگرمیوں میں شریک ہونے کیلئے رابطہ کیا جاۓ تو ان ذمہ داریوں اور دیگر ذمہ دااگر آپ سے رسمی 

شدہ کوالیفیکیشن ہو یا آپ یہ منظور تعلیم اور دیکھ بھال کے شعبے میں بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس سے آگاہ رہیں۔ یہ

 کوالیفیکیشن 

 مثال" Registered Training Organisationحاصل کرنے کیلئے کام کر رہے ہوں جو عام طور پر کسی 

 Technical and Further Education (TAFE)انسٹی ٹیوٹ سے حاصل کردہ  

Certificate III in Children's Services ہوتا ہے۔ 

کو اپنی آمدن سے آگاہ کرنے کے پابند ہیں۔ یہ تقاضے رسمی چائلڈ  Australian Taxation Officeاور  Centrelinkآپ

 کیئر کی تمام قسموں کیلئے الگو ہوتے ہیں۔

نگین سزائیں ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے اور سزاؤں میں مالی ان چائلڈ کیئر اداروں اور معلمین کیلئے س

 جرمانوں سے لے کر جرائم کی تفتیش اورمقدمہ بھی شامل ہے۔

چائلڈ کیئر معلم بننے کے بارے میں مزید معلومات کیلئے اپنی سٹیٹ یا ٹیریٹری کی حکومت کے محکمہ تعلیم کے ویب سائیٹ 

 یں۔جائ پر

 پلے گروپس

پلے گروپ ایک غیر رسمی سیشن ہوتا ہے جس میں مائیں، باپ، دادا دادی یا نانا نانی، بچوں کو سنبھالنے والے لوگ، بچے 

 اور بے بی پرسکون ماحول میں مل بیٹھتے ہیں۔

پلے گروپ سے بچوں کو نئے تجربات اور دوسرے بچوں کے ساتھ واسطے میں شریک ہونے کے ذریعے سیکھنے اور 

ے میں مدد مل سکتی ہے۔ پلے گروپ میں جانے سے گھرانوں کی تنہائی بھی کم ہوتی ہے کیونکہ پلے گروپ نشوونما پان

باقاعدہ سوشل سرگرمیاں اور ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں جن سے گھرانوں کو مقامی معاشرے سے وابستگی میسر آتی 

 ہے۔

وں کو سنبھالنے والے لوگ یہ گروپ چالتے ہیں۔ پلے پلے گروپس مختلف مقامات پر اکٹھے ہوتے ہیں اور والدین اور بچ

گروپ میں شامل ہونے کا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ بالعموم مفت جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہر پلے گروپ پر منحصر، یہ 

ممکن ہے کہ بعد میں ہر مرتبہ شرکت پر آپ سے کھانے پینے کی چیزوں یا آرٹ کے سامان کا خرچ پورا کرنے کیلئے 

 سی فیس لی جاۓ۔چھوٹی 

سے رابطہ کریں یا  Playgroup Australiaپر  0081 171 288پلے گروپ تالش کرنے کیلئے

www.playgroupaustralia.com.au/دیکھیں۔ 

http://www.playgroupaustralia.com.au/
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 سکول اور پری سکول

سکول یا کنڈرگارٹن دستیاب ہے۔ پری سکول بچوں کو سکول شروع کرنے سے پہلے کے سال میں تمام بچوں کیلئے پری 

 سکول کے آغاز سے پہلے جسمانی، جذباتی اور سوشل لحاظ سے نشوونما پانے میں مدد دیتے ہیں۔

سال کی  17کے بعد10مکمل کرنے تک بچوں کیلئے سکول جانا الزمی ہے۔ درجہ10پانچ سال کی عمر سے لے کر درجہ

گھنٹے فی  25ا مالزمت پر جانا یا ان سرگرمیوں کو مال کر شرکت کرنا الزمی ہے )کم از کمعمر تک فل ٹائم تعلیم، تربیت ی

 ہفتہ(۔

سال کی عمر تک ہائی سکول )یا  18یا  17سال کی عمر تک بچے پرائمری سکول میں پڑھتے ہیں اورپھر 13یا12بالعموم،

کے ان طالبعلموں کیلئے ہیں 12اور 11ف درجہ'سیکنڈری سکول'( میں پڑھتے ہیں۔ کچھ کالج )سینیئر سیکنڈری سکول( صر

 جو فائنل ہائی سکول کا امتحان دینے کی تیاری کر رہے ہوں۔

 میں سکول درج ہیں۔White Pagesآپ اپنے بچے کو گورنمنٹ سکول یا غیر سرکاری سکول میں بھیج سکتے ہیں۔ 

تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ تاہم بیشتر سکول تعلیمی اور کھیل کے پروگراموں کیلئے ایک چھوٹی سی ساالنہ گورنمنٹ سکول مفت 

فیس کی درخواست کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے والدین کو پنسلوں، پین، درسی کتب اور سکول یونیفارم جیسا اضافی سازوسامان 

 مہیا کرنا پڑے۔

سکول سے پتہ  –ئے سکول کی پوری فیس ادا کرنا ضروری ہو سکتا ہے جن طالبعلموں کے پاس عارضی ویزا ہو، ان کیل

 کریں۔

کسی مذہب یا مخصوص تعلیمی فلسفے سے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ پرائیویٹ تعلیم  یہ کاری سکول فیس لیتے ہیں اوررغیر س

ہ تعلیمی اتھارٹی سے کے بارے میں جاننے کیلئے براہ راست سکول سے رابطہ کریں یا غیر سرکاری سکولوں کیلئے متعلق

 یں۔کر صلمالقات کا وقت حا

اگر آپ کو سکول کے اوقات سے پہلے یا بعد میں، یا سکول کی تعطیالت کے دوران چائلڈ کیئر کی ضرورت ہے تو سکول 

 سے پوچھیں۔

 داخلہ

یا آسٹریلیا میں داخلے کی  زااپنے بچے کو سکول میں داخل کروانے کیلئے سکول کو فون کریں یا سکول جائیں۔ آپ کو اپنا وی

دستاویزات، اپنے بچے کی تاریخ پیدائش کا ثبوت، اور بچے کی گزشتہ تعلیم سے متعلق سکول رپورٹوں جیسے کاغذات 

  فالح۔ اور صحت، 9باب ساتھ لے جانے ہوں گے۔ آپ کو حفاظتی ٹیکوں کے ثبوت بھی دکھانے ہوں گے۔ دیکھیں 

ویب سائیٹ پر  MySchoolپر  /www.myschool.edu.auسکول کا انتخاب کرنا ایک مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آپ

 مقامی سکولوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

 انگلش نہ بولنے والے سکول کے بچے

امدادی خدمات آسٹریلیا کے مختلف حصوں میں مختلف ہیں۔ مزید معلومات کیلئے اپنی سٹیٹ یا ٹیریٹری انگلش سیکھنے کیلئے 

 میں محکمہ تعلیم یا اپنے بچے کے سکول سے رابطہ کریں۔

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ معلومات

http://www.myschool.edu.au/
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سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ معلومات

ACT Education and Training Directorate 
www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/

english-as-an-additional-language-or-dialect  

NSW Department of Education 
www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-

z/esl.php  

NT Department of Education 

https://nt.gov.au/learning/international-
students-and-migrants/english-as-a-second-

language-students 

Qld 
Department of Education and 

Training 

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

SA 
Department for Education andChild 

Development 

www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-
learning/schools/curriculum-and-

learning/student-support-programs/english-
as-a-second-language  

Tas. Multicultural Access Point  
www.multicultural.tas.gov.au/education_and

_english 

Vic. 
Department of Education and 

Training  

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

wstudent.aspx  

WA Department of Education 

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

d-school-programs/  

 سکولوں میں انٹرپریٹرز

کم انگلش بولنے والے یا بالکل انگلش نہ بولنے والے والدین اور نگرانوں کو اپنے بچوں کے سکول سے متعلقہ معامالت پر 

کو فون  National TISپر 450 131بات چیت کرتے ہوۓ انٹرپریٹر مل سکتا ہے۔ سکول کے ساتھ مالقات سے پہلے 

 پر جائیں۔www.tisnational.gov.auگھنٹے( یا 24ں )ہفتے کے ساتوں دن، دن کے کری

 پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت

Vocational Education and Training(VET)  یعنی پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت ان لوگوں کیلئے کورس ہیں جو

ٹیکنیکل مہارتیں یا ہنر کی مہارتیں یا کسی خاص مالزمت کیلئے مہارتیں حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ پیشہ ورانہ تربیت کے 

، چائلڈ کیئر، بہت سے کورس ہیں مثال" انفارمیشن ٹیکنالوجی، کاروباری خدمات، آرٹ اور میڈیا، سیاحت اور ضیافت

 ٹرانسپورٹ اور سامان کی منتقلی، تعمیرات، کان کنی، مینوفیکچرنگ اور دیہی صنعتوں کے شعبوں میں۔

VET  تعلیم تک رسائی سے پہلے آپ کو اپنی پسند کے کورسوں سے متعلق چھان بین کر لینی چاہیئے اور دیکھنا چاہیئے کہ

 MySkillsپر    www.myskills.gov.auرتوں کی ضرورت ہے۔اس وقت آسٹریلیا میں مالزمتوں کیلئے کونسی مہا

website  

 اس چھان بین کے سلسلےمیں مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔

MySkills ویب سائیٹ آسٹریلیا میںVET ان کورس فراہم کرنے والے اداروں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرتا ہے۔

 Adult and Community Educationانسٹی ٹیوٹس،  Technical and Further Education (TAFE) میں

(ACE)  ادارے اورPrivate Registered Training Organisations (RTOs)  شامل ہیں۔ 

http://www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/english-as-an-additional-language-or-dialect
http://www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/english-as-an-additional-language-or-dialect
http://www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-z/esl.php
http://www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-z/esl.php
https://nt.gov.au/learning/international-students-and-migrants/english-as-a-second-language-students
https://nt.gov.au/learning/international-students-and-migrants/english-as-a-second-language-students
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.multicultural.tas.gov.au/education_and_english
http://www.multicultural.tas.gov.au/education_and_english
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/navigation/program-information/eal-d-school-programs/
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/navigation/program-information/eal-d-school-programs/
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/navigation/program-information/eal-d-school-programs/
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/navigation/program-information/eal-d-school-programs/
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/navigation/program-information/eal-d-school-programs/
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/navigation/program-information/eal-d-school-programs/
http://www.tisnational.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
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لی جاتی  کورسز کیلئے فیسVETکورس لے سکتے ہیں۔VETسیکنڈری سکول کے طالبعلم سکول میں اپنے آخری سالوں میں 

ہے اور طالبعلموں کیلئے اپنی کتابیں، مواد یا سازوسامان خود خریدنا ضروری ہو سکتا ہے۔ کچھ کورسوں کیلئے اہل بننے 

 کیلئے ضروری ہے کہ طالبعلم سیکنڈری سکول مکمل کریں۔

-VET FEEکورسوں میں داخل اہل طالبعلموں کیلئے آسٹریلین حکومت VETڈپلوما لیول اور اس سے اوپر سطح کے 

HELP   قرضہ سکیم پیش کرتی ہے۔VET FEE-HELP  سے طالبعلموں کو مالی مدد ملتی ہے لہذا انہیں اپنی فیس شروع

حاصل کرنے والے طالبعلموں کی آمدنی قرض کی واپسی کیلئے  VET FEE-HELPمیں ادا نہیں کرنی پڑتی۔ بعد میں جب 

نظام کے ذریعے قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اس قرضے طے شدہ کم از کم حد سے بڑھ جاۓ تو انہیں ٹیکس کے 

کیلئے درخواست دیں توقرض کا معاہدہ کرنے سے پہلےتمام ذمہ داریوں اور تقاضوں سے آگاہ ہونا آپ کی ذمہ داری ہے۔ 

HELP-VET FEE یں مزید معلومات کیلئے دیکھیں کے بارے م

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees 

 ویب سائیٹ فون معلوماتVET ریجن

 My Skills Training Directory  www.myskills.gov.au قومی

ACT Skilled Capital 02 6205 8555 
www.skills.act.gov.au/?q=s

kills-training-act 

NSW Smart and Skilled 1300 772 104 
www.smartandskilled.nsw.

gov.au 

NT 
Northern Territory Training 

Entitlement 
 

https://nt.gov.au/learning/a
dult-education-and-
training/vocational-

education-and-training-
VET 

 Department of Business 08 8999 5511 http://www.vet.nt.gov.au/ 

Qld Skills Gateway 1300 369 935 
www.skillsgateway.training

.qld.gov.au 
 

SA Work Ready 1800 506 266 
www.skills.sa.gov.au/traini

ng-learning 

Tas. Skills Tasmania  
http://www.skills.tas.gov.au

/learners 

Vic. Victorian Training Guarantee 13 1823 
www.education.vic.gov.au/
training/learners/vet/pages/

funding.aspx 

WA Future Skills 08 6551 5000 
www.futureskillswa.wa.gov
.au/studentsparents/Pages

/default.aspx 
 

 روزگار، 5باب کوالیفیکشنز اور مہارتوں کی منظوری کے بارے میں مزید معلومات کیلئے دیکھیں 

National Training Complaints Hotline 
National Training Complaints Hotline کیلئے پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت سے متعلق شکایات رجسٹر صارفین

کروانے کیلئے ایک ملک گیر سروس ہے۔ یہ سروس صارفین کی شکایات کے سلسلے میں مدد دینے کیلئے انہیں درست 

 ایجنسی/اتھارٹی/عدالتی حلقے کے پاس ریفر کرتی ہے۔

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees
http://www.myskills.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
http://www.skills.act.gov.au/?q=skills-training-act
http://www.skills.act.gov.au/?q=skills-training-act
http://www.smartandskilled.nsw.gov.au/
http://www.smartandskilled.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
http://www.vet.nt.gov.au/
http://www.vet.nt.gov.au/
http://www.skillsgateway.training.qld.gov.au/
http://www.skillsgateway.training.qld.gov.au/
http://www.skills.sa.gov.au/training-learning
http://www.skills.sa.gov.au/training-learning
http://www.skills.tas.gov.au/learners
http://www.skills.tas.gov.au/learners
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/pages/funding.aspx
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/pages/funding.aspx
http://www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsparents/Pages/default.aspx
http://www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsparents/Pages/default.aspx
https://www.education.gov.au/NTCH
https://www.education.gov.au/NTCH
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ں آسٹریلین حکومت اور سٹیٹ اور ٹیریٹری کی حکومتوں سمیت بہت کا سیکٹر پیچیدہ ہے اور اس می پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت

سے مختلف ادارے شامل ہیں۔ صارفین کوحق حاصل ہےکہ وہ شکایات سے مطلع کرنے کیلئے ایک سیدھا اور آسان طریقہ 

 استعمال کریں۔

Hotline سی/اتھارٹی یا عدالتی حلقے شکایات کی چھان بین نہیں کرتی بلکہ بیشتر شکایات کو غور کیلئے مناسب ترین ایجن

 https://www.education.gov.au/NTCHکے بارے میں مزید معلومات  Hotlineکو بھیجتی ہے۔ 

 پر دستیاب ہیں۔ 

Hotline  ہے۔ تحریری 73 38 13بجے تک کام کرتی ہے۔ فون نمبر  6بجے سے شام  8پورے ملک میں پیر تا جمعہ صبح

ای میل کی جا سکتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تفصیل شامل کریں، اپنی رابطے پر  skilling@education.gov.auشکایات 

 کی تفصیالت بھی فراہم کریں تاکہ آپ کی شکایت پر تفصیلی غور کیا جا سکے۔

  کے ذریعے انٹرپریٹر کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔TIS Nationalپر فون کر کے450 131

National Training Complaints Hotline سے بات کروانے کو کہیں۔ 

 یونیورسٹیاں

آسٹریلین یونیورسٹیاں دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہیں۔ انڈرگریجویٹ ڈگری کورس مکمل کرنے میں بالعموم تین 

تاہم ڈبل ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ تعلیم کے مواقع بھی موجود ہیں جن میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ کچھ کورسوں  سال لگتے ہیں

میں فاصالتی )آن الئن( تعلیم اور پارٹ ٹائم پڑھائی ممکن ہے۔ یونیورسٹیاں پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کے مختصر کورس بھی پیش 

 کر سکتی ہیں۔

 مزید جاننے کیلئے: آسٹریلیا کے نظام تعلیم کے بارے میں

پر غور کر رہے ہیں تو دیکھیں  آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنےاگر آپ ترک وطن کر کے آسٹریلیا آنے یا  •

www.studyinaustralia.gov.au 

 www.studyassist.gov.auہیں تودیکھیں  طالبعلم یا ہیومینیٹیرین ویزے کے حاململکی اگر آپ  •

پر کر سکتے  www.qilt.edu.auکرنا چاہیں تو  موازنہاگر آپ آسٹریلیا میں اعلی تعلیم کے اداروں اور تعلیمی شعبوں کا 

 ہیں۔

 کیلئے آپ کو متعلقہ یونیورسٹی یا اپنی سٹیٹ  داخلے کے تقاضوں، داخلوں اور کورسوں کے بارے میں معلومات

ں کے مرکز سے رابطہ کرنا چاہیئے )جس کا پتہ یہ ہے یا ٹیریٹری میں اعلی تعلیم میں داخلو

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enro

lling-in-a-course) 

کیلئے  یونیورسٹی سے رابطہ کر کے دریافت کرنا چاہیئے کہ ان کے کورسمحدود انگلش جاننے والے طالبعلموں کو اپنی 

کس سطح کی انگلش درکار ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یونیورسٹی شروع کرنے سے پہلے انگلش زبان کے پروگرام میں داخلہ 

 ۔لینا پڑے تاکہ یہ یقینی ہو جاۓ کہ وہاں تعلیم کیلئے آپ کی انگلش کافی اچھی ہے

۔ داخلہ لینے سے پہلے آپ کو غور کورسوں کی فیسیں مختلف ہیں یونیورسٹی اور کورس پر منحصر، مختلف یونیورسٹی

کرنا چاہیئے کہ کورس کے کل اخراجات کتنے ہوں گے، آپ یہ کیسے ادا کریں گے، اور آپ کتابوں، رہائش اور زندگی کے 

 عام اخراجات کیسے پورے کریں گے۔

https://www.education.gov.au/NTCH
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyassist.gov.au/
http://www.qilt.edu.au/
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in-a-course
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in-a-course
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ی دیتی ہے اور اہل ملکی طالبعلموں کو یونیورسٹی کی تعلیم میں مدد دینے کیلئے حکومت یونیورسٹی کی تعلیم میں سبسڈ

مہیا کرتی ہے۔ اگر آپ اہل ہوں تو آپ کو تعلیم کی فیس  Higher Education Loan Program (HELP)طالبعلموں کو 

قرض تب ٹیکس کے نظام کے ذریعے واپس کر سکتے ہیں جب آپ کی HELPشروع میں ادا نہیں کرنی پڑتی بلکہ آپ اپنا 

کم حد سے بڑھ جاۓ۔ ان حدوں کو ہر سال انڈیکس کے ذریعے طے کیا جاتا  قرض کی واپسی کیلئے طے شدہ کم از آمدنی

 پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ )StudyAssist )www.studyassist.gov.auہے اور یہ 

 انٹرنیشنل طالبعلموں کیلئے مدد

جب آپ آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو آپ کا تعلیمی اور تربیتی ادارہ آپ کیلئے رابطے کا اولین مقام ہوتا ہے۔ آپ 

  www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australiaانٹرنیشنل طالبعلموں کیلئے آبادکاری کی معلومات

 پر اور ان سائیٹس پر دیکھ سکتے ہیں: 

 ویب سائیٹ انٹرنیشنل طالبعلموں کیلئے معلومات

Department of Education and Training www.internationaleducation.gov.au/ 

Future Unlimited www.studyinaustralia.gov.au/ 

Immigration information www.border.gov.au/Trav/Stud  

 یم یا تربیت کے مقاصد سے کوالیفیکیشنز اور مہارتوں کی منظوریتعل

اگر آپ آسٹریلیا میں تعلیم یا تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اچھا ہو گا کہ آپ پہلے اپنی بیرون ملک حاصل کردہ 

والی اتھارٹی سے باقاعدہ یا کام کے تجربے کو کسی ٹریننگ پرووائیڈر، یونیورسٹی یا مہارتوں کی جانچ کرنے  کوالیفیکشن

منظور کروا لیں۔ اس سے آپ کو کورسوں میں داخلے کے تقاضے پورے کرنے میں مدد مل سکتی ہے بلکہ تربیت میں 

 لگنے واال وقت بھی کم ہو سکتا ہے۔

 روزگار، 5باب کوالیفیکشنز اور مہارتوں کی منظوری کے بارے میں معلومات کیلئے دیکھیں 

 طالبعلموں کی مدد کیلئے ادائیگیاں

 Youth Allowance(16- 24اور )سال عمر کے لوگوں کیلئے  Austudy( 25 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں

کر  کیلئے( ان آسٹریلین رہائشی افراد کو مالی مدد فراہم کرتے ہیں جو فل ٹائم طالبعلم کے طور پر منظور شدہ تعلیم حاصل

 رہے ہیں اور جن کی آمدنی اور اثاثے مخصوص حدوں کے اندر ہیں۔

الگو ہوتا ہے۔ پناہ گزین اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والے  انتظار کا عرصہاکثر نئے آنے والے رہائشی افراد کیلئے 

 افراد اس انتظار کے عرصے سے مستثنی' ہیں۔ مزید معلومات کیلئے

 www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees  پر

Centrelink سے رابطہ کریں۔ 

 بھی دیکھیں کنبہ کا آپ، 11باب 

http://www.studyassist.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
http://www.internationaleducation.gov.au/
http://www.internationaleducation.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Stud
http://www.border.gov.au/Trav/Stud
http://www.border.gov.au/Trav/Stud
http://www.border.gov.au/Trav/Stud
https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees
https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees
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 طالبعلموں کیلئے رعایتی کارڈز

سٹوڈنٹ کارڈ لینے کے اہل ہو سکتے ہیں کے اداروں کے طالبعلم ایک  کچھ سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں سکولوں اور اعلی تعلیم

جن سے انہیں خدمات مثال" پبلک ٹرانسپورٹ کی ادائیگی میں رعایت پانے کا حق مل جاتا ہے۔ اپنے سکول یا ادارے سے 

 سٹوڈنٹ کارڈ لینے کے بارے میں پوچھیں۔

 کمیونٹی شارٹ کورسز

Adult and Community Education (ACE) سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو تعلیمی 15مقامی معاشرے میں

کورس بالعموم بہت لچکدار ہوتے ہیں اور مختلف صالحیتیں اور پس منظر رکھنے والے افراد  ACEکورس فراہم کرتی ہے۔ 

کیلئے موزوں ہوتے ہیں۔ عام طور پر، کورس کا وقت ہفتے میں دو یا تین گھنٹے ہوتا ہے اور کورس کل چھ تا آٹھ ہفتوں کا 

 ہے، یا پورے دن کی ورکشاپس ہوتی ہیں۔ اکثر کورس شام کے وقت یا ویک اینڈ میں ہوتے ہیں۔ہوتا 

کورسوں سے کوالیفیکیشن حاصل نہیں ہوتی لیکن یہ رسمی تعلیم اور کام سے متعلقہ تربیت حاصل کرنے ACEعام طور پر 

ھی حاصل ہو سکتی ہیں یا ذاتی ضروریات، سے کام کیلئے درکار مہارتیں اور اسناد بACEکا راستہ فراہم کر سکتے ہیں۔ 

 طرز زندگی کی ضروریات یا سماجی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔

کچھ شارٹ کورسز ایکریڈیٹڈ )سند کے ساتھ( ہوتے ہیں اور ان کا مقصد علم اور مہارتیں فراہم کرنا ہوتا ہے مثال" آرٹ، 

 زبانیں اور کھیلیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، چھوٹے کاروباروں کی مہارتیں، دوسری

 Technical and Further Education (TAFE) اور Vocational Education Training (VET)  ادارے شارٹ

تھ نان ایکریڈیٹڈ )بال سند(کورس بھی فراہم کر سکتے ہیں جن میں کوئی رسمی جانچ نہیں ںکےساتھساایکریڈیٹڈ کورسو

 ہوتی۔
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 روزگار 5

 اس حصے میں

 کام تالش کرنا •

• Centrelink 

 کوالیفیکیشنز اور مہارتوں کی منظوری •

 جاۓ کار پر حقوق اور تحفظ •

 جاۓ کار پر صحت اور حفاظت •

 بڑھاپے کی پنشن •

 کام تالش کرنا

آسٹریلیا میں دنیاۓ روزگار میں بہت مقابلے کی فضا ہو سکتی ہے۔ معاشی عوامل، آپ کی کوالیفیکیشنز، مہارتوں، انگلش 

کی نوعیت سے اس پر فرق پڑے گا کہ آپ کو کتنی جلدی مالزمت ملتی ہے۔  ت اور آپ کے مطلوبہ کامبولنے کی اہلی

 آسٹریلیا کے مختلف حصوں میں کام کی دستیابی مختلف ہے۔

( کےاشتہارات دیتے ہیں۔ خالی اسامیاں آن الئن ’Positions Vacant‘)یا  'Job Vacancies'روزنامہ اخبارات بالعموم 

میں درج ہوتی ہیں اوربہت سے آن الئن مالزمتیں دالنے ٹیلیفون ڈائریکٹری بھی دی جاتی ہیں۔ پرائیویٹ ایمپالئمنٹ ایجنسیاں 

 ں۔ہی بھیوالے ویب سائیٹس 

پر پورے آسٹریلیا میں خالی اسامیاں تالش کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کے سب سے بڑے مفت آن الئن جاب ویب jobactiveآپ

 /www.jobactive.gov.au سائیٹس میں شامل اس ویب سائیٹ کا پتہ یہ ہے 

 ۔شرکت میں زندگی شہری، 12باب و سکتا ہے: دیکھیں رضاکارانہ کام روزگار حاصل کرنے کا ایک راستہ ہ

Centrelink 

Centrelink  روزگار کے متالشی افراد کو ادائیگیاں اور خدمات فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کام تالش کر رہے ہیں، منظور شدہ

تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا منظور شدہ سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں تو آپ آمدن میں مدد کیلئے ادائیگی لینے کے اہل ہو 

 سکتے ہیں۔

Centrelink رابطے کی تفصیالت 

Centrelink website www.humanservices.gov.au 

 www.humanservices.gov.au/multicultural تارکین وطن، پناہ گزینوں اور وزیٹرز کیلئے معلومات

 www.humanservices.gov.au/yourlanguage دوسری زبانوں میں معلومات

 202 131 دوسری زبانوں میں معلومات

 850 132 روزگار کے متالشیوں کیلئے فون نمبر

 

 Disability Employment یا  jobactiveآپ کو Centrelink آپ کو کام تالش کرنے میں مدد دینے کیلئے 

Services جیسے کسی ایمپالئمنٹ سروسز پرووائیڈر (Employment Services Provider)  کے پاس بھیج سکتا ہے۔

http://www.jobactive.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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 Community Development) اگر آپ کسی دور دراز عالقے میں رہتے ہیں تو آپ کو کسی کمیونٹی ڈیویلپمنٹ پروگرام 

Program) پرووائیڈر کے پاس بھیجا جا سکتا ہے۔ 

jobactive 

 jobactiveسے زیادہ مقامات 1,700 روزگار کے متالشی افراد کا رابطہ آجروں سے کرواتا ہے اور پورے آسٹریلیا میں

اپنے کالئنٹس کی ضروریات کے لحاظ سے اپنی خدمات ترتیب  jobactiveپر اس کے پرووائیڈرز یہ کام انجام دیتے ہیں۔ 

دیتا ہے۔ پرووائیڈرز مقامی آجروں، رجسٹرڈ تربیتی اداروں، سرکاری اداروں، کمیونٹی تنظیموں اور صحت کے اداروں کے 

 ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ کالئنٹس کو روزگار تالش کرنے میں مدد دیں۔

کے ذمے آپ کی اجرت میں  آپ کو تربیت اور کام کے تجربات تک رسائی، نئے عالقے میں منتقل ہونے کیلئے مدد، آجر

کےتحت  New Enterprise Incentive Scheme سبسڈی، تربیت، اپرنٹس شپ )ہنرمند افراد کیلئے تربیتی مالزمت( یا

 یہاں دستیاب ہے کیلئے مدد روزگار کے متالشیوںنیا کاروبار شروع کرنے کیلئے مددمل سکتی ہے۔ 

www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers 

پرووائیڈر آپ کو جاب پالن بنانے کیلئے مدد دے گا جس میں یہ واضح کیا جاتا ہے کہ آپ کو مالزمت jobactiveآپ کا 

لکھنا، کام کا تجربہ  resume)خالصہ)تالش کرنے اور برقرار رکھنے کیلئے کیا کرنا ہو گا۔ اس میں تعلیم و تجربے کا 

 حاصل کرنا اور نئی مہارتیں یا کوالیفیکیشنز حاصل کرنا شامل ہو سکتا ہے۔

خدمات لینے کے  ہیں یا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آۓ ہیں تو آپ اپنی آمد کے دن سے ہی روزگار کی تمام اگر آپ پناہ گزین

گار کی خدمات لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ مزید معلومات اہل ہیں۔ دوسرے تارکین وطن قدرے محدود روز

 سے رابطہ کریں۔Centrelinkکیلئے

 www.jobactive.gov.au  ڈھونڈنے کیلئے دیکھیں پرووائیڈر jobactiveمقامی اپنا 

آسٹریلیا میں قانونی طور پر کام کرنے کا اہل کوئی بھی شخص )مناسب ورک ویزا پر آنے والے وزیٹرز سمیت(تیار فصلیں 

 Harvest Labourاتارنے کا کام کر سکتا ہے جس میں ریجنل عالقوں میں پھل اور دوسری فصلیں اتارنا شامل ہے۔ 

Services اپنی خدمات jobactive ہیں۔ کے ذریعے فراہم کرتی 

jobactive رابطے کی تفصیالت 

Job Seeker Hotline 136 268 

jobactive ویب سائیٹ www.jobactive.gov.au 

  jobactiveانگلش کے عالوہ دوسری زبانوں میں معلومات 
www.employment.gov.au/translated-jobactive-

factsheets 

 معلومات etUpda etkrMa bouraL آسٹریلین 
http://employment.gov.au/australian-labour-

market-update-publication 

Harvest Labour Services معلومات www.harvesttrail.gov.au  

 

  

http://www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://employment.gov.au/australian-labour-market-update-publication
http://www.harvesttrail.gov.au/
http://www.harvesttrail.gov.au/
http://www.harvesttrail.gov.au/
http://www.harvesttrail.gov.au/
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 سکتی ہے: مندرجہ ذیل خدمات سے بھی مدد مل

 ویب سائیٹ فون ایجنسی یا سروس

psihsecitnerppA nailtrasuA 13 3873 www.australianapprenticeships.gov.au 

deiugboJ –  روزگار کیلئےنوجوانوں کے  
www.education.gov.au/job-guide 

 

+ecnrieepxE-  پختہ عمر لوگوں کے

 کیلئے روزگار
13 1764 www.employment.gov.au/job-seekers-0 

MyFuture –  تالش روزگار کیلئے مشورے

 فراہم کرنے واال ویب سائیٹ
 http://myfuture.edu.au 

 68 62 13 چھوٹا کاروبارشروع کرنے کیلئے مدد
www.employment.gov.au/self-

employment-new-enterprise-incentive-
scheme-neis 

JobAccess –  کام کرنے معذوریوں میں مبتال

 کیلئے والوں

1800 464 
800 

www.jobaccess.gov.au/people-with-
disability 

 اور مہارتوں کی منظوری والیفیکیشنزک

کوالیفیکیشنز، مہارتیں یا کام کا تجربہ ہے تو آپ کو انہیں باقاعدہ منظور اگر آپ کے پاس کسی مخصوص پیشے کی 

کروانے پر غور کرنا چاہیئے تاکہ آپ کو آسٹریلیا میں روزگار حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ اپنے علم اور مہارتوں کو منظور 

 آپ کو مستقبل میں روزگار کے امکانات اورکیریئر کے فروغ میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ کروانے سے

بیرون ملک حاصل کردہ  کوالیفیکیشن یا اگر آپ آسٹریلیا میں تعلیم یا تربیت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو اپنی

کورس میں داخلے کے تقاضے پورے کر  آپ کام کے تجربے کی جانچ اور منظوری کروانے پر غور کرنا چاہیئے تاکہ

 سکیں بلکہ اس سے تعلیم کا عرصہ بھی کم ہو سکتا ہے۔

 کیلئے دیکھیں کی منظوری کے بارے میں معلومات کوالیفیکیشنز

 http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-

recognition.aspx  

 ری کروانے کے کئی طریقے ہیں:کوالیفیکیشنزکی جانچ اور منظواپنی مہارتوں اور 

 گزشتہتحصیل علم کی منظوری

Recognition of Prior Learning (RPL) سے مراد اس علم اور مہارتوں کی جانچ اور منظوری ہے جو ایک شخص

کوالیفیکیشن نے تعلیم، تربیت، کام اور زندگی کے تجربے سے حاصل کی ہوں۔ اس سے آپ کو مکمل یا جزوی آسٹریلین 

 ہو سکتی ہے۔حاصل 

RPL  جانچ آسٹریلینRegistered Training Organisations (RTOs) کرتی ہیں۔RTOs  میں اعلی تعلیم کے ادارے

)یونیورسٹیاں( اور پیشہ ورانہ تعلیم کے ادارے شامل ہیں جو حکومت کی ملکیت ہو سکتے ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہو سکتے 

 ہیں۔

 ے ہیں کہ آپ کے پاس:کے اہل ہو سکتRPLآپ ان صورتوں میں 

 بیرون ملک سے کوالیفیکیشن ہو۔ •

http://www.australianapprenticeships.gov.au/
http://www.australianapprenticeships.gov.au/
http://www.education.gov.au/job-guide
http://www.education.gov.au/job-guide
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://myfuture.edu.au/
http://myfuture.edu.au/
http://www.employment.gov.au/self-employment-new-enterprise-incentive-scheme-neis
http://www.employment.gov.au/self-employment-new-enterprise-incentive-scheme-neis
http://www.jobaccess.gov.au/people-with-disability
http://www.jobaccess.gov.au/people-with-disability
https://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
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 متعلقہ ایجوکیشن سٹیٹمنٹ ہو۔ •

بامعاوضہ یا بالمعاوضہ کام کے تجربے، زندگی کے تجربے یا سماجی کام سے حاصل کردہ اپنی کام کی مہارتوں  •

 اور علم کا ثبوت ہو 

جانچ انجام دے سکتے ہیں۔ RPLکیلئے یا اس کی جانب سے کام کرنے والے آسٹریلین کوالیفائیڈ جانچ کنندگان RTO کسی

ممکن ہے جانچ کنندگان آپ کومخصوص کام انجام دیتے ہوۓ دیکھیں یا آپ کے ساتھ آپ کی مہارتوں کے بارے میں بات 

ر کام کے تجربے سمیت( کا موازنہ متعلقہ آسٹریلین چیت کریں۔ وہ آپ کے ثبوت، تجربے اور مہارتوں )رسمی تعلیم او

کوالیفیکیشنزفریم ورک ہے لہذا کوالیفیکیشن یا فیصلے کو تمام کوالیفیکیشن کے ساتھ بھی کریں گے۔ آسٹریلیا میں ایک نیشنل 

RTOs کی منظوری حاصل ہو جاۓ گی۔ 

کوالیفیکیشن یا تربیت کے مثال کے طور پر، آپ کی  –جانچ کنندہ آپ کو بتاۓ گا کہ آپ کو کیا ثبوت فراہم کرنا ہو گا 

 سرٹیفکیٹ، آجر کے حوالے، کام کی وضاحت کرنے والے بیانات اور کام کے نمونے۔

کیلئے اپنے امکانات پر بات RPLجب آپ ایک موزوں تربیتی ادارہ شناخت کر چکیں تو آپ کو اس ادارے سے رابطہ کر کے

تجربے کی جانچ اور منظوری پر لگنے والی فیسوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہیئے۔ کرنی چاہیئے اور اپنی مہارتوں اور 

 لگتی ہے۔جانچ کیلئے فیس RPLبالعموم 

 سے رابطے کی تفصیالت اور ان کے پتے دیکھ سکتے ہیں: RTOsآپ مندرجہ ذیل ویب سائیٹس پر

• MySkills - s.gov.auwww.myskill - پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت(VET) کے کورسوں کے بارے میں

 جاننے کیلئے جو آپ کے عالقے میں مہیا ہوں

• MyFuture - yfuture.edu.auwww.m  آسٹریلینیونیورسٹیوں سمیت تمامRTOs  ،سےرابطے کی تفصیالت

 کی درخواست کی کارروائی کے بارے میں معلوماتRPL نیز

 مہارتوں کی جانچ کرنے والی اتھارٹیاں

مہارتوں کی جانچ کرنے والی اتھارٹیاں ایسی جانچ اور ٹیسٹ انجام دیتی ہیں جن سے طے ہو سکے کہ آیا ایک تارک وطن 

ں کے مطابق کام کرنے کیلئے مہارتیں اور تجربہ ہے۔ اگرچہ یہ خدمات کسی خاص پیشے میں آسٹریلین معیاروکے پاس 

بالعموم مائیگریشن کے مقصد سے فراہم کی جاتی ہیں، کئی اتھارٹیاں دوسرے مقاصد کیلئے بھی جانچ اورٹیسٹنگ پیش کرتی 

 ہیں جن سے آپ کو اس سلسلے میں مدد مل سکتی ہے:

• Australian Qualification Frameworkکوالیفیکیشن حاصل کرنے کیلئے کے تحت 

 مخصوص پیشوں میں الئسنسنگ اور رجسٹریشن کیلئے •

 کسی پیشہ ورانہ ادارے سے سند حاصل کرنے کیلئے •

اتھارٹیاں مخصوص پیشوں میں بیرون ملک سے حاصل کردہ کوالیفیکیشنز، مہارتوں اور تجربے کی 37آسٹریلیا میںاس وقت 

اتھارٹیوں کی رنے کیلئے کہ آيا آپ کا پیشہ کسی اتھارٹی کے تحت آتا ہے، یہاں ۔ یہ معلوم کجانچ کیلئے ذمہ دار ہیں

  دیکھیں فہرست

www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities 

Trades Recognition Australia - مہارتوں کی منظوری 

Trades Recognition Australia (TRA) کے حکومت آسٹریلین Department of Education and Training 

ٹیکنیکل اور ہنرمندانہ پیشوں کی مہارتوں کی جانچ کرنے والی اتھارٹی ہے 130۔ یہ ان تقریبا"ہے یونٹ کاروباری ایک میں

http://www.myskills.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
http://www.myfuture.edu.au/
http://www.myfuture.edu.au/
http://www.myfuture.edu.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities
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 TRAنے کیا ہے۔   Australian Department of Immigration and Border Protection (DIBP)جن کا تعین 

ہ مائیگریشن بہت سی مختلف مہارتوں کی جانچ کی خدمات انجام دیتا ہے جو درخواست گزار کے حاالت اور اس کے مطلوب

 کے نتیجے پر منحصر ، مختلف خدمات ہو سکتی ہیں۔

TRA Trades Recognition Service اورTRA Optional Skills Assessment Service اور مالزمت 

  Registered Trainingکی منظور شدہ TRA ہیں۔ دیتی انجام جانچ کی مہارتوں سے مقاصد کے الئسنسنگ

Organisations (RTOs)    جانچ کے بعد ممکن ہے کہ آپ کی مہارتوں کو پورے آسٹریلیا میں یہ خدمات انجام دیتی ہیں۔

 ایک کوالیفیکیشن، 

 Offshore Technical Skills Recordکی سٹیٹمنٹ کے ساتھ باقاعدہ منظور ی مل جاۓ جو آپ سے یا تحصیل 

کرنے کیلئے اضافی تربیت لینے کا تقاضا کر سکتی  آسٹریلیا کے کام کے معیاروں پر پورا اترنے کیلئے یا الئسنس حاصل

 ہے۔

مہارتوں کی جانچ آپ کیلئے درست ہے، TRAیہ جاننے کیلئے کہ آيا

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx  پرTRA Pathfinder 

 ۔دیکھیں

بھی دیکھنا پسند کریں جو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دینے والی ایک مفت سروس ہےکہ آیا آپ  TradeSETہو سکتا ہے آپ 

 www.tradeset.com.au یںکومہارتوں کی باقاعدہ جانچ کروانی چاہیئے۔ یہاں دیکھ

Trade Recognition Australia  رابطے کی تفصیالت 

 سے( باہر کے )آسٹریلیا فون

+61 2 6240 8778  
Monday to Friday, 10.00 am to 12.00 pm and 1.00 pm to 

5.00 pm AEST, ،عوامی تعطیالت کے عالوہ (GMT +10 hours) 

 سے( اندر کے )آسٹریلیا فون
1300 360 992  

 دفتر کھلنے کے اوقات وہی ہیں جو اوپر درج ہیں

 .ua.vgotraenquiries@education میل ای

TRA Website www.tradesrecognitionaustralia.gov.au 

 کوالیفیکیشنز کی منظوریاعلی 

عمومی مقاصد کیلئے )یعنی بنیادی طور پر  Overseas Qualification Units آسٹریلین سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں واقع

کوالیفیکیشنز کی منظوری فراہم کرتے تعلیم، مائیگریشن یا روزگار کے تقاضوں کیلئے نہیں( بیرون ملک سے حاصل کردہ 

کو استعمال کرتے ہوۓ آپ  Australian Qualification Frameworkایک مفت سروس فراہم کرتے ہیں جو  OQUsہیں۔

 کرتی ہے۔کی کوالیفیکیشن کا موازنہ ایک مساوی آسٹریلین کوالیفیکیشن کے ساتھ 

Department of Education and Training (DET)  ات کوالیفیکیشنز کے موازنے کیلئے عمومی معلومبیرون ملک

سے پتہ کریں۔ اگر  OQUسے رابطہ کرنے سے پہلے اپنی سٹیٹ یا ٹیریٹری میںDET اور مشورہ فراہم کرتا ہے۔ 

 کے پاس ریفر کر دے گا۔ DETآپ کو  OQUضرورت ہوئی تو 

 ویب سائیٹ ایجنسی

http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
http://www.tradeset.com.au/index.php
mailto:traenquiries@education.gov.au
mailto:traenquiries@education.gov.au
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/
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 ویب سائیٹ ایجنسی

tment of Education and TrainingDepar https://internationaleducation.gov.au/Services-And-

Resources/services-for-individuals/Pages/Services-

for-individuals.aspx 

 erseaserritory OvState and t

Qualification Units 

http://internationaleducation.gov.au/services-and-

resources/pages/qualifications-recognition.aspx  

 

بیرون ملک تربیت یافتہ جن پیشہ ور افراد کو اپنی کوالیفیکیشنز کی منظوری کیلئے کچھ مزید تعلیم حاصل کرنے کی 

سے رابطہ کریں HELP-FEEپر 0081 020 01 8ضرورت ہو، وہ تعلیم کی فیس کیلئے مدد لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ 

 http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELPیا دیکھیں 

 جاۓ کار پر حقوق اور تحفظ

 نیادیحقوق اور تحفظ حاصل ہے۔آسٹریلیا میں کام کرنے والے ہر شخص کو کام پر ب

اس میں کم از کم اجرت کی ادائیگی، آرام کے وقفے، بیماری کی رخصت اورآپ کے کام کا احاطہ کرنے والے ایوارڈ یا 

 ايگریمنٹ میں درج کم از کم حقوق تک رسائی شامل ہے۔

Fair Work Ombudsman ں آجروں اور اجیروں کیلئے روزگار کے قوانین کے بارے میںآسٹریلیا می 

www.fairwork.gov.au پر مفت مشورہ اور معلومات فراہم کرتا ہے جو انگلش کے عالوہ دوسری زبانوں میں بھی ہیں۔ 

 کم از کم تنخواہ

پر منحصر ہو گی کہ آپ کس آسٹریلیا میں تمام اجیر )مالزمین( ایک کم از کم اجرت پانے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ رقم اس 

سٹیٹ یا ٹیریٹری میں کام کرتے ہیں، آپ کی عمر کیا ہے، کونسا ایوارڈ الگو ہوتا ہے، اور آپ کے معاہدۂ مالزمت کی 

 تفصیالت کیا ہیں۔

کتا آپ کا آجر آپ کو باقاعدگی سے ادائیگی کرنے کا پابند ہے وہ آپ کی اجازت کے بغیر تنخواہ میں کوئی کٹوتیاں نہیں کر س

)سواۓ ٹیکس اور بڑھاپے کی پنشن کیلئے کٹوتی کے(۔ جب آپ کام شروع کریں تو اپنے آجر سے کہیں کہ آپ کو کٹوتیوں 

 کے بارے میں وضاحت سے بتاۓ۔ آپ اپنی تنخواہ سے کٹوتیاں کروانے کیلئے طے کر سکتے ہیں۔

 پے سلپ دی جاۓ۔یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو تنخواہ کے دن کے بعد ایک دفتری دن کے اندر 

 مالزمت کی شرائط

تمام کارکن مالزمت کی کم از کم شرائط کے حقدارہیں۔ یہ معیار کام کے اوقات، اوورٹائم کی ادائیگی، آرام کے  آسٹریلیا میں

 وقفوں، بیماری کی رخصت اور چھٹیوں کا احاطہ کرتے ہیں۔

 نمائندگی کے حقوق

تمام کارکنوں کو ٹریڈ یونین میں شامل ہونے اوراس کے ذریعے اپنی نمائندگی کروانے کا حق حاصل ہے۔ یونینز  آسٹریلیا میں

اپنے ارکان کو اجرت، مالزمت کی شرائط اور جاۓ کار پر حقوق کے بارے میں مشورہ فراہم کرتی ہیں۔ وہ جاۓ کار پر 

کان کی تنخواہ اور کام کی شرائط کے بارے میں بات چیت مسائل کے سلسلے میں مدد کرتی ہیں اور آجروں کے ساتھ ار

 کرتی ہیں۔

https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP
http://www.fairwork.gov.au/
http://www.fairwork.gov.au/
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آپ کو اپنے آجر کو یہ بتانے کی ضرور ت نہیں ہوتی کہ آپ یونین کے رکن ہیں۔ آپ کے آجر کو اجازت نہیں کہ آپ کی 

 یونین سے وابستگی کے سبب آپ کے ساتھ بے انصافی کرے یا آپ کو مالزمت سے نکال دے۔

 آپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ کو علم نہیں کہ کونسی یونین میں شامل ہونا چاہیئے تواگر آپ یونین 

www.australianunions.com.au پرAustralian Unions  

 Australian Council of ےرکنیت اور مشورے کی سروس ہے جس Australian Unionsسے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 

Trade Unions  چالتی ہے۔ اگر آپ کو کام پر اپنے حقوق یا استحقاقات کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو یہ سروس

 آپ کی مدد کر سکتی ہے۔

 امتیازی سلوک کے خالف تحفظ

امتیازی سلوک  کام پر کی بنا پر آپ کو نسل، مذہب، جنس، حمل، جنسی ترجیح، معذوری یا ٹریڈ یونین کی رکنیت جیسی وجوہ

 اور مخالفانہ اقدام' کے خالف تحفظ حاصل ہے۔

 مخالفانہ اقدام' اسے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کو:

 کام دینے سے انکار کر دیا جاۓ •

 مالزمت سے نکال دیا جاۓ •

 تربیتی مواقع سے محروم رکھا جاۓ •

 ترقی سے محروم رکھا جاۓ یا •

 ا مالزمت کی کم فائدہ مند شرائط پر رکھا جاۓکام کے کم فائدہ مند حاالت ی •

بارے میں مزید معلومات کیلئے دیکھیں کے  امتیازی سلوک سے متعلق قوانین

www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-

australian-discrimination-laws 

 کرنے کیلئے یہاں جائیں  تشکای

www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-

about/complaints-about-discrimination-employment 

 جاۓ کار پر دیگر حقوق

نے اپنی مالزمت کے آپ کا آجر اس وجہ سے آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرسکتا اور نہ ہی آپ کو نکال سکتا ہے کہ آپ 

بارے میں سوال پوچھا ہے یا شکایت کی ہے )اپنے آجر سے یا متعلقہ اتھارٹی سے( یا اس وجہ سے کہ آپ اپنے حقوق نافذ 

 کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔

 مزید معلومات

اپنے آجر کے اگر آپ کو اس بارے میں یقین نہیں کہ آپ کو درست تنخواہ، شرائط اور جاۓ کار پر حقوق حاصل ہیں، یا 

 بارے میں شکایات کرنے کیلئے، آپ یہاں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں:

 ویب سائیٹ فون نیشنل ایجنسیاں

http://www.australianunions.com.au/
http://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws
http://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws
http://www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment
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 ویب سائیٹ فون نیشنل ایجنسیاں

Fair Work Ombudsman  

 )انگلش کے عالوہ دوسری زبانیں(

13 1394 www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help  

Fair Work Ombudsman  

تارکین وطن اور ویزے کے حامل افراد 

 کیلئے

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

and-migrants 

an UnionsiltrasuA 1300 486 466 www.australianunions.com.au/ 

Fair Work Commission 1300 799 675 www.fwa.gov.au/ 

Australian Government  www.australia.gov.au/information-and-

services/jobs-and-workplace/working-conditions  

Department of Immigration and 

Border Protection 

 http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workp

lace-rights 

 جاۓ کار پر صحت اور حفاظت

آپ کو ایک محفوظ اور صحتمندانہ ماحول میں کام کرنے کا حق حاصل ہے۔ تمام اجیرصحت اور حفاظت کیلئے اپنے آجر 

 کے طے کردہ معموالت پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔

 جائیں تو آپ کو کارکنوں کیلئے ہرجانہ لینے کا حق ہو سکتا ہے۔اگر آپ کام پر حادثے کا شکار ہو 

Work Health and Safety (WHS)  جنہیں( قوانینOccupational Health and Safety  )قوانین بھی کہتے ہیں

ت کے کیلئے بنیادی ذمہ داری سٹیٹس اور ٹیریٹریز پر ہے۔ یہ قوانین آجروں، حکومتی اداروں اور کام پر صحت اور حفاظ

 دوسرے ذمہ داران کے فرائض طے کرتے ہیں۔

اگر آپ اپنی جاۓ کار کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں تو متعلقہ ریگولیٹر )نگران( یا اپنے کام پر صحت اور حفاظت کے 

 نمائندے )اگر ایسا نمائندہ ہو تو( سے رابطہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی یونین سے رابطہ کرنا بھی پسند کریں۔

 س اور ٹیریٹریزکے ریگولیٹرز یہ ہیں:سٹیٹ

 ویب سائیٹ فون صحت اور حفاظت کا ریگولیٹر ریجن

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 

http://www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help
http://www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help
http://www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help
http://www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-migrants
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-migrants
http://www.australianunions.com.au/
http://www.australianunions.com.au/
http://www.fwa.gov.au/
http://www.fwa.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-and-workplace/working-conditions
http://www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-and-workplace/working-conditions
http://www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-and-workplace/working-conditions
http://www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-and-workplace/working-conditions
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
http://www.worksafety.act.gov.au/
http://www.worksafety.act.gov.au/
http://www.workcover.nsw.gov.au/
http://www.workcover.nsw.gov.au/
http://www.worksafe.nt.gov.au/
http://www.worksafe.nt.gov.au/
http://www.worksafe.qld.gov.au/
http://www.worksafe.qld.gov.au/
http://www.safework.sa.gov.au/
http://www.safework.sa.gov.au/
http://www.worksafe.tas.gov.au/
http://www.worksafe.tas.gov.au/
http://www.worksafe.vic.gov.au/
http://www.worksafe.vic.gov.au/
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 ویب سائیٹ فون صحت اور حفاظت کا ریگولیٹر ریجن

WA WorkSafe Western Australia 1300 307 877 www.worksafe.wa.gov.au 

 Comcare 1300 366 979 www.comcare.gov.au قومی

 Safe Work Australia  1300 551 832 قومی

http://www.safeworkaustralia.gov.
au/sites/swa/whs-

information/working-safely-in-
australia/pages/default 

ریگولیٹرز کی کچھ شعبوں مثال" کان کنی اورتیل اور گیس کے شعبے میں الگ سیفٹی ریگولیٹرز )حفاظت کے نگران( ہیں۔ 

 کیلئے، جس میں کارکنوں کیلئے ہرجانے کے ریگولیٹرز بھی شامل ہیں، دیکھیں مکمل فہرست

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

regulators 

 بڑھاپے کی پنشن

اپنی ریٹائرمنٹ کیلئے بچت کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ اور/یا آپ کا آجر ایک پنشن  Superannuation))بڑھاپے کی پنشن 

 ھ سال کی عمر کو پہنچنے پر نکال سکتے ہیں۔فنڈ میں پیسے ڈال سکتے ہیں جو آپ بالعموم ساٹ

بیشتر کیسوں میں آپ کا آجر قانون کے تحت آپ کی کمائی کے نو فیصد کے برابر رقم آپ کے منتخب کردہ پنشن فنڈ میں 

یں ڈالنے کا پابند ہے۔ آپ اپنی پنشن کیلئے زائد رقم بھی فنڈ میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ جاننے کیلئے کہ آيا آپ کا آجر فنڈ م

 درست رقم ادا کر رہا ہے، اپنے پنشن فنڈ سے معلوم کریں۔

 اگر آپ اپنے طور پر کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ریٹائرمنٹ کیلئے پنشن فنڈ میں پیسے ڈالنے پر غور کرنا چاہیئے۔

 مزید معلومات کیلئے:

 ویب سائیٹ فون پنشن فنڈ کے بارے میں معلومات

ustralian Taxation OfficeA 13 1020 www.ato.gov.au/super 

Australian Securities and 
nvestments CommissionI  

1300 300 630 www.moneysmart.gov.au/superannuation-
and-retirement  

 

  

http://www.worksafe.wa.gov.au/
http://www.worksafe.wa.gov.au/
http://www.comcare.gov.au/
http://www.comcare.gov.au/
http://www.comcare.gov.au/
http://www.comcare.gov.au/
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-information/working-safely-in-australia/pages/default
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-information/working-safely-in-australia/pages/default
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
http://www.ato.gov.au/super
http://www.ato.gov.au/super
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
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 آسٹریلیا کا قانون 6

 اس حصے میں

جانے والی آسٹریلیا میں ہر شخص سے آسٹریلیا کے قوانین کی تعمیل کی توقع کی جاتی ہے۔ دوسرے ملکوں میں قبول کی 

 کچھ چیزیں آسٹریلیا میں غیر قانونی ہیں اور ان کے نتیجے میں سخت سزائیں ہو سکتی ہیں۔

آسٹریلیا کے قوانین سے آگاہ ہو کر آپ کو آسٹریلین معاشرے میں زندگی کیلئے خود کو ڈھالنے اور مسائل سے بچنے میں 

 مدد ملے گی۔

 جرائم •

 تشدد •

 گھریلو اور عائلی تشدد اور جنسی حملہ •

 رضامندی کی قانونی عمر •

 بچوں کے حقوق •

 بچوں کا تحفظ •

 جبری شادی •

 لڑکیوں کی تولیدی صحت اور حقوق •

 آتشی اسلحہ اور چاقو •

 جانور اور جنگلی حیات •

 تمباکو نوشی، شراب نوشی اور منشیات •

 پودوں اور جانوروں کی درامد پر پابندیاں •

 دیگر قوانین •

 قانونی مدد •

 جرائم

 یا حرکت ہے جو قانون کے خالف ہو اور جس کے نتیجے میں سزا ہو سکتی ہے۔ جرم کا مطلب ایسا طرز عمل

سنگین جرائم میں قتل، حملہ، جنسی حملہ، امالک کو نقصان پہنچانا یا چوری، مسلّح ڈاکہ، بچوں یا قانونی رضامندی کی عمر 

، غیر قانونی منشیات کا قبضہ، سے چھوٹے نوجوانوں کے ساتھ جنسی تعلقات پیدا کرنا، خطرناک انداز میں گاڑی چالنا

استعمال یا فروخت، اور فراڈ شامل ہیں۔ کسی اہلکار مثال" پولیس افسر یا فیڈرل حکومت، سٹیٹ کی حکومت یا مقامی حکومت 

کے مالزم کو رشوت دینا )پیسوں کی پیشکش کرنا( یا رشوت دینے کی کوشش کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ سرکاری اہلکاروں 

 اثرانداز ہونے کیلئے تحائف یا رشوت پیش کرنا قانون کے خالف ہے اور اس کی رپورٹ کی جاۓ گی۔کے فیصلوں پر 

الئسنس کے بغیر اسلحے مثال" بندوق یا پستول کی ملکیت اور اسلحہ پاس رکھنا قانون کے خالف ہے۔ بیشتر سٹیٹس اور 

 ں ہیں جو اسلحے کا کام دے سکتی ہوں، مثال" چاقو۔ٹیریٹریزمیں پبلک مقامات پر دوسری ایسی چیزیں پاس رکھنے پر پابندیا
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کو فون کریں اور 000ایمرجنسی میں، یا خود کو یا کسی اور کو فوری خطرہ درپیش ہونے کی صورت میں،

“Police”مانگیں۔ دیکھیں 

 کرنا حاصل مدد، 2باب  

کے پاس ایسی معلومات ہیں جن سے پولیس کو کسی جرم کی تفتیش یا روک تھام اگر آپ نے کوئی جرم دیکھا ہے یا اگر آپ 

کو فون کر 000 333 1800پر یا  www.crimestoppers.com.auمیں مدد مل سکتی ہے تو آپ کو

 انا ضروری نہیں۔سے رابطہ کرنا چاہیئے۔ آپ کیلئے اپنا نام بت Stoppers Crimeکے

 تشدد

کسی دوسرے شخص کے خالف تشدد کرنا آسٹریلیا میں قانون کے خالف ہے اور اسے سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ متشدد 

 جرائم کا ارتکاب کرنے واال شخص جیل جا سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔

 بننے والوں کی مدد کیلئے کئی خدمات موجود ہیں۔ گھر میں تشدد )گھریلو اور عائلی تشدد( سمیت جرائم یا تشدد کا نشانہ

 اور جنسی حملہ گھریلو اور عائلی تشدد

میں ایسا طرز عمل یا دھمکیاں شامل ہیں جن کا مقصد شریک حیات یا گھر کے کسی دوسرےفرد کو  گھریلو اور عائلی تشدد

آسٹریلیا میں گھریلو اور عائلی تشدد قانون  اس کی سالمتی کے حوالے سے خوفزدہ کر کے یا دھمکی دے کر کنٹرول کرنا ہو۔

 کے خالف ہے۔ اس میں یہ شامل ہو سکتا ہے:

 گھر کے فرد یاشریک حیات کو مارنا، اس کا گال دبانا یا تکلیف دینا •

 گھر کے فرد یاشریک حیات کو ضروری پیسوں سے محروم رکھنا •

 شریک حیات کو دوستوں اور رشتہ داروں سے الگ تھلگ رکھنا •

 حیات کی مسلسل بے عزتی یا اس پر تنقید کرناشریک  •

 بچوں یا پالتو جانوروں کو دھمکانا •

جنسی حملہ ایسا جنسی طرز عمل ہے جو کسی دوسرے شخص کی اجازت کے بغیر اس کے ساتھ روا رکھا جاۓ۔ جنسی 

 حملے میں یہ شامل ہے:

 کسی کو جنسی فعل یا جنسی حرکات پرمجبور کرنا •

 پر مجبور کرنا کسی کو فحش مواد دیکھنے •

 کے ساتھ جنسی فعل یا جنسی حرکات کرنا بچےکسی  •

کسی پر جنسی حملہ کرنا قانون کے خالف ہے۔ جنسی حملے کا ارتکاب کرنے واال شخص جیل جا سکتا ہے،  آسٹریلیا میں

ازدواجی رشتے میں یا افراد خانہ کے بیچ جنسی حملہ بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ آپس میں تعلقات رکھنے والے افراد، 

 قانون کے خالف ہے۔

آسٹریلیا کے قوانین عورتوں اور مردوں کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ہر عورتوں کے حقوق مردوں کے برابر ہیں۔ 

ل ہے۔ عورتیں بدسلوکی شخص کو تشدد سے پاک، اور خوش باش رشتے اورسماج میں زندگی گزارنے گزارنے کا حق حاص

 یا نقصان پہنچاۓ جانے کو قبول کرنے پر مجبور نہیں ہیں۔

http://www.crimestoppers.com.au/
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مانگیں۔ آسٹریلیا میں پولیس سے مدد مانگنا ”Police“کو فون کریں اور  000 اگر آپ یا آپ کا کوئی واقف خطرے میں ہو تو

 محفوظ ہے اور پولیس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔

Family Safety Pack  آپ کو آپ کے حقوق سمجھنے اور یہ جاننے میں مدد دیتا ہے کہ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو

شورے تو کہاں سے مدد مل سکتی ہے۔ آسٹریلیا میں مختلف تہذیبوں کا احساس رکھنے والی کاؤنسلنگ سروسز )ماہرانہ م

 کی خدمات( موجود ہیں اور ان سے مدد مانگنا قابل قبول ہے۔ یہ پیک کئی زبانوں میں ترجمے کے ساتھ یہاں دستیاب ہے

 www.dss.gov.au/family-safety-pack 

RESPECT 1800ومات فراہم کرتی ہے۔ کاؤنسلرز )مشورہ دینے مفت، رازدارانہ ٹیلیفون اور آن الئن کاؤنسلنگ اور معل

والے ماہرین( آپ کی بات سنیں گے، آپ کے سواالت کے جواب دیں گے اور وہ آپ کے عالقے میں دوسری امدادی خدمات 

 www.1800respect.org.au کو فون کریں یا یہاں دیکھیں 732 737 1800سے آپ کا رابطہ کروا سکتے ہیں۔ 

MensLine  ایک کاؤنسلنگ سروس ہے جو مردوں کو تشدد کے مسائل سمیت عائلی اور رشتوں کے مسائل سے نبٹنے میں

 www.mensline.org.auکو فون کریں یا یہاں دیکھیں  978 789 1300مدد دیتی ہے۔

پر مفت 450 131کو (TIS National)  تحریری اور زبانی ترجمے کی سروساگر آپ کو انٹرپریٹر کی ضرورت ہے تو 

 فون کریں۔ 

 TIS Nationalکاؤنسلنگ فراہم نہیں کرتی لیکن آپ کو دوسرے اداروں سے بات کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ 

 فون گھریلو اور عائلی تشدد کیلئے سروس ریجن

 24گھنٹوں کی ہیلپ الئن یا – tluassA lauxeS dna ecneloVi citsemDo قومی

www.1800respect.org.au 

  یا 526 200 1800 
1800 737 732 

  ecvireS oninteverP esubA dliCh قومی

گھنٹوں کی ہیلپ الئن یا 24 -

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

1800 688 009 

 گھنٹوں کی ہیلپ الئن ailtrasuA Mensline - 24 قومی

www.mensline.org.au 

1300 789 978 

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

1300 766 491 

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

02 6280 0900 

NSW Domestic Violence Advocacy Service - )مشورے کی الئن(Sydney  

Advice Line  
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-

service 

02 8745 6999 

 Domestic Violence Advocacy Service – 784 810 1800 مفت کال سڈنی سے باہر 

 Community Services Domestic Violence Line 
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-

families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line 

1800 656 463 

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

1800 019 116 

 
Domestic Violence Counselling Service 

www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service 
08 8945 6200 

Qld 
Women’s Help Line 

www.dvconnect.org/womensline 
1800 811 811 

https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.mensline.org.au/
http://www.mensline.org.au/
http://mrs.org.au/
http://mrs.org.au/
http://dvcs.org.au/
http://dvcs.org.au/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
http://www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
http://www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
http://www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
http://www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
http://www.dvconnect.org/womensline
http://www.dvconnect.org/womensline
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 فون گھریلو اور عائلی تشدد کیلئے سروس ریجن

 
Men’s Help Line 

www.dvconnect.org/mensline/ 
1800 600 636 

SA ServicesDomestic Violence Crisis  
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-

and-in-the-community/domestic-violence 

1300 782 200 

 Domestic Violence Help Line 
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-

about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-
counselling-services/ 

1800 800 098 

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

1800 633 937 

 Response and Referral – کاؤنسلنگ اور مدد کی سروس 

www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/
family_violence_counselling_and_support_service 

1800 608 122 

Vic. Eastern Domestic Violence Service 

  بجے 5بجے تا شام  9پیر تا جمعہ، صبح 

http://edvos.org.au/what-we-do 

03 9322 3555 
 

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

1800 755 988 

 Immigrant Women’s Domestic Violence Service  

 بجے 5بجے تا شام  9پیر تا جمعہ، صبح 

03 9898 3145 

 کاؤنسلنگ اور سہارا 

www.safesteps.org.au 

1800 015 188 

 Men’s Referral Service, Richmond, 

 وکٹوریا میں مفت کال

http://mrs.org.au/about 

 
1800 065 973 

 

 Men’s Referral Service, Richmond, 

  بجے 5بجے تا شام  9پیر تا جمعہ، صبح 

03 9428 2899 

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

Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 007 339 

 Women’s Domestic Violence Crisis Service 

 ے باہر سے کالیںکپرتھ 

08 9223 1188 

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

Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 000 599 

 ممکن ہے گھریلو اور عائلی تشدد کے مسائل سے نبٹنے کیلئے آپ کو قانونی مدد کی ضرورت ہو۔ مزید معلومات کیلئے 

 دیکھیں۔ یںم خراس باب کے آ

 رضامندی کی قانونی عمر

رضامندی کی قانونی عمر وہ عمر ہے جس میں قانون کے مطابق آپ کسی دوسرے شخص کے ساتھ جنسی فعل کیلئے اتفاق 

 کر سکتے )رضامندی دے سکتے( ہیں۔

 آسٹریلیا سال ہے۔ ساؤتھ16اکثر سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں مردوں اور عورتوں دونوں کیلئے رضامندی کی قانونی عمر 

(South Australia) اور تسمانیہ (Tasmania)سال ہے۔ 17میں یہ عمر 

http://www.dvconnect.org/mensline/
http://www.dvconnect.org/mensline/
http://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-the-community/domestic-violence
http://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-the-community/domestic-violence
http://www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counselling-services/
http://www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counselling-services/
http://www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
http://www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
http://www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_violence_counselling_and_support_service
http://www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_violence_counselling_and_support_service
http://edvos.org.au/what-we-do/
http://edvos.org.au/what-we-do/
http://www.iwss.org.au/
http://www.iwss.org.au/
http://www.safesteps.org.au/
http://www.safesteps.org.au/
http://mrs.org.au/about/
http://mrs.org.au/about/
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
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رضامندی کی قانونی عمر سے چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی فعل کرنا قانون کے خالف ہے۔ ان قوانین کی کسی بالغ کا 

ہے یا نہیں۔ یہ خالف ورزی کرنے والے ہر شخص کیلئے کڑی سزائیں ہیں، اس سے قطع نظر کہ بچے نے رضامندی دی 

 قوانین نوجوان افراد کو جنسی استحصال سے محفوظ رکھتے ہیں۔ 

آپ ڈاکٹر سے بات کر کے یا جنسی صحت کے کلینک یا فیملی پالننگ کلینک سے رابطہ کر کے مزید معلومات حاصل کر 

 میں درج ہیں۔ White Pagesسکتے ہیں جو 

 بچوں کے حقوق

 آسٹریلیا بچوں کے حقوق کے تحفظ کا مضبوط عزم رکھتا ہے۔

قانون بچوں کو جسمانی، جنسی اور جذباتی بدسلوکی، غفلت اور تشدد سے محفوظ رکھتا ہے، گھر میں بھی اور سکول میں 

صالح کیلئے جسمانی سزا ، مثال" مارنے، بھی۔ بچوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کیلئے معقول انتظامات کرنا ضروری ہے۔ ا

کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور اگر ایسی سزا سے بچے کو زیادہ نقصان پہنچے تویہ قانون کے خالف ہے۔ سکولوں 

 میں جسمانی سزا کی اجازت نہیں ہے۔

تحفظ کے حکام کو اطالع آسٹریلیا میں کچھ لوگ، جیسے ڈاکٹر اور اساتذہ، اس صورت میں سٹیٹ اور ٹیریٹری میں بچوں کے 

 دینے کے پابند ہیں کہ انہیں کسی بچے کو نقصان پہنچنے کے حوالے سے فکر ہو۔

 بچوں کا تحفظ

جب کسی عمل سے ایک بچے یا نوجوان شخص کو نقصان پہنچتا ہو یا نقصان پہنچنے کا امکان ہو تو بچوں کے تحفظ کی 

دخل اندازی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی واقف کو تشدد خدمات بچوں کی حفاظت اور فالح یقینی بنانے کی خاطر

 یا بدسلوکی سے تحفظ کی ضرورت ہے تو آپ کو پولیس یا بچوں کے تحفظ کی سروس سے رابطہ کرنا چاہیئے۔

 مزید معلومات کیلئے:

 فون بچوں کے تحفظ کے ادارے اور ویب سائیٹس ریجن

گھنٹوں کی 24

 National Child Abuse Prevention Services سروس
www.childabuseprevention.com.au 

1800 688 009 

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

1300 556 729 

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

neglect 

132 111 

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

1800 700 250 

Qld Department of Communities, Child Safety and  
Disability Services 

www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services 

1800 811 810 

http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.communityservices.act.gov.au/ocyfs
http://www.communityservices.act.gov.au/ocyfs
http://www.community.nsw.gov.au/preventing_child_abuse_and_neglect
http://www.community.nsw.gov.au/preventing_child_abuse_and_neglect
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
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 فون بچوں کے تحفظ کے ادارے اور ویب سائیٹس ریجن

گھنٹوں کی 24

  SA and Child DevelopmentDepartment for Education سروس
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. Child Protection -Department of Human Services  
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-

people/child-protection 

131 278 

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

1800 199 008 

 جبری شادی

آسٹریلیا میں ہر شخص یہ چننے کیلئے آزاد ہے کہ آیا وہ شادی کرے گا یا نہیں۔ کسی کو شادی پر مجبور کرنا  آسٹریلیا میں

جرم ہے۔ جبری شادی اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کی شادی اس کی مکمل اور آزادانہ مرضی کے بغیر ہو، کیونکہ اسے 

 یا دھوکہ دیا گیا ہے۔دھمکایا گیا ہے، مجبور کیا گيا ہے 

کسی کو کسی پر شادی کیلئے جسمانی، جذباتی یا نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 

 اس شخص کا مذہبی یا نسلی پس منظر، اس کی جنس یا جنسی رجحان یا عمر کیا ہے۔

جانا یا بھیجنا، یا کسی اور سے اس کا انتظام  کسی شخص کو شادی پر مجبور کرنے کے مقصد سے ملک سے باہر لے

 ۔ہے فکروانا بھی قانون کے خال

سال کے درمیان عمر کے افراد صرف والدین کی  18اور 16سال سے کم عمر کے بچوں کو شادی کی اجازت نہیں ہے۔ 16

 منظوری دے۔اجازت اور آسٹریلین عدالتی حکم کے بعد شادی کر سکتے ہیں جس میں جج یا مجسٹریٹ شادی کی 

 آسٹریلیا میں ارینجڈ میرج قانونی ہے۔ دونوں فریقوں کی رضامندی الزمی ہے۔

کے بارے میں مزید جاننے اور مدد مانگتے ہوۓ خود کو اور دوسروں کومحفوظ رکھنے کے طریقوں کے  جبری شادی

 www.ag.gov.au/forcedmarriageھیں بارے میں معلومات کیلئے دیک

)pack-safety-gov.au/familywww.dss.(Family Safety Pack   میں جبری شادی اور کم عمری کی شادی کے

 بارے میں ایک معلوماتی پرچہ شامل ہے۔

پر 237 131اگر آپ کے خیال میں کسی کی جبری شادی ہوئی ہے یا کسی کو جبری شادی کا خطرہ ہے تو 

Australian Federal Policeسے رابطہ کریں۔ 

  

http://www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify
http://www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection
http://www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx
http://www.ag.gov.au/forcedmarriage
http://www.ag.gov.au/forcedmarriage
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
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 مندرجہ ذیل تنظیمیں بھی مدد کر سکتی ہیں:

 فون تنظیمیں اور ویب سائیٹس ریجن

 National Sexual Assault, Domestic and Family Violence قومی
Counselling Service 

www.1800respect.org.au 

1800 737 732 

  Family Law Information قومی

http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/famil

y-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support  

1300 352 000 

 

 NSW قومی

/  

Slavery Australia-Anti 

www.antislavery.org.au 

02 9514 9662 

 NSW  قومی

/ 

My Blue Sky 

www.mybluesky.org.au 

 یا 8815 9515 02

 )ٹیکسٹ( 844 070 0481

Vic. Centre for Human RightsAustralian Muslim Women’s  
www.ausmuslimwomenscentre.org.au 

03 9481 3000 

 لڑکیوں کی تولیدی صحت اور حقوق

 آسٹریلیا میں قانون کے خالف ہے۔ (FGM/C) لڑکیوں کے جنسی اعضا کو بگاڑنے یا کاٹنے کا رواج

FGM/C  میں ایسا ہر عمل شامل ہے جس میں نسوانی جنسی اعضا کے بیرونی حصے کو جزوی یا مکمل طور پر کاٹا

 جاۓ، یا نسوانی جنسی اعضا کو کوئی اور نقصان پہنچایا جاۓ جبکہ یہ عمل انجام دینے کی وجوہ طبی نہ ہوں۔

اور سے اس کا انتظام کروانا بھی  کروانے کیلئے کسی دوسرے ملک لے جانا یا بھیجنا یا کسیFGM/Cکسی شخص کو 

 ۔قانون کے خالف ہے

FGM/C  کے سنگین اور دیرپا نتائج ہو سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں آنے والی عورتوں اور لڑکیوں کو اس رواج کی وجہ سے

 صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔

 مندرجہ ذیل سپیشلسٹ خدمات مدد کر سکتی ہیں:

 فون سلڑکیوں کے تولیدی حقوق کی سرو ریجن

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

 

 

 

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

02 6247 3077 

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

children/womens-health-service 

02 6205 1078 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support
http://www.antislavery.org.au/
http://www.antislavery.org.au/
http://www.mybluesky.org.au/
http://www.mybluesky.org.au/
http://www.ausmuslimwomenscentre.org.au/
http://www.ausmuslimwomenscentre.org.au/
http://www.netfa.com.au/
http://www.netfa.com.au/
http://www.shfpact.org.au/
http://www.shfpact.org.au/
http://www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-children/womens-health-service
http://www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-children/womens-health-service
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 فون سلڑکیوں کے تولیدی حقوق کی سرو ریجن

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

1800 817 227 

 Education Program on FGM 
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-

Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-

Genital-Mutilation/default.aspx 

02 9840 3877 

NT Sexual Assault Referral Centre  
www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services 

Darwin 
Alice Springs 

 

08 8922 6472 
08 8955 4500 

 Family Planning Welfare Association 
www.fpwnt.com.au 

08 8948 0144 

Qld Family Planning Queensland (True) 

 www.fpq.com.auیا  

www.true.org.au 

07 3250 0240 

 

 FGM –Multicultural Women’s Health  
www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-

womens-health-female-genital-mutilation-fgm 

07 3250 0240 

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

1800 188 158 

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

08 8444 0700 

Tas. Bicultural Community Health Program -Red Cross  
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx 

-  

-  

 

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

1300 737 639 

 
 Tasmania police 

www.police.tas.gov.au 
131 444 

 Crime stoppers 
http://crimestopperstas.com.au 

1800 333 000 

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

 دیہی عالقوں سے مفت کال

03 8345 3058 

1800 442 007 

 Sexual AssaultSouth Eastern Centre Against  
www.secasa.com.au 

 گھنٹے 24 –مفت کال 

 مصیبت میں

 

1800 806 292 
03 9594 2289 

http://www.women.nsw.gov.au/
http://www.women.nsw.gov.au/
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/default.aspx
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services/
http://www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services/
http://www.fpwnt.com.au/
http://www.fpwnt.com.au/
http://www.fpq.com.au/
http://www.fpq.com.au/
http://www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-womens-health-female-genital-mutilation-fgm
http://www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-womens-health-female-genital-mutilation-fgm
http://www.wis.sa.gov.au/
http://www.wis.sa.gov.au/
http://www.whs.sa.gov.au/
http://www.whs.sa.gov.au/
http://www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
http://www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.police.tas.gov.au/
http://www.police.tas.gov.au/
http://crimestopperstas.com.au/
http://crimestopperstas.com.au/
http://www.thewomens.org.au/health-information/
http://www.thewomens.org.au/health-information/
http://www.secasa.com.au/
http://www.secasa.com.au/
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 فون سلڑکیوں کے تولیدی حقوق کی سرو ریجن

 RightsAustralian Muslim Women’s Centre for Human  
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-

responsible-reporting-on-female-genital-cutting 

03 9481 3000 

WA Information ServiceWomen’s  
www.communities.wa.gov.au/communities-in-

focus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx 

  بجے 4بجے تا شام  9مفت کال، پیر تا جمعہ، صبح 

1800 199 174 

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

php 

08 9340 1557 

 آتشی اسلحہ اور چاقو

رکھنا جرم ہے۔ بندوق اور پستول پاس رکھنے یا اس کا مالک بننے آسٹریلیا میں چاقو یا بندوق اور پستول جیسے ہتھیار پاس 

 کیلئے آپ کے پاس الئسنس ہونا ضروری ہے۔

بندوق اور پستول کے استعمال اور نابالغ افراد کو بندوق اور پستول یا چاقو کی فروخت پر بالعموم پابندیاں ہیں۔ بندوق اور 

 یٹ اور ٹیریٹری کے انتظامات مختلف ہیں۔پستول کے استعمال اور ملکیت کے بارے میں ہر سٹ

 جانور اور جنگلی حیات

آسٹریلیا کے مقامی جانوروں کے شکار اور نیشنل پارکس یا دوسرے محفوظ قدرتی عالقوں میں بالعموم کسی بھی جانور کے 

 شکارکی اجازت نہیں ہے۔

ں اور آپ کو پتہ کرنا چاہیئے کہ آپ کے مختلف سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں شکار اور مچھلی پکڑنے کے قوانین مختلف ہی

عالقے میں کونسے قوانین الگو ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کچھ عالقوں میں آپ وحشی جانوروں کا شکار کر سکتے ہوں۔ ممکن ہے 

آپ کوشکار کرنے کیلئے الئسنس یا پرمٹ لینا پڑے یا فیس ادا کرنی پڑے نیز آپ جو ہتھیار استعمال کریں، اس کا الئسنس 

 ضروری ہے۔ ہونا

سمندر یا دریاؤں میں تفریح کے طور پر مچھلی کے شکار کی اجازت ہو سکتی ہے، بالعممو م پرمٹ یا الئسنس کے ساتھ۔ 

 بالعموم اس کی ایک حد مقرر ہوتی ہے کہ آپ کس سائزکی اور کتنی تعداد میں مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں۔

نے کیلئے قوانین ہیں۔ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ برا سلوک میں جانوروں کو ظلم اور غفلت سے محفوظ رکھ آسٹریلیا

کرنے والے لوگوں کو جرمانے یا قید کی سزا، یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ مقامی قوانین آپ کو اپنے گھر میں جانور 

الئسنس ہونا مقامی جانور رکھنے کیلئے بالعموم آپ کے پاس ایک خاص آسٹریلیا کے رکھنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن 

 ضروری ہے۔

 گھر کے صحن میں جانوروں کوہالک کرنا ممنوع ہے۔

 بھی دیکھیں۔ شرکت میں زندگی شہری، 12باب 

http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-reporting-on-female-genital-cutting
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-reporting-on-female-genital-cutting
http://www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx
http://www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx
http://www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php
http://www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php
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 تمباکو نوشی، شراب نوشی اور منشیات

 سے ایک ہے۔آسٹریلیا میں اموات اور بیماری کی بڑی وجوہ میں تمباکو نوشی صحت کیلئے مضر ہے اور 

کے بارے میں معلومات صحت کے ماہرین مثال ڈاکٹر اور فارماسسٹ سے  تمباکو نوشی ترک کرنے کے طریقوںتمباکواور 

سے بھی  Quitlineپر www.quitnow.gov.au یا  (Quit 13) 7848 13دستیاب ہیں۔ بعض دوسری خدمات مثال

 دستیاب ہیں۔معلومات 

جس کار میں بچے موجود ہوں، اس میں تمباکو نوشی کی اجازت نہیں ہے اور دفاتر، کام کی جگہوں، شاپنگ سنٹروں، 

 تمباکو نوشی کی اجازت نہیں ہے۔پر ہسپتالوں، صحت کے کلینکوں، تفریحی مقامات اور ریسٹورنٹوں سمیت اکثر پبلک مقامات 

 تمباکو کی مصنوعات بیچنا یا فراہم کرنا بھی قانون کے خالف ہے۔سال سے کم عمر کے کسی شخص کو 18

آسٹریلیا کے قانون میں شراب نوشی کی اجازت ہے لیکن صرف بعض جگہوں پر اور بعض اوقات میں۔ شراب نوشی سے 

 متعلق ہدایات میں مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی بھی دن دو سٹینڈرڈ ڈرنکس سے زیادہ شراب نہ پی جاۓ۔

سال سے کم عمر کے شخص کیلئے 18۔ بیچنا یا فراہم کرنا قانون کے خالف ہے شخص کیلئے نابالغ کوشراب کسی بھی

شراب پینا قانون کے خالف ہے سواۓ اس کے کہ وہ پرائیویٹ امالک مثال" کسی کے ذاتی گھر میں شراب پیے ۔کئی پبلک 

 ے۔ہ منوعمقامات پر بھی شراب نوشی م

منشیات رکھنے، بیچنے اور استعمال کرنے سے روکنے کیلئے قوانین موجود ہیں۔ منشیات کے آسٹریلیا میں لوگوں کو کچھ 

قوانین توڑنے کے نتیجے میں جرمانوں اور قید سمیت کڑی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ آسٹریلیا میں منشیات کے قوانین غیر قانونی 

ن یا فروخت کا کاروبار کرنے والوں میں تمیز منشیات استعمال کرنے والوں اورغیر قانونی منشیات کی فراہمی، پروڈکش

 کرتے ہیں۔

منشیات یا شراب کے زیراثرہوتے ہوۓ گاڑی چالنا قانون کے خالف ہے۔ اگر آپ منشیات لینے یا شراب پینے کے بعد گاڑی 

ں یا ان چالئیں تو آپ اپنے ڈرائیونگ الئسنس سے محروم ہو سکتے ہیں، آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے، آپ جیل جا سکتے ہی

 بھی دیکھیں۔ ٹرانسپورٹ، 8باب سب سزاؤں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ 

اگر آپ کو یا آپ کے کسی واقف کو غیر قانونی منشیات یا شراب نوشی کے مسائل ہیں تو اپنے ڈاکٹر، اپنی مقامی کمیونٹی 

 میں شراب یا منشیات کیلئے ہیلپ الئن سے بات کریں:ہیلتھ سروس یا اپنی سٹیٹ یا ٹیریٹری 

  شراب اور منشیات کے بارے میں معلومات کی سروس کا فون نمبر سٹیٹ یا ٹیریٹری

ACT 02 6207 9977 

NSW 
02 9361 8000 (Sydney) 

1800 422 599 

NT 
08 8922 8399 (Darwin) 

08 8951 7580 (Central Australia) 
1800 131 350 (Territory wide) 

Qld 1800 177 833 

SA 1300 131 340 

http://www.quitnow.gov.au/
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  شراب اور منشیات کے بارے میں معلومات کی سروس کا فون نمبر سٹیٹ یا ٹیریٹری

Vic. 1800 888 236 

Tas. 1800 811 994 

WA 
08 9442 5000 (Perth) 

 عالقے( دیہی کے آسٹریلیا ویسٹرن) 024 198 1800

 

 مزید معلومات کیلئے:

 ویب سائیٹ ادارہ یا مہم

ngaipmaC occaboT lanoiNat www.quitnow.gov.au 

Department of Health www.alcohol.gov.au/ 

gnaipmCa gsurD lanoiNat www.drugs.health.gov.au/ 

orkwtNe oniatmorfnI Drug nailtrasuA www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38 

 

 پودوں یا جانوروں کی درامد پر پابندیاں

موجود ہیں کہ آپ کونسے  اصولاگر آپ آن الئن مصنوعات خریدیں یا آسٹریلیا آئیں یا آسٹریلیا سے باہر جائیں تو ایسے 

 پودے اور جانور خرید سکتے ہیں یا اپنے ساتھ ال سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں

 www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers 

توڑتا ہے، یہاں دیکھیں  جنگلی حیات کے قوانینیہ چیک کرنے کیلئے کہ آیا آپ کا سامان 

www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs 

کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ آسٹریلیا کے  آسٹریلیا کے اندر ٹرانسپورٹایسے قوانین بھی ہیں کہ کونسے پودے اور جانور 

پر چیک کریں کہ اپنی منزل تک چیزیں لے /www.quarantinedomestic.gov.auاندر سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو 

 جانے کیلئے کیا تقاضے عائد ہوتے ہیں۔

 دیگر قوانین

 موت نہیں ہے۔آسٹریلیا میں سزاۓ 

کوڑا کرکٹ پھیالنے، آلودگی پھیالنے یا اجازت کے بغیر کوڑا اور فالتو چیزیں پھینکنے یا زیادہ شور کرنے کے خالف بھی 

 قوانین موجود ہیں۔

 ہمسایوں کے ساتھ تنازعات

خدمات موجود ہیں ہمسایوں کے ساتھ کئی قسموں کے تنازعات بھی قانون کے تحت آتے ہیں۔ تنازعات کے حل اور ثالثی کی 

 جو ایسے مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہیں اور یہ عدالت سے رجوع کرنے کا متبادل ہیں۔

  

http://www.quitnow.gov.au/
http://www.quitnow.gov.au/
http://www.alcohol.gov.au/
http://www.alcohol.gov.au/
http://www.drugs.health.gov.au/
http://www.drugs.health.gov.au/
http://www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38
http://www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
http://www.quarantinedomestic.gov.au/
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 مزید معلومات کیلئے:

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ سروس

ACT Resolution ServiceConflict  
www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods

_brochure.pdf 

NSW Information about the law in NSW 
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neig

hbours/  

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  

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-
handbook/community-and-

environment/neighbourhood-
disputes/introduction  

Vic. Victoria Legal Aid 
www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-
answers/disputes-with-neighbours 

WA Legal Aid WA 
www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutThe
Law/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCo

mmonProblems.aspx  

 بھی دیکھیں۔ شرکت میں زندگی شہری، 12باب 

 قانونی مدد

قانونی حقوق اور فرائض کے بارے میں تمام سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو لوگوں کو ان کے 

 معلومات دیتی ہیں اور نظام انصاف تک ان کی رسائی بہتر بناتی ہیں۔

Legal Aid  ،ادارے اہل کالئنٹس کو فوجداری معامالت، ازدواجی رشتے ٹوٹنے، گھریلو تشدد، مائیگریشن، ذہنی صحت

 سوشل سیکورٹی، قرض اور ٹریفک کے جرائم کے بارے میں قانونی مشورہ اور مدد فراہم کرتے ہیں:

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ فون لیگل ایڈ ادارہ

ACT CTA diA lageL 1300 654 314 www.legalaidact.org.au/ 

NSW WSN diA lageL 1300 888 529 www.legalaid.nsw.gov.au/ 

NT 
Territory Legal Aid  Northern

Commission 
1800 019 343 www.nt.gov.au/ntlac 

Qld ueenslandQ diA lageL 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. diA lageL airtocVi 1300 792 387 www.legalaid.vic.gov.au/ 

WA alitrasuA ternseW diA lageL 1300 650 579 www.legalaid.wa.gov.au/ 

http://www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_brochure.pdf
http://www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_brochure.pdf
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbours/
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbours/
http://www.cjc.nt.gov.au/
http://www.cjc.nt.gov.au/
https://www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/
https://www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/
http://www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php
http://www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php
http://www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-handbook/community-and-environment/neighbourhood-disputes/introduction
http://www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-handbook/community-and-environment/neighbourhood-disputes/introduction
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/disputes-with-neighbours
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/disputes-with-neighbours
http://www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommonProblems.aspx
http://www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommonProblems.aspx
http://www.legalaidact.org.au/
http://www.legalaidact.org.au/
http://www.legalaid.nsw.gov.au/
http://www.legalaid.nsw.gov.au/
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.legalaid.qld.gov.au/
http://www.legalaid.qld.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.legalaid.tas.gov.au/
http://www.legalaid.tas.gov.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.legalaid.wa.gov.au/
http://www.legalaid.wa.gov.au/
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فراہم کرتے ہیں۔ کچھ ادارے کمیونٹی کالسز پیش کرتے کمیونٹی لیگل سنٹرز کئی مختلف معامالت میں قانونی مشورہ اور مدد 

 ہیں جن میں آپ اپنے قانونی حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں مزید سیکھ سکتے ہیں

 ۔ 

  

 ویب سائیٹ ملک گیر قانونی ادارے

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/  

http://www.naclc.org.au/
http://www.naclc.org.au/
http://www.lawstuff.org.au/
http://www.lawstuff.org.au/
http://www.wlsa.org.au/
http://www.wlsa.org.au/
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 رہائش 7

 اس حصے میں

میں رہائش ڈھونڈنا مشکل ہو سکتا ہے اور کرایے کے گھر مہنگے ہو سکتے ہیں۔ بڑے کنبوں کیلئے ایسی طویل  آسٹریلیا

المدت رہائش ڈھونڈنا خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے جو ان کی سب ضروریات کیلئے موزوں ہو۔ ممکن ہے آپ کو 

 سمجھوتہ کرنا پڑے اور وہی رہائش لینی پڑے جو دستیاب ہو۔

 مختصر مدت کی رہائش •

 پرائیویٹ مکان یا فلیٹ کرایے پر لینا •

 رہائش کیلئے مدد •

 کرایہ داروں کے حقوق اور ذمہ داریاں •

 مکان یا فلیٹ خریدنا •

 اہم گھریلو خدمات •

 گھریلو کوڑا اٹھانا اور ری سائیکلنگ •

 ڈاک •

 مختصر مدت کی رہائش

 اپنی آمد کے بعد غالبا" آپ مختصر مدت کی رہائش کے جن مواقع پر غور کرنا پسند کریں، ان میں یہ شامل ہیں:

 ہاسٹل اور ہوٹلوں کی رعایتی شرحیں •

اگر آپ آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اپنے سیٹل ہونے کے دوران شاید آپ عارضی سٹوڈنٹ ہاؤسنگ  •

تفصیالت کیلئے اپنے تعلیمی ادارے کے انٹرنیشنل سپّورٹ سٹاف سے بات کریں یا ان کا سے استفادہ کر سکیں۔ 

 کیلئے یہاں دیکھیں انٹرنیشنل طالبعلموں کیلئے رہائش کے مواقع ویب سائیٹ دیکھیں۔

 www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation 

کا اندازہ کرنے کیلئے دیکھیں  طالبعلموں کی سطح کی رہائش کے اخراجات •

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs 

 پرائیویٹ مکان یا فلیٹ کرایے پر لینا

پرائیویٹ مکان یا فلیٹ بالعموم رئیل اسٹیٹ ایجنٹس کے ذریعے کرایے پر لیا جاتا ہے جو مالکان مکان کی جانب سے کام کر 

کی رہائشوں کے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی پرائیویٹ مالک مکان سے ڈائریکٹ بھی کرایےپر رہائش لے سکتے ہیں۔ کرایے 

حصوں میں ملتے ہیں۔ آپ رئیل اسٹیٹ  ’Accommodation vacant‘اور  ’To letاشتہار آن الئن اور اخبارات میں

 ایجنٹوں کے دفاتر میں جا کر بھی دستیاب کرایے کے گھروں کی فہرست دیکھنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔

http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
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کرایہ دار اور مالک مکان کے  (residential tenancy agreement)یا 'رہائش کرایے پر لینے کا معاہدہ'  (lease)'لیز' 

بیچ ایک تحریری قانونی معاہدہ ہوتا ہے۔ بالعموم یہ چھ یا بارہ مہینوں کی مقررہ مدت کیلئے ہوتا ہے تاہم آپ کو دستخط کرنے 

بھی کروا سکتے ہیں۔  سے پہلے مدت کے بارے میں بات چیت کرنے کا حق حاصل ہے۔ آپ مدت ختم ہونے پر لیز کی تجدید

تحریری معاہدہ ہونے کا مطلب ہے کہ لیز کی شرائط پر پہلے سے اتفاق کر لیا جاتا ہے جیسے کرایے کی رقم، کرایہ کب 

ادا کرنا ہو گا، یوٹیلیٹی بل )جیسے بجلی، پانی، گیس، کوڑا اٹھانے کی سروس اور دوسری خدمات کے بل(، گھر کا انسپیکشن 

 سے ہو گا، آیا پالتو جانوروں کی اجازت ہے یا نہیں اور آپ کتنا عرصہ رہائشگاہ میں رہ سکتے ہیں۔ )معائنہ( کتنے وقفوں

آپ جتنی مدت رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ لمبی لیزکا معاہدہ نہ کریں کیونکہ اگر آپ طے شدہ مدت ختم ہونے سے پہلے 

 کہتے ہیں(تو یہ آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔,'breaking a lease') رہائشگاہ چھوڑیں گے )جسے "لیز توڑنا" 

کرایہ داری کے آغاز میں آپ بالعموم ایک مہینے کا پیشگی کرایہ اور ایک رینٹل بانڈ ادا کریں گے ۔ بانڈ کی رقم مالک مکان کو 

یٹ ایجنٹ آپ کا بانڈ ادا کیا جانے واال ڈیپازٹ ہے۔ مختلف سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں یہ رقم مختلف ہے۔ مالک مکان یا رئیل اسٹ

اس اتھارٹی کے پاس جمع کروانے کا پابند ہے جو آپ کی سٹیٹ یا ٹیریٹری میں رہائشی کرایہ داری کے بانڈز کیلئے ذمہ 

دار ہے۔ جب آپ رہائشگاہ چھوڑیں گے تو بانڈ کی رقم آپ کو واپس مل جاۓ گی بشرطیکہ آپ کا کوئی کرایہ واجب االدا نہ 

 ور نقصان کے بغیرحالت میں ہو۔ہو اور رہائشگاہ صاف ا

آپ کے رہائشگاہ میں منتقل ہونے سے پہلے اس کی حالت اور پہلے سے موجود ٹوٹ پھوٹ کا ریکارڈ 'کنڈیشن رپورٹ' میں 

مکمل کرتے ہیں اور اس  (condition report) مالک مکان یا رئیل اسٹیٹ ایجنٹ یہ کنڈیشن رپورٹدرج ہوتا ہے۔آپ اور 

طرح رہائشگاہ چھوڑنے کے وقت اختالفات سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ آپ کو ہر طرح کی ٹوٹ پھوٹ یا خرابی کی اطالع 

مالک مکان کو دینی چاہیئے اور رہائشگاہ میں کوئی بھی تبدیلیاں کرنے سے پہلے اس کی اجازت حاصل کرنی چاہیئے۔ 

 کان ذمہ دار ہوتا ہے۔مرمتوں کیلئے بالعموم مالک م

 کریں نہ دستخط پر لیز پہلے سے لینے سمجھ طرح پوری کو شرائط کی لیز اور پہلے سے کرنے انسپیکشن کا رہائشگاہ

 ہیں۔ ہوجاتے پابند کے اسدستاویز پر طور قانونی آپ بعد کے کرنے دستخط کیونکہ

لیز پر دینے( کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی لمبا  کرنے )یعنی آگے کسی اور شخص کو کرایے یاsub-letآپ کو رہائشگاہ 

عرصہ مہمانوں کو رکھنے کی اجازت ہوتی ہے کیونکہ اس وجہ سے رہائشگاہ میں موجود افراد کی قانونی حد سے زیادہ 

 لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ بالعموم تھوڑا عرصہ رہنے والے مہمانوں کی اجازت ہوتی ہے۔

دہ رکھتے ہیں تو آپ کیلئے مالک مکان کو مناسب نوٹس دینا ضروری ہے )بالعموم کم از کم اگر آپ رہائشگاہ چھوڑنے کا ارا

 چار ہفتوں کا نوٹس یا جیسے آپ کی لیز میں طے کیا گیا ہو(۔ 

 رہائش کیلئے مدد

اہل کم آمدن والے لوگ عارضی رہائشگاہ، یابانڈ اور پہلے مہینے کے پیشگی کرایے کیلئے حکومت سے مالی مدد لینے کے 

 ہو سکتے ہیں۔

Rent Assistance  ایک سرکاری ادائیگی ہے جو کم آمدن والے لوگوں کر کرایے کی ادائیگی میں مدد دیتی

 ۔.(www.humanservices.gov.au/rentassistance)ہے

 پبلک ہاؤسنگ

سنگکرایےپرلینےکیدرخواستدےلیتے ہیں یا آپ کی آمدنی کم ہے تو آپ پبلک ہاؤسے پیسے  Centrelinkاگر آپ

 سکتےہیںجوحکومتکیملکیترہائشگاہہوتیہے۔

http://www.humanservices.gov.au/rentassistance
http://www.humanservices.gov.au/rentassistance
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سنگمیںرہتےہوںتوآپرعایتیشرحپرکرایہاداکرتےہیںجوپرائیویٹطورپرلیےگئےگھروںکےاگر آپ پبلک ہاؤ

 کرایےسےکمہوتاہے۔

نہ کی تعداد کیا سنگکیلئےانتظارکاعرصہاسبناپرمختلفہوتاہےکہآپکہاںرہناچاہتےہیں،آپکےافرادخاہاؤپبلک 

 ہے اور رہائشگاہ کیلئے آپ کی ضرورت کتنی اشد ہے۔ انتظار کا عرصہ بہت لمبا ہو سکتا ہے۔

 مزید معلومات کیلئے:

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 سائیٹویب  فون گ اتھارٹینہاؤس

ACT 
 nda gniHous

escvierS ytniummoC 
133 427 www.communityservices.act.gov.au/hcs  

NSW WSN gniHous 1300 468 746 www.housing.nsw.gov.au 

NT 
Department of 

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

Qld 
Department of 

g and Public niHous
Works 

13 74 68 
www.qld.gov.au/housing/public-community-

housing 

SA AS gniHous 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 

 

 افراد کیلئے رہائش کی مددبے گھر 

اگر آپ بے گھر ہیں یا بے گھر ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں تو مندرجہ ذیل خدمات آپ کو ایمرجنسی رہائش کیلئے مدد 

 دے سکتی ہیں یا رابطے فراہم کر سکتی ہیں۔

 فون سروس اور ویب سائیٹ ریجن

 قومی
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-temporary-
accommodation/homeless-persons-information-qld/ 

1800 474 753 

SA 

Help in Crisis Situations 
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-

land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-
services 

1800 003 308 

http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.housing.nsw.gov.au/
http://www.housing.nsw.gov.au/
http://www.housing.nt.gov.au/public_housing
http://www.housing.nt.gov.au/public_housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.housing.sa.gov.au/
http://www.housing.sa.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing
http://www.housing.vic.gov.au/public-housing
http://www.housing.vic.gov.au/public-housing
http://www.housing.wa.gov.au/
http://www.housing.wa.gov.au/
http://www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
http://www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
http://www.firstpoint.org.au/
http://www.firstpoint.org.au/
http://www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
http://www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
http://www.shelterme.org.au/
http://www.shelterme.org.au/
http://www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-accommodation/homeless-persons-information-qld/
http://www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-accommodation/homeless-persons-information-qld/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-services
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-services
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 فون سروس اور ویب سائیٹ ریجن

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 

 کرایہ داروں کے حقوق اور ذمہ داریاں

تمام سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں سرکاری اتھارٹیاں موجود ہیں جو کرایہ داروں کو ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے 

 میں: میں معلومات دیتی ہیں، اکثر متعدد زبانوں

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 فون رہائش اور فیئر ٹریڈنگ کا ادارہ

ACT 
Access Canberra 

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

13 22 81 

NSW 
ngdiarT riFaNSW  

www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renti
ng_a_home.page 

13 32 20 

NT 
sriaffA ermConsu 

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

1800 019 319 

Qld 
AuthorityResidential Tenancies  

www.rta.qld.gov.au/ 
1300 366 311 

SA 
Consumer and Business Services 

www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-
and-letting/renting-privately 

131 882 

Tas. 
ngdiarT riaF dna sriaffA ermConsu 

www.consumer.tas.gov.au/renting 
1300 654 499 

Vic. 

aitorcVi sriaffA ermConsu 
www.consumer.vic.gov.au/housing-and-

accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-
other-payments/rent-receipts 

1300 558 181 

WA 
ecremmf Coo tnemtraDep 

www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-
home-wa 

1300 304 054 

 ہیں: کرتی فراہم مشورہ کو داروں کرایہ جو ہیں موجود بھی تنظیمیں غیرسرکاری دوسری

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ فون  کرایہ داروں کے ویب سائیٹس

ACT CTA oniUn ’tsnaneT 02 6247 2011 
www.tenantsact.org.au/contactUs

/Tenants-Advice-Service 

NSW WSN tsnaneT  www.tenants.org.au 

http://www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect
http://www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation
http://www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation
http://www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice
http://www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice
http://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico
http://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a_home.page
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a_home.page
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies
https://www.rta.qld.gov.au/
https://www.rta.qld.gov.au/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-and-letting/renting-privately
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-and-letting/renting-privately
http://www.consumer.tas.gov.au/renting
http://www.consumer.tas.gov.au/renting
https://www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts
https://www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts
http://www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa
http://www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa
http://www.tenantsact.org.au/contactUs/Tenants-Advice-Service
http://www.tenantsact.org.au/contactUs/Tenants-Advice-Service
http://www.tenants.org.au/
http://www.tenants.org.au/
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سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ فون  کرایہ داروں کے ویب سائیٹس

NT eciverS ecivdA ts’naneT NT 1800 812 953 
www.dcls.org.au/legal-and-

advocacy-services/tenants-advice 

Qld QueenslandTenants  1300 744 263 
http://tenantsqld.org.au/info-for-

tenants 

SA 
Tenants Information and 

Advisory Service 
1800 060 462 www.syc.net.au/tias/overview 

Tas. ainamsaT of oniUn tsnaneT 1300 652 641 http://tutas.org.au 

Vic. aitorcVi of oniUn tsnaneT 03 9416 2577 www.tuv.org.au 

WA 
Tenancy WA 

 دیہی عالقوں سے مفت کال

08 9221 0088 
1800 621 888 

www.tenancywa.org.au 

 قومی
Real Estate Institute of 

Australia  
 

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

 مکان یا فلیٹ خریدنا

براۓ فروخت مکانوں اور فلیٹوں کے اشتہارات بالعموم اخباروں میں یا آن الئن دیے جاتے ہیں۔ رئیل اسٹیٹ ایجنسیوں کے 

پاس بھی براۓ فروخت مکانات وغیرہ کی تفصیالت ہوتی ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ آسٹریلیا میں گھر خرید رہے ہیں تو آپ 

لینے کے اہل ہو سکتے ہیں  فرسٹ ہوم اونر گرانٹسٹیٹ یا ٹیریٹری کی حکومت کی جانب سے 

 ۔  www.firsthome.gov.au))دیکھیں

لینے کی ضرورت ہو  اپروولفارن انویسٹمنٹ اگر آپ آسٹریلیا کے مستقل رہائشی نہیں ہیں تو آپ کو مکان خریدنے کیلئے 

 (۔www.firb.gov.au/real-estateسکتی ہے )دیکھیں 

اگر آپ کو پراپرٹی خریدنے کیلئے قرض لینے کی ضرورت ہے تو اپنے بینک یا مالی ادارے سے رابطہ کریں۔ آسٹریلیا میں، 

یئنسر کو استعمال کرتے ہیں۔ شرائط کو پراپرٹی خریدتے ہوۓ، لوگ لین دین کے انتظام کیلئے بالعموم سالیسیٹر )وکیل( یا کنو

 پوری طرح سمجھ لینے سے پہلے کسی معاہدے پر دستخط نہ کریں۔

 کے بارے میں مزید معلومات کیلئے دیکھیں پراپرٹی خریدنے

 www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property 

 اہم گھریلو خدمات

چاہے آپ گھر کرایے پر لیں یا خریدیں، آپ کو گھر میں پانی، بجلی اور گیس کنیکشن جیسی خدمات کی ضرورت ہو گی۔ آپ 

 دیکھیں۔  ٹیلیفون ڈائریکٹری –پرائیویٹ کمپنیاں فراہم کر سکتی ہیں کے عالقے پر منحصر، یہ خدمات سرکاری ادارے یا 

 آپ کو بالعموم نئی پراپرٹی میں منتقل ہونے سے چند دن پہلے خدمات مہیا کرنے والوں کو اطالع دینی ہو گی۔

گھریلو خدمات کے معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ آپ کو واقعی اس سروس کی ضرورت ہے۔ مثال 

کےطور پر اگر آپ عارضی رہائشگاہ میں رہ رہے ہیں تو بجلی کی سپالئی کا تین سال کا معاہدہ نہ کریں۔ سپالئر کے ساتھ 

ائط کو سمجھ لینا اہم ہے۔ گھر میں انرجی کی خدمات کے انتظام کسی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے معاہدے کی شر

-www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-atیہاں دستیاب ہے  ہیلپ گائیڈکیلئے ایک 

http://www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-services/tenants-advice
http://www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-services/tenants-advice
http://www.tenantsqld.org.au/info-for-tenants
http://www.tenantsqld.org.au/info-for-tenants
http://tenantsqld.org.au/info-for-tenants
http://tenantsqld.org.au/info-for-tenants
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://www.tutas.org.au/
http://www.tutas.org.au/
http://www.tuv.org.au/
http://www.tuv.org.au/
http://www.tenancywa.org.au/
http://www.tenancywa.org.au/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firb.gov.au/real-estate/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property
http://www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home
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home۔ 

 Australian Energy Regulator  بھیresources-www.aer.gov.au/consumers/aer 

 پر مزید معلومات فراہم کرتا ہے۔ 

اپنی خدمات کے معاوضے کیلئے کمپنی آپ کو باقاعدگی سے بل بھیجے گی۔ اگر آپ مقررہ تاریخ تک بل ادا نہ کر سکتے 

 ہوں یا اگر آپ اپنا انتظام بدلوانا چاہتے ہوں تو فوری طور پر کمپنی سے رابطہ کریں۔

اگر آپ کو بل کی ادائیگی میں مشکل ہو تو آپ کا سپالئرآپ کی مدد کر سکتا ہے اور آپ خدمات قطع ہو جانے سے بچ سکتے 

 ہیں۔

 بجلی اور گیس

بجلی اور گیس کے سپالئر چننے اور اپنے حقوق جاننے کیلئے مدد کی خاطر معلومات، اور ویڈیوز، کیلئے آسٹریلین حکومت 

 /www.energymadeeasy.gov.auدیکھیں جس کا پتہ یہ ہے Energy Made Easyکا ویب سائیٹ 

 چیک کرنا یاد رکھیں:سپالئر چنتے ہوۓ یہ 

 معاہدہ کتنے عرصے کیلئے ہے •

 آیا سروس کنیکشن کی کوئی فیس ہے یا جلد سروس چھوڑنے کی فیس ہے •

 اگر آپ رعایتیں یا آمدن کیلئے مدد لیتے ہیں تو سپالئر کو اس کا علم ہے •

Energy Made Easy ویب سائیٹ (www.energymadeeasy.gov.au/publications-0) 

  energy ombudsmenمیں بھی کئی معلوماتی پرچے مجود ہیں اور یہاں مختلف زبانوںپر 

(www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts) جن سے آپ اس صورت میں  کی فہرست ہے 

 رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بجلی یا گیس کے سپالئر کے ساتھ کوئی مسئلہ حل نہ کر پا رہے ہوں۔

Centrepay 

Centrepay  اپنی مرضی سے لی جانے والی بل ادا کرنے کی سروس ہے جوCentrelink  کے صارفین کیلئے مفت ہے 

(www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay  

 کو استعمال کر سکتے Centrepay ادائیگی میں سے باقاعدگی سے پیسے کٹوانے کیلئے Centrelink پر جائیں(۔ آپ اپنی 

ہیں تاکہ آپ کے بل، اخراجات اور گھریلو اخراجات جیسے کرایہ، گيس، بجلی، پانی اور فون ادا ہوتے رہیں۔ آپ کٹنے والی 

پر  www.my.gov.au  رقم کو کسی بھی وقت شروع یا تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کا تیز ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ

myGov یعے اپناکے ذرCentrelink آن الئن اکاؤنٹ استعمال کریں۔ 

 فون اور انٹرنیٹ

آسٹریلیا میں سیل فون کو 'موبائل فون' کہتے ہیں اور آپ کے گھر میں لگے ہوۓ فون کو 'لینڈ الئن فون' یا 'لینڈ الئن' کہتے 

 ہیں۔

 کےمعاوضے کیلئے آپان خدمات کےمعاہدے کو اکثر 'پالن' کہا جاتا ہے۔ فون اور انٹرنیٹ کی خدمات 

 ‘mobile plan’ ،‘landline plan’  اور‘internet plan’جیسے الفاظ لکھ کر آن الئن سرچ کر سکتے ہیں۔ 

دھیان سے کمپنی سے شرائط پوچھیں اور معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے کمپنی کی وہ مختصر دستاویز پڑھ لیں جسے 

 کہا جاتا ہے۔ (Critical Information Summary) خالصہ کا معلومات اہم

http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
http://www.energymadeeasy.gov.au/
http://www.energymadeeasy.gov.au/publications-0
http://www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
http://www.my.gov.au/
http://www.my.gov.au/
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 میں کچھ باتیں مشترکہ ہیں: دوںآسٹریلیا میں فون اور انٹرنیٹ کے معاہ

 بالعموم سروس کی کنیکشن فیس لگتی ہے۔ •

 آپ کیلئے ایک سال یا دو سال کا معاہدہ کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔ •

اور اگر آپ اس اکثر موبائل سروسز میں ایک ماہوار کال االؤنس یا موبائل براڈ بینڈ کیلئے ڈاٹا االؤنس شامل ہوتا ہے  •

 االؤنس سے زیادہ استعمال کریں تو آپ کو زیادہ پیسے ادا کرنے پڑ سکتے ہیں۔

ر آپ اپنے ماہوار االؤنس اگ–کئی سروسز میں خرچ قابو میں رکھنے کیلئے خبردار کرنے کا طریقہ شامل ہوتا ہے  •

سے زیادہ استعمال کر چکے ہوں تو آپ کو ٹیکسٹ میسیج یا ای میل کے ذریعے 111%یا  85% ، %50کے

 اطالع دی جاتی ہے۔

آپ پری پیڈ )استعمال سے پہلے ادائیگی( یا پوسٹ پیڈ )پرووائیڈر آپ کو باقاعدگی سے بل بھیجے گا( سروسز میں  •

 ں۔ہی تےسے چن سک

فون یا انٹرنیٹ کا بل آۓ اور آپ مقررہ تاریخ تک بل ادا نہ کر سکتے ہوں تو آپ کو کمپنی سے رابطہ کرنا اگر آپ کو 

 چاہیئے۔

ماہانہ فون پالن االؤنس میں اکثر دوسرے ممالک کو کالیں شامل نہیں ہوتیں۔ یہ کالیں مہنگی ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے آپ کو 

ورت ہو یا آپ کال کارڈ خرید کر استعمال کر سکتے ہیں )روزمرہ اشیا کی اپنی بیرون ملک کالوں پر نظر رکھنے کی ضر

 دکانوں سے دستیاب ہے(۔

اگر آپ اپنے گھر میں انٹرنیٹ لگوانا چاہتے ہیں یا وائرلیس انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی انٹرنیٹ سروس 

دستخط کرنے سے پہلے یہ تسلی کر لیں کہ آپ اس سروس کا پرووائیڈر کے ساتھ معاہدہ کرنا ہو گا۔ کسی بھی معاہدے پر 

خرچ برداشت کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی ضرویات پوری کرتی ہے۔ آپ پری پیڈ وائر لیس انٹرنیٹ کنیکشن بھی خرید 

 سکتے ہیں۔

مثال کے طور پر، ایسے کئی پروگرام موجود ہیں جو انٹرنیٹ تک مفت یا کم قیمت رسائی اور اس کی تربیت فراہم کرتے ہیں۔ 

 پبلک الئبریریاں اور لوکل کاؤنسلز مفت انٹرنیٹ پیش کرتی ہیں۔

  آپ کو صرف وہی فون یا انٹرنیٹ کمپنیاں استعمال کرنی چاہئیں جو

(TIO) Telecommunications Industry Ombudsman ں )یہاں فہرست ہے سکیم کی رکن ہی 

www.tio.com.au/members/members-listing۔) 

 062 1800  اگر آپ کی فون یا انٹرنیٹ سروس میں کوئی مسئلہ ہو جاۓ اور کمپنی مسئلہ حل کرنے کے قابل نہ ہو تو آپ

 کر سکتے ہیں۔ شکایتکو TIOپر   www.tio.com.au/making-a-complaintپر فون کر کے یا 058

 گھریلو کوڑا اٹھانا اور ری سائیکلنگ

طور پر عام گھریلو کوڑے کرکٹ اور ری سائیکل کی جانے والی  بالعموم مقامی حکومت کوڑا اٹھانے کا انتظام کرتی ہے۔ عام

 چیزوں مثال" بوتلوں، کینز، کاغذ اور گتے کے کوڑے دان الگ الگ ہوتے ہیں۔

 کوڑا اٹھانے کے دن معلوم کرنے کیلئے اپنی لوکل کاؤنسل سے رابطہ کریں یا ہمسایوں سے پوچھ لیں

 ۔، شہری زندگی میں شرکت بھی دیکھیں12باب ۔ 

http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/making-a-complaint
http://www.tio.com.au/making-a-complaint
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 ڈاک

کے لیٹر باکس یا دفتر کے ذریعے خطوط اور پارسل بھیج سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں بھیجی جانے والی Australia Postآپ 

دوسری کارآمد خدمات بھی فراہم کرتا ہے  Australia Postڈاک کی نسبت بیرون ملک ڈاک کے ٹکٹ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ 

 (۔www.auspost.com.auجیسے بل ادا کرنا اور پاسپورٹ فوٹو کھینچنا )دیکھیں 

 کروا سکتے ہیں ری ڈائریکٹاگر آپ گھر بدلیں تو آپ اپنی ڈاک نئے پتے پر 

 (www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html  ۔ ہو سکتا ہے آپ اس کی قیمت)پر جائیں

 رے اداروں کو بھی فراہم کر سکتا ہے۔آپ کا نیا پتہ دوس Australia Postمیں رعایت پانے کے اہل ہوں۔

  

http://auspost.com.au/
http://www.auspost.com.au/
http://auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html
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 ٹرانسپورٹ 8

 اس حصے میں

آسٹریلیا ایک بڑا ملک ہے اور اس کے بہت سے شہروں اور قصبوں کے درمیان طویل فاصلے ہیں۔ شہر کے اندر اور ملک 

 کے اندر سفر کرنے کیلئے ٹرانسپورٹ کی بہت سی صورتیں ہیں۔

 ٹرانسپورٹ پبلک •

 ٹیکسی سروسز •

 سائیکل سواری •

 پیدل چلنا •

 پرائیویٹ گاڑیاں •

 پبلک ٹرانسپورٹ

آسٹریلیا میں پبلک ٹرانسپورٹ میں بس، ٹرین، ٹرام اور فیری شامل ہیں۔ آپ کو اکثر سہولتوں کیلئے کرایہ ادا کرنا ہو گا یا 

رکھنے والوں کیلئے رعایت دستیاب ہے۔ ہفتہ  Health Care Cardٹکٹ خریدنا ہو گا۔ بالعموم طالبعلموں، معمر افراد اور 

 کی نسبت سستے ہیں۔ ہ ٹکٹ یا ایک سفر کے ٹکٹوار یا ماہوار ٹکٹ عام طور پریومی

معلومات اور ٹائم ٹیبل کئی لوکل گورنمنٹ کاؤنسلز اور وزیٹر سنٹرز سے، آن الئن، ریلوے سٹیشنوں، الئبریریوں اور پبلک 

 انفارمیشن سنٹرز سے دستیاب ہیں۔

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ پبلک ٹرانسپورٹ ایجنسی

ACT NOITCA  www.action.act.gov.au  

NSW WSN tropsnarT  www.transport.nsw.gov.au/  

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

Qld 
Department of Transport 

and Main Roads  
www.tmr.qld.gov.au/ 

SA AS tropsnarT  
www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-

motoring/public-transport-and-travel 

Tas. aniamsaT troeM  www.metrotas.com.au 

Vic. nkilteM  www.metlinkmelbourne.com.au 

WA ytorihutA tropsnarT clibuP  www.pta.wa.gov.au 

 

  

http://www.action.act.gov.au/
http://www.action.act.gov.au/
http://www.transport.nsw.gov.au/
http://www.transport.nsw.gov.au/
https://www.nt.gov.au/driving/public-transport-cycling
https://www.nt.gov.au/driving/public-transport-cycling
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-motoring/public-transport-and-travel
http://www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-motoring/public-transport-and-travel
http://www.metrotas.com.au/
http://www.metrotas.com.au/
http://www.metlinkmelbourne.com.au/
http://www.metlinkmelbourne.com.au/
http://www.pta.wa.gov.au/
http://www.pta.wa.gov.au/
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 ٹیکسی سروسز

گھنٹے چلتی ہیں۔ ٹیکسی کے ڈیش بورڈ پر لگا میٹر کرایہ 24دن کے ’cabs‘زیادہ تر حصوں میں ٹیکسیاں یاآسٹریلیا کے 

کے نیچے درج ہیں۔ اکثر شہروں میں وہیل  ’Taxi cabs‘میںYellow Pagesظاہر کرتا ہے۔ ٹیکسی کمپنیاں آن الئن اور 

چیئر استعمال کرنے والوں یا معذورلوگوں کیلئے سپیشل ٹیکسیاں دستیاب ہیں۔ اگر آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کر رہے 

 ہوں تو ٹیکسی بک کرواتے ہوۓ ٹیکسی کمپنی کو بتائیں کہ آپ کو چائلڈ سیٹ کی ضرورت ہو گی۔

اور غیر رسمی طور پر ایک کار میں کئی لوگوں کے سفر  Uber ورٹ کے متبادل جیسےبعض عالقوں میں ٹیکسی ٹرانسپ

 کرنے کے انتظامات دستیاب ہو سکتے ہیں۔

 سائیکل سواری

سائیکل سواروں کا ٹریفک کے تمام اصولوں اور اشاروں کی پابندی کرنا الزم ہے اور آپ کی سائیکل میں درست کام کرنے 

روری ہے۔ اگر آپ سائیکل چال رہے ہوں تو آپ کیلئے اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کسی بھی والے بریک اور گھنٹی ہونا ض

شخص کیلئے ہیلمٹ پہننا ضروری ہے۔ رات کو سائیکل چالتے ہوۓ آپ کی سائیکل میں سامنے اور پیچھے بتیاں ہونا 

 ضروری ہے۔ اپنی سائیکل کو کہیں چھوڑتے ہوۓ ہمیشہ تالہ لگا کر جائیں۔

مقامی عالقے یا شہر میں سائیکل سواری کی حوصلہ افزائی کیلئے خاص انتظامات ہو سکتے ہیں جیسے سائیکل آپ کے 

سواری کے مخصوص راستے )سڑک پر یا سڑک سے ہٹ کر(، اور ایسے مقامات پر سائیکل کو حفاظت سے چھوڑنے کا 

 انتظام جہاں سے سائیکل سوار پبلک ٹرانسپورٹ میں سوار ہو سکیں۔

ئسیکل لین دستیاب ہو تو آپ کو اسی لین میں سائیکل چالنی چاہیئے کیونکہ یہ زیادہ محفوظ ہے نیز کچھ سٹیٹس اور اگر با

ٹیریٹریز میں یہ الزمی بھی ہے۔ اگربائسیکل لین نہ ہو تو آپ کو سڑک کے اس قدر بائیں طرف سائیکل چالنی چاہیئے کہ یہ 

 وں کو برابر رہ کر نہیں چلنا چاہیئے۔محفوظ ہو۔ بالعموم، دو سے زیادہ سائيکل سوار

 پیدل چلنا

 پیدل چلنا آسٹریلیا میں ایک مقبول تفریحی سرگرمی ہے۔

سڑک پار کرنے کیلئے ٹریفک الئٹ کا مقام یا پیدل چلنے والوں کی کراسنگ چنیں۔ ٹریفک کا پتہ چالنے کیلئے بائیں اور دائیں 

 مت چلیں۔جانب احتیاط سے دیکھیں۔ سڑک یا ریل کی پٹری پر 

اگر آپ جنگل کی پیدل سیر کا ارادہ کر رہے ہوں تو یہ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس مناسب چیزیں موجود ہیں اور کسی کو 

 بتائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔

 پرائیویٹ گاڑیاں

کرتے ہوں۔ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ اس ٹرانسپورٹ کو کہتے ہیں جو آپ کی ملکیت ہو اور جسے آپ حسب خواہش استعمال 

زیادہ تر آسٹریلین پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کیلئے کاریں یا موٹر سائیکلیں استعمال کرتے ہیں۔ کار کا مالک ہونا سہولت کا باعث 

 ہے لیکن یہ مہنگا بھی ہے۔ آسٹریلیا میں کار کی ملکیت اور ڈرائیونگ کے سلسلے میں بہت سی ذمہ داریاں واجب ہوتی ہیں۔

اجنبی کے ساتھ اس کی کار یا ٹرک میں مفت سوار ہو جانا، غیر محفوظ ہے اور اس کا مشورہ نہیں ہچ ہائیکنگ، یعنی کسی 

 دیا جاتا۔
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 ڈرائیونگ الئسنس

آسٹریلیا میں کار یا موٹر بائیک چالنے کیلئے آپ کے پاس ڈرائیونگ الئسنس ہونا ضروری ہے۔ گاڑی چالتے ہوۓ ہمیشہ اپنا 

 الئسنس ساتھ رکھیں۔

 Driver Knowledge لینے کیلئے Learner's Permitکسی اور ملک کا الئسنس نہیں ہے تو آپ کو اگر آپ کے پاس 

Test  پاس کرنا پڑے گا۔Learner's Permit  آپ کو اس صورت میں ڈرائیونگ سیکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک

 پلیٹیں لگانا الزمی ہے۔ ”L“الئسنس یافتہ ڈرائیور کے ساتھ ہوں۔ آپ کیلئے گاڑی چالتے ہوۓ اپنی گاڑی پر 

ڈرائیونگ الئسنس کی درخواست دے سکتے ہیں۔ Provisional جب آپ مناسب مہارتیں حاصل کر چکیں تو آپ

Provisional Licence سال ہو، آپ کے پاس کم از کم چھ ماہ کے  17لینے کیلئے ضروری ہے کہ آپ کی عمر کم از کم

ہو یا آپ کے پاس انٹرسٹیٹ الئسنس یا کسی اور ملک کا ڈرائیونگ  رہ چکاLearner's Permitمجموعی عرصے کیلئے

 پلیٹیں لگانا الزمی ہے۔ ”P“الئسنس ہو۔ آپ کیلئے گاڑی چالتے ہوۓ اپنی گاڑی پر 

عرصہ کامیابی سے مکمل کر لیں تو آپ اوپن الئسنس کی درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے  Provisionalاگرآپ اپنا

 تو آپ ان کی تعمیل کے پابند ہیں۔ الئسنس پر شرائط ہوں

 بھی دیکھیں چاہیئے کرنا کیا بعد" فورا کے آمد، 1باب 

 ڈرائیونگ کیلئے الگو ہونے والے قوانین

 طور پر: آپ کیلئے ڈرائیونگ پر الگو ہونے والے قوانین سے آگاہ ہونا اور ان کی تعمیل کرنا الزمی ہے۔ مثال کے

 آپ جو گاڑی چال رہے ہوں، اس کا حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ •

آپ کی گاڑی میں ہر شخص کا سیٹ بیلٹ یا درست چائلڈ ریسٹرینٹ )بچے کی حفاظتی سیٹ( استعمال کرنا ضروری  •

 ہے۔

 گاڑی چالتے ہوۓ موبائل فون استعمال کرنا قانون کے خالف ہے۔ •

 تو پولیس کو فوری رپورٹ کرنا الزمی ہے۔اگر آپ کا حادثہ ہو جاۓ  •

آسٹریلیا میں ٹریفک کے قوانین بہت سخت ہیں۔ مختلف سٹیٹس میں ڈرائیونگ کے قوانین اور ضوابط مختلف ہیں۔ ٹریفک قوانین 

ید کی عدم تعمیل یا قانون توڑنے کے نتیجے میں بھاری جرمانے ہو سکتے ہیں، آپ کا ڈرائیونگ الئسنس چھن سکتا ہے بلکہ ق

کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ غیر قانونی پارکنگ کے نتیجے میں بھی بھاری جرمانے لگ سکتے ہیں۔ رفتار کی حد نافذ ہوتی ہے 

 اور رفتار کی حد توڑنے والے لوگوں کو پکڑنے کیلئے سپیڈ کیمرے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

ۓ گاڑی چالنا قانون کے خالف ہے۔ مختلف سٹیٹس گاڑی چالتے ہوۓ شراب پینایا شراب یا منشیات کے زیر اثر ہوتے ہو

اور ٹیریٹریز میں، اورڈرائیونگ الئسنس کی کالس کے لحاظ سے، خون میں الکحل کی قانونی حد مختلف ہے۔ پولیس اتفاقی 

 طور پر ڈرائیوروں کو ٹیسٹ کر سکتی ہے تاکہ معلوم کیا جاۓ کہ آيا ان کے خون میں قانونی حد سے زیادہ الکحل موجود

 بھی دیکھیں قانون آسٹریلین، 6باب ہے۔ 
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 مزید معلومات کیلئے:

سٹیٹ یا 

 ٹریٹری
 ویب سائیٹ فون روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی

ACT Road Transport Authority 13 22 81 www.rego.act.gov.au 

NSW 
Roads and Maritime 

Services   
13 22 13 www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld 
Department of Transport 

and Main Roads 
13 23 80 www.tmr.qld.gov.au/ 

SA tropsnarT 13 10 84 www.transport.sa.gov.au 

Tas. aniamsaT tropsnarT 1300 135 513 www.transport.tas.gov.au 

Vic. sdaoRcVi 13 11 71 www.vicroads.vic.gov.au 

WA tropsnarT fo tnemtraDep 13 11 56 
www.transport.wa.gov.au/index.a

sp  

 سیٹ بیلٹ اور بچے کی حفاظتی سیٹ

آپ کی گاڑی میں ہر شخص کا سیٹ بیلٹ یا درست چائلڈ ریسٹرینٹ )بچے کی حفاظتی سیٹ( استعمال کرنا ضروری ہے۔ 

جرمانے لگتے ہیں اور آپ کا ڈرائیونگ الئسنس چھن سکتا ہے۔ سب کاروں میں بالغوں سیٹ بیلٹ کے بغیر گاڑی چالنے پر 

 اور بڑے بچوں کیلئے سیٹ بیلٹس ہوتی ہیں۔

شیر خوار بچوں اور سات سال تک کی عمر کے بچوں کیلئے حکومت کی منظور شدہ خاص سیٹیں استعمال کرنا ضروری 

ترنا الزمی ہے، اسے گاڑی میں درست طور پر لگانا اور بچے کی عمر کے ہے۔ حفاظتی سیٹ کا آسٹریلین معیاروں پر پورا ا

 ے:ہ وریلحاظ سے درست ایڈجسٹ کرنا ضر

چھ ماہ تک کی عمر کے بچوں کو ایسی حفاظتی سیٹ میں بٹھایا جاۓ جس کا رخ گاڑی کے پچھلے حصے کی  •

 طرف ہو، مثال کے طور پر بے بی کیپسول۔

مر کے بچوں کوگاڑی کے پچھلے یا اگلے حصے کی طرف رخ رکھنے چھ ماہ سے لے کر چار سال تک کی ع •

 والی حفاظتی سیٹ میں بٹھانا ضروری ہے، مثال کے طور پر چائلڈ سیفٹی سیٹ۔

چار سال سے سات سال تک کی عمر کے بچوں کوگاڑی کے اگلے حصے کی طرف رخ رکھنے والی حفاظتی سیٹ  •

درست ایڈجسٹ کی گئی سیٹ بیلٹ باندھی جاۓ یا چائلڈ سیفٹی یا بوسٹر سیٹ میں بٹھانا ضروری ہے جس کے ساتھ 

 ہارنیس لگائی جاۓ۔

چار سال سے سات سال تک کی عمر کے بچوں کو چھوٹے بچوں کو گاڑی کی اگلی سیٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 

سال سے کم عمر کے اگلی سیٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، سواۓ تب کے جب دوسری تمام پچھلی سیٹوں پر سات 

 بچے بیٹھے ہوں۔

 پر جائیں۔www.kidsafe.com.au لینے کیلئے بچوں کی حفاظتی سیٹیں کرایے پر

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.kidsafe.com.au/
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 کار خریدنا

رومز اور نئی اور سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی فروخت کے اشتہارات اخباروں میں اورآن الئن ملتے ہیں۔ یہ نئی کاروں کے شو 

 سیکنڈ ہینڈ کار یارڈز سے بھی دستیاب ہیں۔

کی  کار کی قیمت خرید میں بالعموم رجسٹریشن، سٹیمپ ڈیوٹی )جو سیلز ٹیکس کی طرح کا ٹیکس ہے( اور الزمی انشورنس

 شامل نہیں ہوتیں۔ یہ اخراجات عام طور پر الگ سے ادا کیے جاتے ہیں۔ فیسیں

بارے میں معلومات کیلئے اپنے بینک یا کسی فنانس کمپنی سے رابطہ کریں۔ یہ یقینی گاڑی خریدنے کیلئے قرض لینے کے 

 بنانا یاد رکھیں کہ فنانس )قرض لینے( کے کسی بھی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے آپ تمام شرائط سمجھ چکے ہوں۔

یا نہ ہو تو وہ کمپنی گاڑی کو اگر آپ گاڑی خریدیں اور پچھلے مالک نے اس گاڑی پر قرض لے رکھا ہو جو اس نے لوٹا

قبضے میں لے سکتی ہے جس سے قرض لیا گیا تھا۔ یہ چیک کرنے کیلئے کہ آیا پچھلے مالک کے ذمے گاڑی اپنے واپس 

 پر کوئی قرض باقی ہے، 

Personal Property Securities Register (PPSR)  کریں۔ سے رابطہ 

 PPSR آپ کو بتا سکتا ہے کہ آيا پولیس کو اس گاڑی کے چوری ہونے کی رپورٹ کی گئی ہے، ٹریفک کے جرمانوں کی

عدم ادائیگی کی وجہ سے اس کی رجسٹریشن ختم کر دی گئی ہے، گاڑی رائٹ آف )تلف کرنے کے الئق( ریکارڈ ہو چکی 

 Commissionerٹر میں ناجائز تبدیلی( کے امکان کی وجہ سے گاڑی ہے یا اوڈومیٹر میں ردوبدل )کلومیٹر بتانے والے می

for Fair Trading  کو فون کریں یا777 007 1300کے ریکارڈ میں درج ہو چکی ہے۔ مزید معلومات کیلئے 

www.ppsr.com.au/individualsپر جائیں۔ 

گاڑیوں کی خرید پر غور کرنے والوں کیلئے گاڑیوں تمام سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں موٹرسٹ ایسوسی ایشنز ہیں جو سیکنڈ ہینڈ 

کے معائنے، سیاحتی معلومات، انشورنس اور روڈ سروس )گاڑی بند ہو جانے کی صورت میں مدد( جیسی خدمات مہیا کرتی 

 ہیں۔ کئی خدمات ایسوسی ایشن کے ارکان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کیلئے بھی دستیاب ہیں جو رکن نہ ہوں۔

 ویب سائیٹ فون ایسوسی ایشنزموٹرسٹ  ریجن

 oniaticossA elbiomoutA nailtrasuA 02 6247 7311 www.aaa.asn.au قومی

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 www.racq.com.au 

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 

 

http://www.ppsr.com.au/individuals
http://www.ppsr.com.au/individuals
http://www.aaa.asn.au/
http://www.aaa.asn.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.aant.com.au/
http://www.racq.com.au/
http://www.raa.net/
http://www.ract.com.au/
http://www.racv.com.au/
http://www.rac.com.au/
http://www.rac.com.au/
http://www.rac.com.au/
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 صحت اور فالح 9

 اس حصے میں

 تعارف •

• Medicare 

• Health Care Card 

 پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس •

 طبی مدد •

 ایمبولینس کے اخراجات •

 ادویات •

 سٹیٹ اور ٹیریٹری میں صحت کی خدمات •

 معذور افراد کیلئے خدمات •

 ذہنی صحت کی خدمات •

 تشدد اور صدمے کیلئے کاؤنسلنگ •

 بچوں کی حفاظت اور حادثات کی روک تھام •

 حفاظتی ٹیکے •

 دانتوں کی صحت کی خدمات •

 آسٹریلیا میں بوڑھوں کی دیکھ بھال کی خدمات •

 بوڑھوں کی دیکھ بھال اور صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کے بارے میں شکایات •

 وفات کے بعد •

 تعارف

ہے، سواۓ اس کے کہ کوئی  general practitioner (GP)آسٹریلیا مینصحت کی دیکھ بھال کیلئے آپ کا اولین رابطہ

آپ کی صحت کی دیکھ بھال کی ضروریات جانچے گا اور عالج کا نظام طے کرے  GP )ہنگامی صورتحال( ہو۔ایمرجنسی 

گا۔ اس میں ادویات تجویز کرنا، پیتھالوجی یا تشخیصی مرکز کے پاس بھیجنا یا سپیشلسٹ مثال" سرجن یا کنسلٹنٹ فزیشن کے 

یا دوسرے ٹیسٹوں کیلئے ہدایات دے سکتا ہے اور فیصلہ کر  پاس بھیجنا شامل ہو سکتا ہے۔ آگے سپیشلسٹ مزید پیتھالوجی

 سکتا ہے کہ آپ کو ہسپتال میں داخل ہونا چاہیئے۔

سے واپس مل جاۓ گی جو آپ Medicareکی فیس مکمل یا جزوی طور پر GPخود چن سکتے ہیں اور آپ کوGPآپ اپنا

 کے بلنگ کے بندوبست پر منحصر ہے۔GPکے
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Medicare 

کہالئی جانے والی قومی Medicareآپ کو عالج معالجے اور ہسپتال کے کچھ اخراجات ادا کرنے کیلئےآسٹریلین حکومت 

کے تحت پبلک ہسپتال میں پبلک مریض کے طور پر قیام اور ہسپتال  Medicareصحت کی سکیم کے ذریعے مدد دیتی ہے۔ 

اہرین )جیسےڈاکٹر، سپیشلسٹ، نظر ٹیسٹ آپ کو طبی م Medicareکے متعین کیے ہوۓ ڈاکٹر سے عالج کروانا مفت ہے۔ 

کرنے والے ماہر اور کچھ صورتوں میں ڈینٹسٹ اور دیگر االئیڈ ہیلتھ پروفیشنلز یعنی مخصوص طبی شعبوں کے ماہرین( 

سے مالقات کے اخراجات ادا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ اکثر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یا باقاعدگی سے اپنے ٹیسٹ 

کی حد کو پہنچ جانے کے بعد  Medicare Safety Netیں تو آپ کے صحت کے اخراجات زیادہ ہو سکتےہیں۔ کرواتے ہ

 آپ کیلئے ڈاکٹر سے ملنے یا ٹیسٹ کروانے کا خرچ کم ہو سکتا ہے۔

 کے تحت فوری طورپر صحت Medicareتارکین وطن، پناہ گزینوں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والوں کو بالعموم 

رکھنا ضروری ہو سکتا  پرائیویٹ ہیلتھ انشورنسکی خدمات تک رسائی مل جاتی ہے۔ دوسرے عارضی تارکین وطن کیلئے 

 ہے۔

ور کو بل بھیجتا ہے اMedicare کچھ ڈاکٹر اور ماہرین صحت بلک بل کرتے ہیں۔ بلک بلنگ کے تحت معائنوں میں ڈاکٹر سیدھا

آپ کو اپنی جیب سے کچھ نہیں دینا پڑتا۔ دوسرے ڈاکٹر اور ماہرین صحت اپنی خدمات کیلئے آپ سے فیس لے سکتے ہیں۔ 

کیلئے  لوماتمزید معسے پیسے واپس لینے کے بارے میں  Medicareاگر ایسا ہو تو اپنے ماہر صحت سے بات کریں، یا 

www.humanservices.gov.au/medicare دیکھیں۔ اپنے ماہر صحت کے پاس جاتے ہوۓ اپناMedicare  کارڈ اور

Health Care Card اگر آپ کے پاس یہ ہو تو( ساتھ لے جائیں۔( 

کے تحت کچھ ادویات کے خرچ میں مدد دیتی ہے۔   PBS Pharmaceutical Benefits Scheme)( آسٹریلین حکومت

آپ کو نسخے پر تجویز کردہ ادویات کے خرچ میں مدد دے PBS Safety Netاگر آپ کو زیادہ دوائیوں کی ضرورت ہو تو 

 PBS Safety Net Cardکی مالی حد تک پہنچ جائیں اور فارماسسٹ نے آپ کو PBS Safety Netسکتی ہے۔ اگر آپ

ادویات آپ کواس سال کے باقی تمام عرصے میں کم قیمت پر یا مفت ملیں گی۔ اگر آپ دوائی کی  PBS ہو تو آپ کی کارڈ دیا

کے  PBS زیادہ مہنگی برانڈ چنیں یا اگر ڈاکٹر مہنگی برانڈ تجویز کرے تو آپ کو پھر بھی زیادہ ادائیگی کرنی پڑے گی۔

 www.pbs.gov.au/pbs/homeبارے میں آپ مزید معلومات یہاں لے سکتے ہیں

 Medicare ایمبولینس کے اخراجات، دانتوں کی صحت کی زیادہ تر خدمات اورزیادہ تراالئیڈ ہیلتھ سروسز ، عینک، یا

 کرتا۔ نہیںپرائیویٹ مریضوں کیلئے ہسپتال میں رہنے کا خرچ ادا 

میں اپنا Medicare Service Centre کے ساتھ رجسٹر کرنے کے اہل ہیں، Medicareیہ جاننے کیلئے کہ آيا آپ 

 Department of Immigration and Border ، نیز اہلیت کا کوئی ثبوت جیسے Immicardپاسپورٹ یا 

Protection کی جانب سے ویزا گرانٹ لیٹر یاVisa Entitlement Verification Online  سے لیا گیا ثبوت ساتھ لے

 کر جائیں۔

مبر دے دیا جاۓ گا جسے آپ فوری طور پر صحت کی خدمات حاصل کرنے کیلئے ن Medicareاگر آپ اہل ہوں تو آپ کو 

نمبر، آپ کا نام اور دوسرے افراد خانہ کے نام  Medicareکارڈ، جس پر آپ کا  Medicareاستعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کا 

 اۓ گا۔لکھے ہوں گے، اگروہ آپ کے ساتھ ایک ہی کارڈ پر داخل کیے گئے ہوں، آپ کو ڈاک سے بھیجا ج

Medicare کے بارے میں مزید معلومات کیلئے www.humanservices.gov.au/medicare  پر جائیں یا اپنے 

  میں جائیں جس کا پتہ آپ کو سروس سنٹرDepartment of Human Servicesمقامی  

http://findus.humanservices.gov.au  پر مل سکتا ہے۔ 

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.pbs.gov.au/pbs/home
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://findus.humanservices.gov.au/
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 بھی دیکھیں۔ چاہیئے کرنا کیا بعد" فورا کے آمد ،1 باب

Health Care Card 

لینے کے  Health Care Cardادائیگی لیتے ہیں یا آپ کی آمدنی کم ہے تو آپ حکومت سے  Centrelinkکوئی  اگر آپ

دیکھیں(۔ یہ کارڈ آپ کوادویات، ڈاکٹر،  www.humanservices.gov.au/concessioncardsاہل ہو سکتے ہیں )

 نس کے خرچ سمیت طبی خدمات میں رعایت پانے کا حق دے گا۔ڈینٹسٹ اور ایمبولی

 ہو، آپ کو پھر بھی ہسپتال کے تمام بنیادی عالج اور میڈیکل عالج کیلئے  Health Care Cardخواہ آپ کے پاس 

Health Care Card کے ساتھ اپناMedicare کارڈ پیش کرنا ہو گا۔ 

 بھی دیکھیں۔ کنبہ کا آپ، 11باب مزید معلومات کیلئے 

 پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس

و پرائیویٹ یا پبلک ہسپتالوں میں پرائیویٹ ج بہت سے آسٹریلین اپنی پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس خریدنے کا انتخاب کرتے ہیں

مریض کے طور پر عالج کے تمام یا کچھ اخراجات ادا کرتی ہے۔ یہ ایسی خدمات کا خرچ ادا کر سکتی ہے جن کیلئے 

Medicareادائیگی نہیں کرتا جیسے دانتوں کی بیشتر دیکھ بھال، آنکھوں کی بیشتر دیکھ بھال اور ایمبولینس کی خدمات۔ 

پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس لینے کا فیصلہ کریں تو پالیسی س کور کی قیمت اور قسمیں مختلف ہو سکتی ہیں لہذا اگر آپ انشورن

 خریدنے سے پہلے مختلف فنڈز کا موازنہ کرنا اور تفصیالت کو بغور چیک کرنا اہم ہے۔

 ترغیبات

افزائی کی خاطر مالی ترغیبات پیش کرتی ہے۔ اگر آسٹریلین حکومت پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس لینے کیلئے لوگوں کی حوصلہ 

 آپ پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس لینے پر غور کر رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیئے:

• Private Health Insurance Rebate –  ممکن ہے آپPrivate Health Insurance Rebate  کلیم کر

پالیسی ہو جو ہسپتال  ہیلتھ انشورنس ہوں اور آپ کے پاس ایسی متعلقہکیلئے اہل  Medicareسکتے ہوں، اگر آپ 

 ( کیلئے کور، یا دونوں فراہم کرتی ہو۔’extras‘یا  ’ancillary‘میں عالج، عمومی عالج )

• Medicare Levy Surcharge - Medicare Levy Surcharge  ان لوگوں سے لیا جانے واال ایک فیصد

(سے ’threshold‘رائیویٹ ہیلتھ انشورنس نہ ہو اور جن کی آمدنی ایک خاص رقم )اضافی ٹیکس ہے جن کے پاس پ

 ۔زیادہ ہو

• Lifetime Health Cover -  یہ سکیم لوگوں کو کم عمری میں ہاسپٹل کور لینے کی ترغیب دیتی ہے۔ آسٹریلیا

تاریخوں میں سے بعد لینے کی آخری مہلت ان دونوں Lifetime Health Cover میں نئے تارکین وطن کیلئے

 ے:ہ یخمیں آنے والی تار

o آپ کی اکتیسویں سالگرہ کے بعد آنے والی یکم جوالئی؛ یا 

o  سال سے زیادہ ہے تو آپ کے مکمل 31اگر آپ کی عمر Medicare فوائد کیلئے اہل کے طور پر

 رجسٹر کرنے کے دن کی پہلی سالگرہ )پورے ایک سال بعد(

  

http://www.humanservices.gov.au/concessioncards
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کی مہلت گزر جانے کے بعد ہاسپٹل کور لیتا ہے تو اسے پہلی مرتبہ ہاسپٹل  Lifetime Health Cover اگر کوئی شخص

اضافی رقم ادا کرنی ہو گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی  2٪سال سے اوپر عمر کےہر سال کیلئے 30کور خریدنے پر

 30٪خریدے تو اسے اپنے ہاسپٹل کور کیلئے ہاسپٹل کورپرائیویٹ ہیلتھ انشورنس  سال کی عمر میں پہلی مرتبہ 45شخص 

 اضافی ادائیگی کرنی ہو گی۔ 

Lifetime Health Cover  لوڈنگ کی ادائيگی سے بچنے کیلئے آپ کو Lifetime Health Cover  کی مہلت ختم ہونے

 سے پہلے کسی آسٹریلین رجسٹرڈ ہیلتھ انشورنس کمپنی سےہاسپٹل کور خریدنا ہو گا۔

 معلومات کیلئے:

پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس کے بارے میں 

 معلومات
 ویب سائیٹ

 پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf

/content/private-1  

ervoC thlaeH emitefiL 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf

/Content/health-privatehealth-lhc-providers-
general.htm  

anmsdubmO ecnaursnI thlaHe atevriP www.phio.org.au 

 www.privatehealth.gov.au ہیلتھ فنڈز اور پالیسیوں کا موازنہ

 طبی مدد

 فیملی ڈاکٹر تالش کرنا

آپ کیلئے آسٹریلیا میں کسی ڈاکٹر کے ساتھ رجسٹر کرنا ضروری نہیں ہے، تاہم بہت سے لوگوں کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا 

نسخے، میڈیکل  حفاظتی ٹیکے،ایسا معالج جس کے پاس وہ عمومی صحت کے معامالت کیلئے جاتے ہیں جیسے  –ہے 

 سرٹیفکیٹ، معائنہ صحت، ذہنی صحت کی دیکھ بھال اور صحت کیلئے مشورہ۔

کہا جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کسی چھوٹے پرائیویٹ کلینک یا پریکٹس میں، یا   General Practitioners (GPs)ان ڈاکٹروں کو

۔ آپ چن سکتے ہیں کہ آپ کس ڈاکٹر کے دوسرے ڈاکٹروں کے ساتھ پبلک یا پرائیویٹ میڈیکل سنٹر میں کام کر سکتے ہیں

کے نیچے  ’Medical practitioners‘میں ٹیلیفون ڈائریکٹریآن الئن اور  GPsپاس یا کس میڈیکل سنٹر میں جائیں گے۔

جانا چاہیں گے یا آیا آپ ایک ہی سنٹر میں درج ہیں۔ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آيا آپ ہر دفعہ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس 

 مختلف ڈاکٹروں سے عالج کروانے پر راضی ہیں۔

ممکن ہے آپ کو اپنا ترجیحی فیملی ڈاکٹر ڈھونڈنے کیلئےایک سے زیادہ میڈیکل پریکٹسز میں جانا پڑے۔ ہو سکتا ہے کچھ 

 پریکٹسز نئے مریض قبول نہ کریں۔

www.healthdirect.gov.au  پرhealthdirect  

 General Practiceسرچ بھی مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنی قریبی General Practiceویب سائیٹ ایک

 سروسز ڈھونڈ سکتے ہیں۔

 صحت کے حوالے سے معمول کی پریشانیاں

ایمرجنسی نہ ہو تو اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس یا کسی میڈیکل اگر آپ کو صحت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو اور یہ 

 سنٹر میں جائیں۔ آپ کو ڈاکٹر سے ملنے کیلئے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/private-1
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/private-1
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm
http://www.phio.org.au/
http://www.phio.org.au/
http://www.privatehealth.gov.au/
http://www.privatehealth.gov.au/
http://www.healthdirect.gov.au/
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بالعموم آپ کوڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے فون پر یا آن الئن مالقات کا وقت حاصل کرنا پڑتا ہے۔ مالقات کیلئے طے 

 یں۔شدہ وقت پر پہنچنا یقینی بنائ

 تپدق

اگر آپ ایشیا، افریقہ، برصغیر پاک و ہند، جنوبی امریکہ یا مشرقی یورپ کے کسی ملک سے ہیں تو امکان ہے کہ آپ کو 

 تپدق سے واسطہ پڑ چکا ہے اور آپ کیلئے تپدق کا انفیکشن ہونے اور اس کے سبب بیمار ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔

تپدق کا پتہ چالنے کیلئے معائنہ کروا چکے ہوں، یہ ممکن ہے کہ آپ کو باوجود اس کے کہ آپ آسٹریلیا آنے سے پہلے 

 یا خاموش نوعیت کا انفیکشن ہو جو چھاتی کے ایکسرے میں دکھائی نہیں دیتا۔ مخفی

سے بیماری( میں مبتال ہونے کے خطرے کے حوالے سے فکر ہو تو اپنے  اگر آپ بیمار ہو جائیں یا آپ کو ایکٹو ٹی بی )تپدق

 فیملی ڈاکٹر سے بات کریں یا فون پر معلومات اور مشورے کی مندرجہ ذیل خدمات میں سے کسی سے رابطہ کریں۔

 سپیشلسٹ ڈاکٹر

کیلئے نہیں جا سکتے۔ آپ پہلے جنرل پریکٹیشنر )فیملی ڈاکٹر( سے ملے بغیر کسی سپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس مشورے 

 ڈاکٹر آپ کو مزید عالج کیلئے کسی میڈیکل سپیشلسٹ یا دوسرے سپیشلسٹ کے پاس بھیج سکتا ہے۔

 الئن ڈاکٹروں کیلئے انٹرپریٹنگ کی ترجیحی

کا انٹرپریٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آسٹریلیا کے مستقل رہائشی یا  TIS Nationalاگر ضروری ہو تو ڈاکٹر 

ادائیگی کرتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو  Medicareن شہری ہیں تو یہ سروس مفت ہے اورڈاکٹر سے مشورے کیلئے آسٹریلی

 دیکھیں۔ زبان انگلش، 3 بابآپ کا ڈاکٹر مالقات میں موجود رہنے والے انٹرپریٹر کیلئے بھی بکنگ کروا سکتا ہے۔ 

 طبی ایمرجنسی

گھنٹے دستیاب ہے۔ پبلک ہسپتال 24ہسپتالوں کے ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں ایمرجنسی عالج ہفتے کے ساتوں دن، دن کےپبلک 

White Pagesمیں‘Hospitals’  کے تحت درج ہیں۔ ایمرجنسی عالج کچھ میڈیکل سنٹرز اور کچھ پرائیویٹ ہسپتالوں میں

 بھی دستیاب ہو سکتا ہے۔

مانگیں۔ ہسپتال جاتے ہوۓ اپنی ”Ambulance“کو فون کر کے 000اگر آپ یا کوئی اور شخص خطرناک بیمار ہو تو فورا 

 Pension Concessionکارڈ یا  Health Care برشپ کارڈ،کارڈ، پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس مم Medicareدوائیاں اور 

 کارڈ ساتھ لے جائیں۔

 اگر صورتحال ایمرجنسی نہ ہو تو اپنے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

 ٹیلیفون پر صحت کے بارے میں معلومات اور مشورے کی سروسز

گھنٹے کام کرتی ہیں۔ یہ مفت 24ےتمام سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں فون پر صحت کی خدمات ہفتے کے ساتوں دن، دن ک

 رہنمائی فراہم کرتی ہیں اور آپ کو مقامی طبی خدمات کے بارے میں بتا سکتی ہیں۔

اگر آپ کو صحت کے مسائل ہوں تو آپ کو ہمیشہ پہلے اپنے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ لیکن 

 رسیں ہوتی ہیں جو آپ کو فوری پیشہ ورانہ مشورہ دے سکتی ہیں۔اگر وہ نہ مل سکے تو ان ٹیلیفون سروسز میں قابل ن
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سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری

فون پر صحت 

کے بارے میں 

مشورے کی 

 سروس

 ویب سائیٹ فون

ACT, NSW, 
NT, Tas., SA 

 WA اور

tceridthlaeh  1800 022 222 www.healthdirect.gov.au  

Qld HTLAEH 13 13 43 25 84 www.health.qld.gov.au/13health/default.asp 

Vic. 
-ON-NURSE

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

 ایمبولینس کے اخراجات

 Medicare ایمبولینس کے اخراجات ادا نہیں کرتا۔ ایمبولینس کے اخراجات اس لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں کہ آپ کس

 سٹیٹ یا ٹیریٹری میں رہتے ہیں۔

Queensland  اورTasmania بالعموم مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ دوسری میں ایمبولینس کی خدمات مقامی باشندوں کیلئے

تمام سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں فیس لی جا سکتی ہے۔ فیس کی رقم اس لحاظ سے مختلف ہوتی ہے کہ آپ کتنی دور سفر کرتے 

 ہیں، آپ کی بیماری کی نوعیت کیا ہے اور آیا آپ رعایت پانے کے اہل ہیں۔

بولینس سے بالکل مختصرسفر بھی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ اگر آپ کے پاس ایمبولینس انشورنس نہ ہو تو ایم

Queensland  یاTasmania سے باہر رہتے ہیں تو شاید آپ انشورنس خریدنا پسند کریں۔ آپ ایمبولینس سروس کی

 ممبرشپ سکیموں کے ذریعے یا کسی پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس فنڈ سے انشورنس خرید سکتے ہیں۔

 کرنا حاصل مدد، 2باب ھیں مزید معلومات کیلئے دیک

 ادویات

اگر آپ کو ادویات کی ضرورت ہو تو ڈاکٹر آپ کو نسخہ دے سکتا ہے جسے لے کر آپ کیمسٹ کی دکان یا فارمیسی پر 

 کا فراہم کردہCentrelinkجاتے ہیں۔ کئی ادویات، جیسے اینٹی بائیوٹکس، صرف نسخے پر دستیاب ہیں۔ اگر آپ کے پاس

 Health Care Card یا Pension Concession Card  ہے تو آپ بعض ادویات پر رعایت پانے کے اہل ہوں گے۔ آپ

 کارڈ بھی کیمسٹ کے پاس لے جانا چاہیئے۔Medicareکو اپنا 

تواپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے  یہ اہم ہے کہ آپ ادویات کے لیبل اور ہدایات دھیان سے پڑھیں اور اگر آپ کو تسلی نہ ہو

پر 424 633 1300سواالت پوچھیں۔ ادویات کے بارے میں مزید معلومات کیلئے کسی فارماسسٹ سے بات کریں یا 

Medicine Lineکو فون کریں۔ 

 فارمیسیاں ٹیلیفون انٹرپریٹر بھی استعمال کر سکتی ہیں جو حکومت کی جانب سے ایک مفت سروس ہے۔

 ویب سائیٹ فون ادویات اور نسخے

NPS MedicineWise 
neiLMedicine  –  

ادویات اور نسخوں کے بارے  

 میں معلومات

1300 633 424 

  پیر تا جمعہ

  بجے 5.00تا شام  9.00حصب

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

http://www.healthdirect.gov.au/
http://www.healthdirect.gov.au/
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.health.vic.gov.au/nurseoncall/
http://www.health.vic.gov.au/nurseoncall/
http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
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 ویب سائیٹ فون ادویات اور نسخے

ailtrasuA arecideM– 

PBS  نسخے کلیم کرنے کے

 بارے میں معلومات

 
www.medicareaustralia.gov.au/public/services/

scripts/index.jsp  

 سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں صحت کی خدمات

 کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرتی ہیں۔سٹیٹس اور ٹیریٹریزکی حکومتیں ہسپتالوں، کمیونٹی ہیلتھ اور العالج مریضوں 

 کمیونٹی ہیلتھ سنٹرز

کمیونٹی ہیلتھ سنٹرز ہر عمر کے لوگوں کیلئے ارزاں صحت کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ تمام سنٹر ایک جیسی خدمات فراہم 

دیکھ بھال،  نہیں کرتے۔ خدمات میں نرسنگ، صحت کے بارے میں معلومات اور صحت کا فروغ، فزیوتھراپی، دانتوں کی

 میڈیکل دیکھ بھال، کاؤنسلنگ اور سماجی فالح شامل ہو سکتی ہیں۔

 چھوٹے بچوں والے گھرانوں کیلئے صحت کی خدمات

ماں اور بچے کی صحت کی خدمات بالعموم ان گھرانوں کیلئے مفت ہیں جن میں نوزائیدہ سے لے کر سکول میں داخلے کی 

معلومات اور حفاظتی ٹیکے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی نشوونما،  عمر تک کے بچے ہوں۔ یہ صحت کے بارے میں

 پرورش اور چھوٹے بچوں کیلئے اچھی غذا کے بارے میں مشورہ فراہم کرتی ہیں۔

 عورتوں کی صحت کی خدمات

ینسر عورتوں کی صحت کی خدمات بالعموم تولیدی صحت کے مسائل، فم رحم کے کینسر )سرویکل کینسر( اور چھاتی کے ک

کیلئے سکریننگ، شراب اور منشیات کے مسائل، ذہنی صحت کے مسائل اور جنسی حملے اور گھریلو تشدد، نیزنسوانی 

 بھی دیکھیں۔ قانون آسٹریلین، 6باب جنسی اعضا کو بگاڑنے یا کاٹنے، کے سلسلے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ 

 والے لوگوں کیلئے خدماتمتنوع پس منظر رکھنے 

بہت سے ہسپتالوں اور بڑے ہیلتھ سنٹروں میں ایسے طبی ماہرین موجود ہیں جو مقامی تارکین وطن کے گروہوں کیلئے 

خدمات فراہم کرتے ہیں۔ ان خدمات میں کاؤنسلنگ، مشورہ، ریفرل )مدد کیلئے دوسروں سے رابطہ کروانا( اور صحت کی 

 معلومات شامل ہیں۔

 کے معلوم کریں کہ آيا آپ کی زبان بولنے والوں کیلئے کوئی کر می ہسپتال یا کمیونٹی ہیلتھ سنٹر کو فون اپنے مقا

 Multicultural Health Workerموجود ہے۔ 

 صحت کی سروس تالش کرنے کیلئے:

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ صحت کے ادارے

ACT thlaACT He http://health.act.gov.au/our-services/which-health-

service-suits-you-best 

NSW thlaf Heo MinistryNSW  www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx 

http://www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scripts/index.jsp
http://www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scripts/index.jsp
http://www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scripts/index.jsp
http://www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scripts/index.jsp
http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-suits-you-best
http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-suits-you-best
http://www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx
http://www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx


 

 
  450 131  کریں کال

89 

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ صحت کے ادارے

NT thlaf Heo tnemtraDep www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx  

Qld htlaHe dnaslneeuQ www.health.qld.gov.au 

SA thlaSA He www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Co

ntent/SA+Health+Internet/ 

Tas.  dna thlaf Heo tnemtraDep

esciverS anmHu 
www.dhhs.tas.gov.au 

Vic. th and laf Heo tnemtraDep

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

WA Department of Health ww2.health.wa.gov.auhttp:// 

 خدماتمعذوروں کیلئے 

National Disability Insurance Scheme (NDIS)  مستقل اور شدید معذوریوں میں متبال اہل افراد، ان کے گھرانوں

مدد آپ کے مالی وسائل کے ساتھ مشروط نہیں ہوتی اور NDIS اور سنبھالنے والوں کیلئے انفرادی مدد فراہم کرتی ہے۔

 پنشن یا کیئرر کیلئے ادائیگی کو متاثر نہیں کرتی۔آمدن کیلئے مدد مثال" معذور افراد کیلئے 

کے  اہلیتسے استفادہ کرنے کیلئےآپ کیلئے عمر اور عالقے کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔  NDIS،اس وقت

 پر دیکھیں۔ www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements بارے میں معلومات

نہیں ہے تو ممکن ہے آپ معذور افراد کیلئے موجودہ خدمات سے استفادہ کر سکیں۔ ان  NDIS اگر آپ کے عالقے میں

 پر جائیں۔ www.ndis.gov.au/people-disability/other-services کے بارے میں مزید معلومات کیلئے خدمات

میں صحت کے ادارے معذور افراد، ان کے گھرانوں اور سنبھالنے والوں کیلئے کئی قسم کی مدد اور سٹیٹس اور ٹیریٹریز

 خدمات فراہم کرتے ہیں۔

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ فون معذوروں کیلئے ادارہ

ACT Disability ACT 133 427 www.communityservices.act.gov.au/disab

ility_act 

NSW 

Department of Family 

and Community 

Services(Ageing,  

Disability and Home 

Care) 

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

NT 

Northern Territory 

Government Office of 

Disability 

1800 139 656 
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disabilit

y/Office_of_Disability/index.aspx 

http://www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx
http://www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx
http://www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx
http://www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content/SA+Health+Internet/
http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content/SA+Health+Internet/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
http://www2.health.vic.gov.au/
http://ww2.health.wa.gov.au/
http://ww2.health.wa.gov.au/
http://ww2.health.wa.gov.au/
http://ww2.health.wa.gov.au/
http://www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
http://www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
http://www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
http://www.communityservices.act.gov.au/disability_act
http://www.communityservices.act.gov.au/disability_act
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
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سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ فون معذوروں کیلئے ادارہ

Qld 

Department of 

Child Communities, 

Safety and Disability 

Services 

13 QGOV 
 یا

13 74 68 

www.communities.qld.gov.au/ndis 

SA Disability Information 

Service 
1300 786 117 www.sa.gov.au/topics/community-

support/disability 

Tas. 

Tasmanian 

Government Disability 

and Community 

Services 

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

Vic. 
Health Department of 

and Human Services 
1300 650 172 www.dhhs.vic.gov.au 

WA 
Disability Services 

Commission 

(08)9426 9200  
 مفت کال

1800 998 214  

www.disability.wa.gov.au 

 معذوروں کیلئے خدمات کے بارے میں مزید معلومات کیلئے:

 ویب سائیٹ ملک گیر ادارے

ServicesDepartment of Social  –  مختلف

 پروگرام اور خدمات

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

services 

Department of Human Services –  معذور

 افراد کیلئے مدد

www.humanservices.gov.au/disability 

-www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and معذوری سے متعلقہ ادارے اور سائیٹس

carers/related-agencies-sites  

معذور افراد اور انہیں سنبھالنے والوں کیلئے 

سرکاری مدد، وظائف اور ادائیگیوں کے بارے میں 

 معلومات

www.australia.gov.au/information-and-

services/benefits-and-payments/people-with-disability 

 ذہنی صحت کی خدمات

اگر آپ کو ذہنی صحت کے مسائل یا امراض کیلئے مدد کی ضرورت ہے تو اپنے فیملی ڈاکٹر یا کمیونٹی ہیلتھ سنٹر سے 

 رابطہ کریں۔

  

http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.sa.gov.au/topics/community-support/disability
http://www.sa.gov.au/topics/community-support/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-services
https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-services
http://www.humanservices.gov.au/disability
http://www.humanservices.gov.au/disability
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/related-agencies-sites
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/related-agencies-sites
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
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 مندرجہ ذیل ہیلپ الئنز سے رابطہ کریں:اگر آپ کو فوری مدد کی ضرورت ہے تو اپنے قریبی ہسپتال میں سائیکائٹرک ٹیم یا 

 ویب سائیٹ فون ذہنی صحت کیلئے مدد

neilefiL – 24 1114 13 گھنٹوں کی ہیلپ الئن www.lifeline.org.au/ 

neilpleH dsKi – 24  1800 55 1800 ہیلپ الئنگھنٹوں کی www.kidshelp.com.au/ 

aliatrsuA neilpleH nseM– 24  گھنٹوں کی کرائسس

 الئن

1300 789 978 www.mensline.org.au/ 

ServiceSuicide Call Back  –  مفت ملک گیر

 کاؤنسلنگ سروس

1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au 

 

Department of Social Services  کی جانب سے کمیونٹی کی سطح پر ذہنی صحت کے فروغ کیلئے

 کے بارے میں مزید معلومات کیلئے ، نیز مندرجہ ذیل کے بارے میں معلومات کیلئے: پروگراموں اور  خدمات 

• Family Mental Health Support Service (FMHSS) 

• Personal Helpers and Mentors (PHaMs) 

• Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS) 

 www.dss.gov.au/mental-healthدیکھیں 

 کیلئے کاؤنسلنگتشدد اور صدمے 

 تشدد اور صدمے سے گزرنے والے لوگوں کو مدد دینے والی خصوصی خدمات یہ ہیں:

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ فون تشدد اور صدمے کیلئے کاؤنسلنگ

ACT 
House oninapmCo –  تشدد اور صدمے سے

 مددگزرنے والے لوگوں کی 
02 6251 4550 

www.companionhouse.org.
au 

NSW 
تشدد اور صدمے سے گزرنے والوں کے عالج 

 (STARTTS)اور بحالی کی خدمات
02 9794 1900 www.startts.org.au 

NT 

treneC eegufeR acuelaleM –  تشدد اور

صدمے سے گزرنے والے لوگوں کیلئے امدادی 

 سروس

08 8985 3311 www.melaleuca.org.au 

Qld 
 ot ecntasisAs of gramorP dnaslneeuQ

amuarT nda erortuT ors ofvivruS 
(QPASTT) 

07 3391 6677 www.qpastt.org.au 

SA 
 amuarT nda erortuT of orsvivurS

ecvireS oniattliibad Rehna ecntasissA 
(STTARS) 

08 8206 8900 www.sttars.org.au 

Tas. 
trenCe xineohP –  تشدد اور صدمے سے

 لوگوں کیلئے امدادی سروس گزرنے والے
03 6234 9138 

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

https://www.lifeline.org.au/
https://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
http://www.kidshelp.com.au/
https://www.mensline.org.au/
https://www.mensline.org.au/
http://www.suicidecallbackservice.org.au/
http://www.suicidecallbackservice.org.au/
https://www.dss.gov.au/mental-health
http://www.companionhouse.org.au/
http://www.companionhouse.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://mrchobart.org.au/phoenix-centre/
http://mrchobart.org.au/phoenix-centre/
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سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ فون تشدد اور صدمے کیلئے کاؤنسلنگ

Vic.  
esuoH oniatdnuFo anitorciV – 

Foundation for Survivors of Torture 
(VFST) 

03 9388 0022 
http://www.foundationhous

e.org.au/  

WA 
 erortuT to esciverS orf oniaticossA

Survivors amuarT nda)STTeS(A  
08 9227 2700 www.asetts.org.au 

 اور حادثات سے بچاؤ بچوں کی حفاظت

Kidsafe  آسٹریلیا میں بچوں کے حادثات کی روک تھام کی فاؤنڈیشن، ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جو والدین اور معاشرتی ،

پر معلومات فراہم کرتی www.kidsafe.com.auگروہوں کو بچوں کی حفاظت اور حادثات کی روک تھام کے بارے میں 

 سائیٹ کے ویسٹرن آسٹریلین اور وکٹورین حصوں میں کچھ ترجمہ شدہ معلوماتی پرچے دستیاب ہیں۔ہے۔ویب 

 حفاظتی ٹیکے

حفاظتی ٹیکے بچوں اور بڑوں کو مضر انفیکشنوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ حفاظتی ٹیکے لگوانا الزمی نہیں 

اتا ہے۔ کچھ سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں بچے کے چائلڈ کیئر یا ہے لیکن سب بچوں اور کچھ بڑوں کیلئے ان کا مشورہ دیا ج

 سکول شروع کرنے سے پہلے اس کا حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے۔

زیادہ تر حفاظتی ٹیکے آپ کا فیملی ڈاکٹر یا کمیونٹی ہیلتھ سنٹر لگاتا ہے۔ تاہم، کچھ حفاظتی ٹیکے سکول میں لگاۓ جاتے ہیں۔ 

 سے رابطہ کریں کمیونٹی ہیلتھ سنٹریا  فیملی ڈاکٹر ئے اپنےمزید جاننے کیل

www.humanservices.gov.au/acir پر (ACIR)  Immunisation RegisterAustralian Childhood  

 سال سے کم عمر کے افراد کو لگے ہوۓ حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ 20ایک نیشنل رجسٹر ہے جو بچوں اور

میں شامل کر لیا جاۓ گا۔ ACIRمیں درج ہوں، انہیں خود بخود Medicareسال سے کم عمر کے افراد 20جو بچے اور

حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈ ساتھ لے جائیں تاکہ اگر انہیں بیرون ملک کوئی حفاظتی اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوۓ ان کے 

 ٹیکے لگ چکے ہوں تو ڈاکٹر یہ تفصیالت ریکارڈ میں شامل کر لے۔

۔ حفاظتی (www.humanservices.gov.au/immunisation) کیلئے حفاظتی ٹیکے الزمی ہیں حکومتی ادائیگیوںکچھ 

 ٹیکوں کی شرط سے استثناء کی واحد قابل قبول صورت یہ ہے کہ طبی وجوہ کی بنا پر ٹیکے نہ لگواۓ جا سکتے ہوں۔

 ویب سائیٹ فون حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں معلومات

ine rmation LInfo oniatsniummI alnoitNa 1800 671 811  www.immunise.health.gov.au 

tersgieR oniatsniummI doohdlian ChiltrasuA  1800 653 809 www.humanservices.gov.au/acir 

 دانتوں کی صحت کی خدمات

دانتوں کی اچھی صحت عمومی صحت و تندرستی کیلئے اہم ہے۔ دانتوں کی دیکھ بھال بنیادی طور پر پرائیویٹ ڈینٹسٹ مہیا 

میں موجود ہے۔ دانتوں  ٹیلیفون ڈائریکٹریکرتے ہیں۔ پرائیویٹ ڈینٹسٹ بالعموم اپنی خدمات کی فیس لیتے ہیں۔ ان کی فہرست 

 کی خدمات کے خرچ کیلئے آپ غالبا" پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس لینا پسند کریں۔

http://www.foundationhouse.org.au/
http://www.foundationhouse.org.au/
http://www.foundationhouse.org.au/
http://www.foundationhouse.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/immunisation
http://www.immunise.health.gov.au/
http://www.immunise.health.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/acir
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Child Dental Benefits Schedule) ces.gov.au/childdentalwww.humanservi   )سال عمر 17سے 2پر

تک کا وظیفہ مل سکتا ہے۔ دو مسلسل کیلنڈری سالوں کیلئے اس 1,000$کے اہل بچوں کو دانتوں کی بنیادی خدمات کیلئے

 آپ سے رابطہ کرے گا۔Department of Human Servicesوظیفے کی ایک باالئی حد مقرر ہے۔ اگر آپ اہل ہوں تو 

رعایتی کارڈ رکھنے والوں کو دانتوں کی صحت کی کچھ مفت خدمات  Centrelinkکی حکومتیں اہل ٹیریٹریزسٹیٹس اور 

)مصنوعی دانتوں اور درد کم کرنے کی تدابیر سمیت( فراہم کرتی ہیں۔ اپنے عالقے میں خدمات کی تفصیالت کیلئے اپنے 

 سے رابطہ کر کے معلوم کریں کہ کیا آپ اہل ہیں۔Centrelinkقریبی میڈیکل سنٹریا ہسپتال سے رابطہ کریں۔ 

 آسٹریلیا میں بوڑھوں کی دیکھ بھال کی خدمات

عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ انتخاب کر سکتے ہیں کہ کون آپ کی دیکھ بھال کرے گا اور آیا آپ اپنے گھر میں رہنا 

ں کی دیکھ بھال کرنے والے ایجڈ کیئر ہوم میں منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ بوڑھوں کی دیکھ بھال کی خدمات چاہتے ہیں یا بوڑھو

اس طرح ترتیب دی جاتی ہیں کہ آپ کو خود مختارانہ طور پر زندگی گزارنے میں مدد ملے اور اپنی دیکھ بھال کے سلسلے 

 میں مختلف مواقع حاصل ہوں۔

وڑھوں کی دیکھ بھال کی کئی مختلف خدمات کی قیمتیں کم رکھنے کیلئے سبسڈی دیتی ہے۔ آسٹریلین حکومت آسٹریلیا میں ب

اگر آپ کے ذاتی حاالت اس کی اجازت دیتے ہوں تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ اپنی دیکھ بھال کے خرچ کیلئے ادائیگی 

 کریں۔

www.myagedcare.gov.au  پرMy Aged Care  ویب سائیٹ پر آپ کو حاصل مواقع اور بوڑھوں کی دیکھ بھال کی

خدمات حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں معلومات ہیں۔ اس سے آپ کو بوڑھوں کی دیکھ بھال کا نظام سمجھنے اور 

ملے گی۔ ویب سائیٹ پر ترجمہ شدہ معلومات دستیاب ہیں۔ آپ فون نمبر  مدد اور خدمات لینے کا طریقہ جاننے میں مدد

 پر یا 422 200 1800

 TIS National کے ذریعے بھیMy Aged Care  سے رابطہ کر کے بڑھاپے میں اپنی دیکھ بھال کی ضروریات پر بات

 کر سکتے ہیں۔

 دیکھ بھال کی خدمات کی دو صورتیں ہیں:بوڑھوں کی 

اگر آپ اپنے گھر میں ہی رہنا چاہیں تو آپ کو ان روزمرہ کاموں کیلئے مدد مل سکتی جو آپ اب خود نہیں کر  •

سکتے جیسے بجلی کے بلب بدلنا، باغبانی، شاور کرنا اور کپڑے پہننا یا سودا سلف لینے جانا۔ آپ کو سازوسامان 

 چلنے میں مدد کیلئے واکنگ فریم۔بھی مل سکتا ہے جیسے

اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اب مزید اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے تو آپ ایجڈ کیئر ہوم میں منتقل ہو سکتے  •

 ہیں۔

My Aged Care  آپ کی ضروریات پر بات چیت کر سکتا ہے اوراس مقصد کیلئے جانچ کا انتظام کر سکتا ہے کہ آپ کی

صورتحال کے بارے میں زیادہ تفصیلی بات کی جاۓ اور دیکھا جاۓ کہ کیا آپ حکومت کی سبسڈی سے بوڑھوں کی دیکھ 

-www.myagedcare.gov.au/eligibility-andکیلئے  مزید معلومات –بھال کی خدمات لینے کے اہل ہیں 

assessment  کو فون کریں۔422 200 1800دیکھیں یا 

http://www.humanservices.gov.au/childdental
http://www.humanservices.gov.au/childdental
http://www.humanservices.gov.au/childdental
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment
http://www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment
http://www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment
http://www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment
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خدمات کے بارے میں  بوڑھوں کی دیکھ بھال اور صحت کی دیکھ بھال کی

 شکایات

سروسز  Commonwealth Home Support Programہومز، ہوم کیئر پیکیجز یا Aged Careکوئی بھی شخص جو 

سے رابطہ کرنے کا حق  Aged Care Complaints Commissionerکے بارے میں شکایت کرنا چاہتا ہو، اسے

 سے اس طرح رابطہ کر سکتے ہیں: Aged Care Commissionerحاصل ہے۔ یہ ایک مفت سروس ہے۔ آپ 

  u/http://www.agedcarecomplaints.gov.a آن الئن •

 کو فون کریں552 550 1800 –بذریعہ فون  •

 اپنی تحریری شکایت اس پتے پر بھیجیں: –تحریری طور پر  •

Aged Care Complaints Commissioner 

GPO Box 9848 )آپ کی سٹیٹ/ ٹیریٹری کا دارالحکومت اور سٹیٹ/ ٹیریٹری( 

 

 200 1800سےMy Aged Careسے واسطے کے حوالے سے کوئی تشویش ہو تو آپ My Aged Careاگر آپ کو 

  /www.myagedcare.gov.au کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں ویب سائیٹ MyAgedCareپر یا 422

تشویش رکھتے ہوں تو آپ اپنی سٹیٹ یا ٹیریٹری اگر آپ خود کو یا کسی اور کو ملنے والی صحت کی خدمات کے بارے میں 

 میں صحت کی شکایات کے خود مختار کمیشن کو شکایت کر سکتے ہیں۔

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری

صحت کی دیکھ بھال کے بارے میں 

 شکایات کیلئے ادارہ
 ویب سائیٹ فون

ACT onisismmoC tshgiR anmHu 02 6205 2222 
http://hrc.act.gov.au/olderpeopl

e 

NSW ntsialpmCo areC thlHea 1800 043 159 www.hccc.nsw.gov.au 

NT 
 ytniummoC nda thlHea
 ntsialpmCo escvireS

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

Qld 
Office of the Health 

Ombudsman 
133 646 http://www.oho.qld.gov.au  

SA 
 ytniummoC nda thlHea
 ntsialpmCo escvireS

ernoisismmoC 
1800 232 007 www.hcscc.sa.gov.au 

Tas. 
aints lpmCo thlaeH ehf to eciffO

Commissioner 
1800 001 170 

www.healthcomplaints.tas.gov.
au 

Vic. 
 secvireS thlaeH ehf to eciffO

Commissioner 
1800 136 066 www.health.vic.gov.au/hsc 

WA 
Health and Disability Services 

Complaints Office 
1800 813 583 www.hadsco.wa.gov.au 

 وفات کے بعد

ڈاکٹر وفات کی تصدیق کرنے والے سرٹیفکیٹ پر دستخط جب آسٹریلیا میں کوئی شخص وفات پاۓ تو ضروری ہے کہ 

 کرے۔ اس سرٹیفکیٹ کے اجرا سے پہلے تجہیز و تکفین کے انتظامات نہیں کیے جا سکتے۔

https://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://hrc.act.gov.au/olderpeople/
http://hrc.act.gov.au/olderpeople/
http://www.hccc.nsw.gov.au/
http://www.hccc.nsw.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.hadsco.wa.gov.au/
http://www.hadsco.wa.gov.au/
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کے درمیان۔ کچھ انشورنس 15,000$اور  4,000$آسٹریلیا میں تجہیز و تکفین کے اخراجات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں یعنی 

وفات کے بعد ہونے والے دوسرے اخراجات کی ادائیگی کرتی ہیں۔ بعض اوقات وفات پانے واال پالیسیاں تجہیزوتکفین اور 

، میں اپنی ترجیحات بیان کر  Willشخص خود اپنی تجہیز و تکفین کے خرچ کیلئے انتظام کر چکا ہوتا ہے، یا اپنی وصیت، 

 دیتا ہے۔

Will مرحوم کی ملکیتی اشیاء اس کی وفات کے بعد کیسے تقسیم  ایک تحریری قانونی دستاویز ہے جس میں بیان ہوتا ہے کہ

کی جا ئیں گی، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا اور دیگر ہدایات ہوتی ہیں مثال" خیراتی اداروں کیلئے تحائف 

سے کوئی فائدہ  Willکے قانونی ہونے کیلئے ضروری ہے کہ دو ایسے افراد اس گواہ ہوں جنہیں  Willاوراعضا کا عطیہ۔

 )انجام دہندہ( بھی مقرر کیا جاتا ہے۔ Executorمیں بالعموم ایک Willحاصل نہ ہو۔ 

Will  کاExecutor مرحوم کے اثاثےWill  میں مذکورہ افراد میں تقسیم کرنے، مرحوم کے ترکے کے ٹیکس کے معامالت

ات پر عمل کیا جاۓ۔ ہر سٹیٹ اور ٹیریٹری میں کی ہدای Willسنبھالنے اور یہ یقینی بنانے کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ 

 کا کام انجام دے سکتا ہے )بالعموم فیس واجب ہوتی ہے(۔Executorہوتا ہے جو Public Trusteeایک

 ینہ چھوڑے تو ترکے کو قانون میں طے شدہ فارمولے کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگرکوئی قریب Will اگر کوئی شخص

 رکہ سٹیٹ یا ٹیریٹری کی حکومت کو مل سکتا ہے۔رشتہ دار نہ ہوں تو ت

 کسی پیارے کی وفات اور صدمے سے نبٹنے سے کیلئے مدد دستیاب ہے۔

 مزید معلومات کیلئے:

 ویب سائیٹ معلومات

 کسی کی وفات کے بعد کیا

 کرنا چاہیئے

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

Will ناتیار کر www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-
of-attorney  

تجہیزوتکفین کے 

 اخراجات ادا کرنا

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

Public Trustees www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-
community/wills-and-powers-of-attorney/wills  

Organ Donation 
Register 

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

وفات پر صدمے کیلئے 

 مدد

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

 

  

https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-of-attorney
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral
http://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral
http://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/wills-and-powers-of-attorney/wills
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/wills-and-powers-of-attorney/wills
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-donor-register
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-donor-register
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-and-bereavement
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-and-bereavement
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 آپ کا کنبہ 10

 اس حصے میں

 رشتہ اور دوسرے رشتے دواجیاز •

 نوجوانوں کیلئے خدمات •

 والدین •

 چائلڈ سپّورٹ •

 ر افرادعمم •

 رشتہ داروں کو تالش کرنا •

  Centrelinkآپ کا کنبہ اور •

آسٹریلیا میں خاندانی کردار اس انداز سے مختلف ہو سکتے ہیں جس سے آپ واقف ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے حقوق اور 

ذمہ داریاں برابر ہیں۔ مردوں اور عورتوں دونوں کا کام پر جانا قابل قبول بھی ہے او ر عام بھی ہے۔ مرد اور عورتیں گھریلو 

 اور صفائی میں بھی شریک ہوتے ہیں۔کھانا پکانے  ذمہ داریوں، جیسے بچوں کی دیکھ بھال،

آسٹریلیا میں نئی زندگی کیلئے دوسروں کی نسبت خود کو جلد ڈھال لیں گے۔ مثال کے طور پر بچے کنبے کے کچھ افراد

 اکثر اپنے والدین کی نسبت زیادہ تیزی سے انگلش سیکھ لیتے ہیں۔

ام کرتے ہوۓ نئی زندگی کیلئے خود کو ڈھالیں۔ آپ کو مدد لینے کی یہ اہم ہے کہ آپ لوگ ایک کنبے کے طور پر مل کر ک

آسٹریلیا میں اپنے کنبے کی ضرورت ہو سکتی ہے اور یہ باب کچھ خدمات کے بارے میں معلومات دیتا ہے جو دستیاب ہیں۔ 

ا کر پر ج www.humanservices.gov.au/servicefinderکفالت کیلئے مدد لینا نارمل اور قابل قبول ہے۔ 

 کے لنکس دیکھیں۔ مدد اور سماجی مدد سرکاری 

 ازدواجی رشتہاور دوسرے رشتے

1800RESPECT عائلی اور گھریلو تشدد اور جنسی حملے کے بارے میں مدد یا معلومات طلب کرنے والے لوگوں کو

پیشہ ور کاؤنسلرز )مشورہ دینے والے ماہرین( کاؤنسلنگ، معلومات اوردیگر امدادی رابطوں کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ 

ھی کر سکتے ہیں جو کسی دوست، رشتہ دار، گھنٹے دستیاب ہیں۔ یہایسے لوگوں کی مدد ب24ہفتے کے ساتوں دن، دن کے

 www.1800respect.org.au کو فون کریں یا 732 737 1800ساتھی کارکن یا کالئنٹ کے بارے میں فکرمند ہوں۔ 

 دیکھیں۔

Family Relationship Advice Line   عائلی رشتوں کے مسائل کے بارے میں معلومات، والدین کی علیحدگی کے بعد

بچوں کی پرورش کے انتظامات کے بارے میں مشورہ فراہم کرتی ہے اور فون کرنے والوں کا رابطہ مقامی اداروں سے 

یدا کرنے یا علیحدگی سے نبٹنے کیلئے مدد دیتے ہیں۔ ایڈوائس الئن پیر تا کرواتی ہے جو گھرانے کو آپس میں بہتر تعلقات پ

بجے تک کھلی ہوتی  4.00 بجے سے شام 10.00 بجے تک اور ہفتے کو صبح 8.00بجے سے رات  8.00جمعہ صبح 

  کو فون کریں )مفت کال( یا321 050 1800ہے، سواۓ قومی عوامی تعطیالت کے۔ 

www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-

advice-line.aspx دیکھیں۔ 

http://www.humanservices.gov.au/servicefinder
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-line.aspx
http://www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-line.aspx
http://www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-line.aspx
http://www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-line.aspx
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Family Relationships Online عائلی رشتوں اور علیحدگی کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ گھرانے ایسی

کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں جو رشتوں کے مسائل سے نبٹنے اور علیحدگی کے بحد بچوں کے انتظامات  خدمات

 ۔دیکھیں www.familyrelationships.gov.auکیلئے مدد دیتی ہیں۔ 

MensLine Australia  ان مردوں کو کاؤنسلنگ، معلومات اور امدادی اداروں سے رابطے کی خدمات فراہم کرتی ہے

ھی مدد اور معلومات جنہیں اپنی عائلی زندگی یا اپنے اولین رشتوں میں مسائل ہوں۔ یہ سروس ان عورتوں اوراہل خانہ کو ب

گھنٹے کام 24یہ سروس ہفتے کے ساتوں دن، دن کےفراہم کرتی ہے جو اپنے پارٹنر، شوہر یا باپ کے متعلق فکرمند ہوں۔ 

 دیکھیں۔ www.mensline.org.auکو فون کریں یا 978 789 1300کرتی ہے۔ 

 نوجوان افراد کیلئے خدمات

پروگرام فراہم کرتے ہیں۔ یوتھ ورکرز قابل اور تجربہ کار ہوتے ہیں  سال سے کم عمر کے لوگوں کیلئے 25سماجی ادارے

اور یہ نوجوانوں کو ایک محفوظ ماحول میں، اکثر یوتھ سنٹر یا لوکل کاؤنسل میں، معلومات، مدد اور سرگرمیاں فراہم کرتے 

 ہیں۔

 مزید مدد کیلئے:

 ویب سائیٹ فون نوجوانوں کیلئے قومی خدمات

neilpleH dsKi – 24 گھنٹے 

 سال عمر کے لوگوں کیلئے25تا  5
1800 551 800 www.kidshelpline.com.au 

Headspace  

سال عمر کے لوگوں کیلئے جلد 25تا  12

 اقدامات

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

YouthBeyondBlue- 

ڈپریشن اور ذہنی امراض سے  -گھنٹے مدد  24 

 دوچار افراد کیلئے 

1300 22 4636  www.youthbeyondblue.com  

Department of Education 

andTraining 
 https://education.gov.au/youth 

Generation Success –  

 نوجوان کارکنوں کی مدد کیلئے وسائل
 

www.employment.gov.au/generation-success-

youth-employment-initiative 

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

Australian Institute of Family 

Studies کی جانب سے لنکس 
 

https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-

and-telephone-counselling-services-children-y  

Reconnect  

سال عمر کے بے گھر افراد یا بے  18تا 12 

گھری کے خطرے سے دوچار افراد کیلئے 

 مدد

 

http://www.dss.gov.au/our-

responsibilities/housing-support/programmes-

services/homelessness/reconnect/reconnect-

services 

http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.kidshelpline.com.au/
http://www.kidshelpline.com.au/
https://headspace.org.au/
https://headspace.org.au/
http://www.youthbeyondblue.com/
http://www.youthbeyondblue.com/
https://www.youthbeyondblue.com/help-someone-you-know/what-to-do-in-an-emergency/get-immediate-support
https://www.youthbeyondblue.com/help-someone-you-know/what-to-do-in-an-emergency/get-immediate-support
https://education.gov.au/youth
https://education.gov.au/youth
http://www.employment.gov.au/generation-success-youth-employment-initiative
http://www.employment.gov.au/generation-success-youth-employment-initiative
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
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 ویب سائیٹ فون نوجوانوں کیلئے قومی خدمات

Office of the Children’s eSafety 

Commissioner –  

 کے خالفسال سے کم عمر کے بچوں  18

 رپورٹ کرنے کیلئےسنگین سائبر بلنگ کی 

 www.esafety.gov.au/reportcyberbullying 

 سٹیٹس اور ٹیریٹریز بھی نوجوان افراد کیلئے خدمات فراہم کرتے ہیں:

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ نوجوانوں کیلئے خدمات

ACT terACTnI htuoY  www.youth.act.gov.au 

NSW WSN htuoY  www.youth.nsw.gov.au  

NT sriaffA uthoYf o eciffO  www.youth.nt.gov.au 

Qld thuoY dnaslneeuQ www.communityservices.qld.gov.au/youth 

SA teiS uthoY ailtrasuA htuoS www.officeforyouth.sa.gov.au 

Tas. sriaffA htuoY nda nedrilf Cho eciffO www.linkzone.tas.gov.au 

Vic. lantreC htuoY www.youthcentral.vic.gov.au 

WA uthoY orf eciffO 
www.wa.gov.au/information-about/your-

community/youth  

 سے رابطہ کریں۔ لوکل کاؤنسلنوجوان افراد کیلئے تفریحی اور دوسرے پروگراموں کے بارے میں اپنی 

 والدین

آسٹریلیا کے لوگ والدین کے کردار کی قدر کرتے ہیں تاہم یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ "اچھی ماں" یا "اچھا باپ" بننا 

 نہیں ہوتا۔ بہت سی تنظیمیں معلومات اور مدد فراہم کرتی ہیں۔ آسان ہمیشہ

آسٹریلیا میں جسمانی سزا دینا قانون کے خالف ہے۔ آپ  کنبچوں کی اصالح کرنا والدین کے کردار کا ایک اہم حصہ ہے لی

اصالح کی دوسری صورتیں استعمال کرسکتے ہیں جیسے بچے کو کسی آسائش سے محروم کر دینا یا اس کے کمرے میں 

 بھیج دینا۔ اچھے رویے پر اپنے بچے کو انعام دیں اور اپنے نمونے سے اس کیرہنمائی کریں۔

 اصالح میں مسائل کا سامنا ہے تو فیملی کاؤنسلنگ یا والدین کی مدد کی خدمات سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کی

 ویب سائیٹ بچوں کی پرورش کے بارے میں معلومات

eniLAdvice  pihsnoiatleR ndaFamily  
 ( 321 050 1800)فون

www.familyrelationships.gov.au  

dlihCyM www.mychild.gov.au/ 

worktNe drenlihC ngsiiRa www.raisingchildren.net.au  

onitadnuoF odohdlihC nailtrasuA–  ترجمہ

 شدہ معلومات کے ساتھ
www.kidscount.com.au/en 

http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.youth.act.gov.au/
http://www.youth.act.gov.au/
http://www.youth.nsw.gov.au/
http://www.youth.nsw.gov.au/
http://www.youth.nt.gov.au/
http://www.youth.nt.gov.au/
http://www.communityservices.qld.gov.au/youth
http://www.communityservices.qld.gov.au/youth
http://www.officeforyouth.sa.gov.au/
http://www.officeforyouth.sa.gov.au/
http://www.linkzone.tas.gov.au/
http://www.linkzone.tas.gov.au/
http://www.youthcentral.vic.gov.au/
http://www.youthcentral.vic.gov.au/
http://www.wa.gov.au/information-about/your-community/youth
http://www.wa.gov.au/information-about/your-community/youth
http://www.wa.gov.au/information-about/your-community/youth
http://www.wa.gov.au/information-about/your-community/youth
http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.raisingchildren.net.au/
http://www.raisingchildren.net.au/
http://www.kidscount.com.au/en
http://www.kidscount.com.au/en
http://www.kidscount.com.au/en
http://www.kidscount.com.au/en


 

 
  450 131  کریں کال

99 

 ویب سائیٹ بچوں کی پرورش کے بارے میں معلومات

 www.abcdparenting.org نوجوان افراد کے والدین ہونا

efasdKi www.kidsafe.com.au 

 آسٹریلین حکومت کے لنکس

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

children  

 چائلڈ سپّورٹ

Department of Human Servicesکے زیر انتظامChild Support  سکیم سے علیحدگی یافتہ والدین کو اپنے بچوں

کے بھلے کیلئے بچوں کی کفالت کیلئے ادائیگی کا انتظام کرنے میں مدد ملتی ہے۔ چائلڈ سپّورٹ کے سلسلے میں خود کو 

 دستیاب مواقع پر بات کرنے کیلئے ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔

 رابطے کی تفصیالت چائلڈ سپّورٹ

Child Supportویب سائیٹ www.humanservices.gov.au/childsupport 

Child Support272 131 فون 

  www.humanservices.gov.au/yourlanguage دوسری زبانوں میں معلومات

 www.humanservices.gov.au/multicultural کیلئے معلومات تارکین وطن، پناہ گزینوں اور وزیٹرز

 معمر افراد

 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو خدمات مہیا کرنے والی کئی سرکاری، پرائیویٹ اور سماجی تنظیمیں موجود ہیں۔ 50

 آسٹریلین حکومت یہ فراہم کرتی ہے:

• Age Pension -ایتوں تک رسائی، اہل معمر آسٹریلین افراد کیلئے آمدن کیلئے مدد اوررع

www.humanservices.gov.au/agepensionدیکھیں 

• My Aged Care-  ،آپ کو حاصل مواقع اور خدمات تک رسائی کا طریقہwww.myagedcare.gov.au پر 

 بھی دیکھیں فالح اور صحت، 9باب 

سکیم موجود ہے۔ یہ کارڈ مفت ہے اور سکیم میں شامل کاروبارکارڈ کے  Seniors Cardتمام سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں ایک 

 حامل کو رعایت دیتے ہیں۔

 مزید معلومات کیلئے:

معمر افراد کیلئے 

 معلومات

 ویب سائیٹ فون

Centrelink  132 300 www.humanservices.gov.au/olderaustralians 

My Aged Care 1800 200 422 www.myagedcare.gov.au  

http://www.abcdparenting.org/
http://www.abcdparenting.org/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/caring-for-children
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/caring-for-children
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/caring-for-children
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/caring-for-children
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/caring-for-children
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/caring-for-children
http://www.humanservices.gov.au/childsupport
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/agepension
http://www.humanservices.gov.au/agepension
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/olderaustralians
http://www.humanservices.gov.au/olderaustralians
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
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معمر افراد کیلئے 

 معلومات

 ویب سائیٹ فون

-Seniors Card  www.australia.gov.au/information-andسکیمیں
services/benefits-and-payments/older-

australians/seniors-card  

 –AusGov  

 معمر آسٹریلین افراد

 www.australia.gov.au/information-and-
services/benefits-and-payments/older-

australians  

 رشتہ داروں کو تالش کرنا

ان رشتہ داروں کا پتہ چالنے اور ان کے ساتھ تبادلۂ پیغامات کی خدمات  (Australian Red Cross) کراسآسٹریلین ریڈ 

فراہم کرتی ہے جو جنگ، ملک میں بدامنی اور قدرتی آفات کی وجہ سے جدا ہو گئے ہوں۔ دنیا بھر میں ریڈ کراس سوسائٹیوں 

داروں کو تالش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ نیٹ ورک دوسرے کا نیٹ ورک لوگوں کو دوسرے ملکوں میں اپنے گمشدہ رشتہ 

 ملکوں میں موجود لوگوں کواب آسٹریلیا میں رہنےوالوں کا پتہ چالنے میں بھی مدد دیتا ہے۔

 Red Cross International Tracing and Refugee)   ریڈ کراس انٹرنیشنل ٹریسنگ اینڈ ریفیوجی سروس 

Service) :سے رابطے کیلئے 

 رابطے کی تفصیالت آسٹریلین ریڈ کراس

 natinfo@redcross.org.au ای میل

 www.redcross.org.au ریڈ کراس ویب سائیٹ

 1800 9345 03 قومی

ACT 02 6234 7600 

NSW  02 9229 4111 028 812 1800 مفت کالیا 

NT 08 8924 3900 

Qld  07 3367 7222419 554 1300 یا مفت کال 

SA 08 8100 4500 

Tas. 03 6235 6077 

Vic.  03 8327 7700701 131 1800 یا مفت کال 

WA  08 9225 8888710 810 1800 یا مفت کال 

 

  

http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians/seniors-card
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
mailto:natinfo@redcross.org.au
mailto:natinfo@redcross.org.au
http://www.redcross.org.au/
http://www.redcross.org.au/
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  Centrelinkآپ کا کنبہ اور 

Department of Human Services سماجی، صحت سے متعلق اور دوسری ادائیگیاں اور خدماتCentrelink اور

Medicare کی ضروریات کی بنیاد پر مختلف ہوں س کے ذریعے فراہم کرتا ہے۔ یہ خدمات ہر فرد اور گھرانے کیلئےا

میں تبدیلی آۓ، مثال کے طور پر، اگر آپ کا بچہ پیدا ہو، مالزمت ختم ہو جاۓ یا آپ بیمار ہو  حاالتگی۔ اگر آپ کے 

 سے رابطہ کریں۔ Centrelinkجائیں تو مدد کیلئے فوری طور پر 

Centrelink لوگوں کو  لوگوں کو زیادہ خودکفیل بننے میں مدد دیتا ہے اورضرورتمندوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ

ان لوگوں کو بھی مدد دیتا ہے جنہیں زندگی کے مختف مراحل میں خاص Centrelinkالش کرنے میں مدد دیتا ہے۔مالزمت ت

 مدد کی ضرورت ہو، جیسے ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کرتے ہوۓ یا بیماری یا کسی مصیبت میں۔

 اس حصے میں

 آپ کی شناخت کی تصدیق •

 دوسری زبانوں میں معلومات •

• Centrelink کے ساتھ واسطے میں مدد 

• Centrelink کے انتظار کے عرصے 

• Centrelink ادائیگیوں کا کلیم کرنا 

 گھرانوں کیلئے ادائیگیاں •

 نیوزی لینڈ کے شہری )جو آسٹریلین شہری نہیں( •

 Crisis Paymentپناہ گزینوں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والوں کیلئے  •

• Centrelink کی دوسری خدمات 

 کم آمدن والوں کیلئے رعایتیں •

 حاالت میں تبدیلی •

 پارٹنر کی تعریف •

 نظر ثانی اور اپیلیں •

 آپ کی تفصیالت کا اخفاء •

 افرادنوجوان  •

 کفالت کی یقین دہانی •

 آپ کی شناخت کی تصدیق

Centrelink کیلئے دستاویزات فراہم کرنی ہوں گی شناخت کی تصدیقمیں آپ کو اپنی 

(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity) - مثال کے طور پر ، پاسپورٹ اور

 ۔سفری دستاویزات، بینک اکاؤنٹ کی تفصیالت یا رہائش کی تفصیالت

  

http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
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 دوسری زبانوں میں مدد

 دوسری زبانوں میں معلومات

Centrelink کے پاس ادائيگیوں اور خدمات کے بارے میں 

www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language  

 ہیں جنہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا دیکھ سکتے ہیں یا سنسکتے ہیں۔ ترجمہ شدہ معلومات پر کئی مختلف زبانوں میں 

Centrelinkزبانوں میں 10کے پاسNew to Australia ، وڈیوز کا سیٹ موجود ہے جو ادائيگیوں، کام تالش کرنے 

Medicare  کارڈ اورHealth Care Card  یہاں سے حاصل کر  وڈیوزجیسے موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں۔ آپ یہ

 www.humanservices.gov.au/yourlanguage یںسکتے ہ

 کثیراللسانی فون سروس

پر ہماری کثیر اللسانی فون سروس کو فون کر سکتے 202 131اگر آپ انگلش کے عالوہ کوئی اور زبان بولتے ہیں تو آپ 

کی  Centrelink بجے( اور اپنی زبان میں کسی شخص سے 5بجے سے شام  8ہیں )مقامی وقت کے مطابق صبح 

 ادائیگیوں اور خدمات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔

 انٹرپریٹرز

آپ کی مالقات کیلئےمفت انٹرپریٹر فراہم کر سکتا ہے۔ مترجم کا بندوبست کرنے  Centrelinkاگر آپ انگلش نہیں بولتے تو 

 کے بارے میں پوچھیں۔ Centrelink Service Centreپر فون کریں اور اپنے مقامی  202 131کیلئے 

 آپ کی دستاویزات کا ترجمہ

Centrelink  ان دستاویزات کا مفت ترجمہ کروانے کا انتظام کر سکتا ہے جو آپ کو ہماری ادائیگیوں اور خدمات طلب

 کے بارے میں پوچھیں۔ Centrelink Service Centre کوفون کر کے اپنے مقامی202 131کرنے کیلئے درکار ہوں۔

 ل سروس آفیسرزملٹی کلچر

Multicultural Services Officers ) www.humanservices.gov.au/mso )دیکھیںCentrelink  کے پروگراموں

بہتر بنانے اور خدمات کے بارے میں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے گروہوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں اور خدمات 

 ۔کیلئے وسیع پیمانے پرصالح مشورہ کرتے ہیں

Centrelink کے خطوط 

کی جانب سے بھیجے گئے تمام خطوط پڑھنا الزمی ہے، اورحسب ضرورت جواب دینا بھی الزمی Centrelinkآپ کیلئے

 کو فون کریں۔202 131ہے۔ اگر آپ کو اپنی زبان میں خط کی وضاحت درکار ہے تو

Centrelink  ساتھ واسطے کیلئے مددکے 

کہتے ہیں(۔  'nominee'آپ کسی اور شخص یا تنظیم کو اپنی جانب سے عمل کیلئے نامزد کر سکتے ہیں)جسے 

www.humanservices.gov.au/nominees دیکھیں 

Centrelink  رابطے کی تفصیالت 

Centrelink www.humanservices.gov.au/centrelink  

 وزیٹرزتارکین وطن، پناہ گزینوں اور 

 کیلئے معلومات
www.humanservices.gov.au/multicultural  

http://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/mso
http://www.humanservices.gov.au/mso
http://www.humanservices.gov.au/nominees
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
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Centrelink  رابطے کی تفصیالت 

  www.humanservices.gov.au/yourlanguage دوسری زبانوں میں معلومات

 202 131  کیلئے دوسری زبانوں میں معلومات

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

 تصدیقآپ کی شناخت کی 
www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-

identity  

 www.humanservices.gov.au/findus سروس سنٹر میں جانا

Centrelink کے انتظار کے عرصے 

)پناہ گزینوں یا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والوں کے عالوہ( تمام نئے آنے والے رہائشی افراد یا عارضی تارکین وطن 

 Newly Arrived Resident's Waitingہفتے انتظارکرنا ضروری ہے )104کیلئے بیشتر ادائیگیوں اور وظائف کیلئے

Period( ۔ فیملی اسسٹنس ادائیگیوں کیلئے انتظار کا عرصہ الگو نہیں ہوتا)مزید معلوماتدیکھیں(۔  گھرانوں کیلئے ادائیگیاں 

 www.humanservices.gov.au/familiesکیلئے دیکھیں 

ہے اور کن وظیفے کی قسم اور آسٹریلیا میں آمد کی تاریخ کے لحاظ سے یہ مختلف ہوتا ہے کہ انتظار کا عرصہ کتنا 

لوگوں کیلئے الگو ہوتا ہے۔ آسٹریلیا کے رہائشی کے طور پر زندگی میں کسی بھی وقت آسٹریلیا میں گزرا ہوا عرصہ انتظار 

 کے عرصے میں شمار کیا جاتا ہے۔

کے ساتھ رجسٹر کر سکتے ہیں۔ آپ jobactiveانتظار کے عرصے کے دوران آپ کام تالش کرنے میں مدد کیلئے 

Centrelink Service Centres میں روزگار کیلئے اپنی مدد آپ کی سہولتیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 

Newly Arrived Resident's Waiting Period سے استثناء 

 Newly Arrived Resident's Waiting Period:سے استثناء ان لوگوں کیلئے الگو ہوتا ہے 

 آسٹریلین شہری •

 رہائشی کےاہل خانہآسٹریلین شہری یا طویل المدت  •

 ہیومینیٹیرین پروگرام کے تحت آنے والے افراد یا ان کے اہل خانہ •

 بعض ویزا سب کالسوں کے حامل •

اگر آپ اپنے حاالت میں کسی بڑی تبدیلی کی وجہ سے تنگی کا شکار ہیں تو ممکن ہے آپ کو فوری طور پر ایک خاص 

صل کر پانے کو بالعموم حاالت مینبڑی تبدیلی تصور نہیں کیا جاتا۔ یہ وظیفہ مل سکتا ہو۔ مالزمت کھو دینے یا مالزمت نہ حا

 کے پاس کلیم داخل کریں۔ Centrelink جاننے کیلئے کہ آیا آپ مدد کے اہل ہیں،

 کا تقاضارہائش اہلیت دالنے والی 

 qualifying'ان کیلئےپنشنوں اور کچھ االؤنسز کیلئے 'نئے آنے والوں کیلئے انتظار کا عرصہ' الگو نہیں ہوتا بلکہ 

residence' :اہلیت دالنے والی رہائش( کا انتظار کا عرصہ ہوتا ہے( 

• Parenting Payment and Widow Allowance:104ہفتے 

• Age Pension and Disability Support Pension  :11 سال 

http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
http://www.humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/families
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آپ آسٹریلیا اگر کچھ استثناء موجود ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ پناہ گزین ہوں یا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آۓ ہوں، یا 

 یا تنہا باپ بن جائیں۔ کے رہائشی بننے کے بعد بیوہ یا معذور ہو جائیں یا تنہا ماں

یں رہ چکے ہوں جس کا آسٹریلیا کے ساتھ اس آپ پنشن کیلئے اس صورت میں اہل ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسے ملک م

ممالک کے  29ہے جو آپ کلیم کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے انٹرنیشنل سوشل سیکورٹی ايگریمنٹادائیگی کا احاطہ کرنے واال 

 پر موجود ہے۔ www.humanservices.gov.au/issaساتھ سوشل سیکورٹی ايگریمنٹ کر رکھا ہے جن کی فہرست 

، نیز بیرون ملک سےپنشن کلیم کرنے یا بیرون ملک رہتے ہوۓ آسٹریلیا سے پنشن کلیم کرنے کے بارے میں مزید پنشنوں

 پر جائیں۔ www.humanservices.gov.au/internationalمعلومات کیلئے 

Centrelink کی ادائیگیوں کیلئے کلیم کرنا 

 )کلیم کا ارادہ( رجسٹر کروانا ہو گا۔ اس سے ’Intent to Claim‘سوشل سیکورٹی ادائيگی کلیم کرنے کیلئے آپ کو 

Centrelink طور پر جا کر یا کو علم ہوتا ہے کہ آپ ادائیگی کیلئے درخواست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ آن الئن، ذاتی

 فون کر کے یا اپنی جانب سے کسی اور سے فون کرواکے یہ ارادہ رجسٹر کروا سکتے ہیں۔

اگر آپ کی درخواست منظور ہو جاۓ تو آپ کی ادائیگی یا رعایتی کارڈ اسی دن سے شروع ہو جاتے ہیں جس دن آپ نے 

Intent to Claimا رعایتی کارڈ کیلئے اہل ہوں اور اپنا مکمل کیا ہوا رجسٹر کرایا تھا )اگر آپ اس تاریخ پر ادائیگی ی

 و(۔ت یںدنوں کے اندر مہیا کر14کلیم

 آسٹریلیا کے رہائشیادائیگياں صرف ان لوگوں کیلئے دستیاب ہیں جو آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں اور جو  Centrelinkبیشتر

 دیکھیں( www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptionsہیں )

ادائیگی کی قسم پر منحصر، بعض عارضی ویزوں کے حامل افراد اہل ہو سکتے ہیں۔ آپ کواہلیت دالنے والی رہائش کا 

کا عرصہ مکمل کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، سواۓ  Newly Arrived Resident's Waiting Periodعرصہ یا 

 دیکھیں۔ کے انتظار کے عرصے elinkrnteC۔ دیگر انتظار کے عرصے کا اطالق ہو سکتا ہے۔ اس کے کہ آپ مستثنی' ہوں

 ہونا ضروری ہے۔ (TFN)آمدن میں مدد کیلئے ادائیگیاں لینے کیلئے آپ کے پاس ٹیکس فائل نمبر 

 مندرجہ ذیل ٹیبل واضح کرتا ہے کہ اپنی صورتحال کی بنیاد پر آپ کونسی ادائیگياں لینے کے اہل ہو سکتے ہیں:

  Centrelink فون آپ کی صورتحال

 ادائیگی

 یہ ادائیگی کس مدد کیلئے ہے

 Newstart 850 132 کام ڈھونڈ رہا ہوں میں

Allowance اور/یا 

Youth Allowance  

تربیت  اگر آپ آمدن دالنے واال کام ڈھونڈ رہے ہیں، یا آپ منظور شدہ

حاصل  یا دوسری سرگرمیوں میں شریک ہیں جن سے آپ کے کام

 کرنے کے امکانات بہتر ہو سکتے ہیں۔

میں تعلیم یا تربیت میں 

 مشغول ہوں

132 490 Youth Allowance   سال کے درمیان ہے، آپ فل ٹائم پڑھ  24اور  16اگر آپ کی عمر

فل ٹائم آسٹریلین اپرنٹس شپ یا کوئی اور منظور شدہ رہے ہیں یا 

 گرمی انجام دے رہے ہیں۔رس

  Austudy  سال یا اس سے زیادہ ہے، آپ فل ٹائم پڑھ رہے  25اگر آپ کی عمر

 ہیں یا فل ٹائم آسٹریلین اپرنٹس شپ کر رہے ہیں۔

http://www.humanservices.gov.au/issa
http://www.humanservices.gov.au/international
http://www.humanservices.gov.au/international
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
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  Centrelink فون آپ کی صورتحال

 ادائیگی

 یہ ادائیگی کس مدد کیلئے ہے

مجھے مصیبت میں مدد 

 کی ضرورت ہے

132 850 Crisis Payment   یہ ایک دفعہ ملنے والی ادائیگی اس صورت میں ملتی ہے کہ

 آپ: 

انسانی ہمدردی کی یا حال ہی میں پناہ گزین کی حیثیت سے  •

 ںوبنیاد پرآسٹریلیا آۓ ہ

 رہ سکتے ہآگ یا سیالب سے نقصان کے باعث اپنے گھر ن •

 ہوں

 وآپ نے گھریلو تشدد کی وجہ سے گھر چھوڑا ہ •

 ںوآپ ابھی ابھی جیل سے واپس آۓ ہ  •

  Special Benefit  ں یاگرآپ ایسے حاالت کی وجہ سے شدید مالی تنگی کا شکار ہ

 جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں

میں کسی کی دیکھ بھال 

 کرتا/کرتی ہوں

132 717 Carer Payment   اگر آپ کسی کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور دیکھ بھال کی ذمہ

داری کے باعث معاوضہ دالنے واال کام نہیں کر سکتے جس 

 سے آپ اپنی ضروریات پوری کرتے

  Carer Allowance  

 )اضافی آمدن(

ہیں جو مندرجہ ذیل فرد کو اگر آپ ایسی ماں، باپ یا نگران 

 :ہیں ےاضافی روزمرہ دیکھ بھال اور توجہ فراہم کرت

 معذوری یا ذہنی مسئلے میں مبتال کوئی بالغ یا بچہ -

 ناتواں اور بوڑھے بالغ -

میں بیمار، چوٹ کا 

 شکار یا معذور ہوں

13 2717 Disability Support 

Pension 

جو  ےاگر آپ میں کوئی ایسا جسمانی، عقلی یا نفسیاتی نقص ہ 

آپ کےاگلے کم از کم دو سال کام کرنے میں رکاوٹ ہو، یا اگر 

 آپ مستقل نابینا ہوں

  Sickness 

Allowance 

ں لیکن کسی یں یا فل ٹائم پڑھ رہے ہیاگر آپ برسر روزگار ہ 

کرنے ر کام یا پڑھائی طبی مسئلے کی وجہ سے وقتی طور پ

آپ کام یا پڑھائی کی  کے قابل نہیں اور صحتیاب ہونے پر

 سکیں گے طرف لوٹ

میں ریٹائرمنٹ کے 

 قریب یا ریٹائرڈ ہوں

13 2300 Age Pension  اگر آپ کے پاس ریٹائرمنٹ میں اپنے اخراجات کیلئے کافی

 نہیں ہے یآمدن

مجھے کسی کی وفات 

کے بعد مدد کی 

 ضرورت ہے

13 2300 Bereavement 

Payment 

اگر آپ کا پارٹنر، بچہ یا کوئی اور شخص جس کی آپ دیکھ 

سے  Centrelinkبھال کرتے تھے، وفات پا گیا ہے اور آپ کو 

 کوئی ادائیگی ملتی ہے

  Bereavement 

Allowance 

اگر آپ کا پارٹنر حال ہی میں وفات پا گیا ہےاور آپ کو 

Centrelink نہیں ملتی سے ادائیگی 

 

nkiltrenCeیہاں ہے ادائیگیوں کی مکمل فہرست www.humanservices.gov.au/centrelink  

http://www.humanservices.gov.au/centrelink
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 گھرانوں کیلئے ادائيگیاں

کیلئے کئی گھرانوں کو ان کے روزگار اور عائلی ذمہ داریوں میں مدد دینے Centrelink اگر آپ بچوں کے کفیل ہیں تو 

 ۔طرح کی ادائیگیاں فراہم کرتا ہے

 مزید معلومات کیلئے:

آپ کس مدد کے اہل ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے کنبے کے حاالت پر منحصر ہے جس میں آپ کے بچو ں کی عمریں اور 

 تعداد اور کنبے کی آمدنی بھی شامل ہے۔

آپ کے پاس مستقل ویزا ہونا اور آپ کاآسٹریلیا میں رہنا ضروری بالعموم فیملی اسسٹنس ادائیگياں لینے کا اہل ہونے کیلئے 

 ہے تاہم کچھ استثناء موجود ہیں۔

 یہ ادائیگی اس سلسلے میں مدد دیتی ہے ۔ ۔ ۔ فیملی اسسٹنس ادائیگی

Family Tax Benefit Part A 

 

 اخراجاتبچوں کی پرورش کے 

Family Tax Benefit Part B 

 

 گھرانوں کی والے یبنیادی طور پر ایک آمدن سمیت، ان تنہا ماں یا تنہا باپ 

مدد کیلئے جن میں والدین میں سے ایک گھر پر رہنے کا انتخاب کرے یا  اضافی

 ۔کچھ معاوضہ دالنے والے کام کے ساتھ ساتھ بچوں کی دیکھ بھال کرے

Single Income Family Supplement  بنیادی طور پرتنہا ماں یا تنہا باپ والے گھرانے نیز کچھ ایسے گھرانے جن میں 

 ایک شخص کماتا ہو

Child Care Benefit   منظور شدہ یا رجسٹرڈ چائلڈ کیئر کے اخراجات 

Child Care Rebate   کیلئےاہل گھرانوں کو منظور شدہ چائلڈ کیئر کے اخراجات میں مدد دینے 

Parental Leave Pay  جو بچے کی پیدائش پر یا بچہ گود لینے پر اس کی دیکھ بھال کیلئے اہل والدین

 کام سے رخصت لیں

Newborn Upfront Payment and 

Newborn Supplement

Family Tax Benefit Part A میں اضافے کے ذریعے اہل والدین کی مدد

 لیںجن کا بچہ پیدا ہو یا جو بچہ گود 

Dad and Partner Pay 

 

گود لیے گئے بچے کی دیکھ بھال نئےوہ باپ یا پارٹنر جو نوزائیدہ بچے یا 

 کرتے ہوں

Parenting Payment اگر آپ پر ایک زیرکفالت بچے یا بچوں کی دیکھ بھال کی کل ذمہ داری ہو 

Centrelinkرابطے کی تفصیالت معلومات 

  www.humanservices.gov.au/families گھرانوں کیلئے ویب پیج

  www.humanservices.gov.au/yourlanguage دوسری زبانوں میں معلومات

  202 131 دوسری زبانوں میں مدد کیلئے

 www.humanservices.gov.au/findus سروس سنٹر میں جائیں

http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/findus
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 یہ ادائیگی اس سلسلے میں مدد دیتی ہے ۔ ۔ ۔ فیملی اسسٹنس ادائیگی

Double Orphan Pensionسرپرست اور یتیم 

 آسٹریلن شہری نہیں(نیوزی لینڈ کے شہری )جو 

جاری کیا  Special Category Visa (SCV)نیوزی لینڈ کے پاسپورٹ پر آسٹریلیا آنے والے لوگوں کو آمد پر بالعموم ایک

کو آسٹریلیا میں تھے، انہیں 2001فروری 26حامل  SCVجاتا ہے۔ آسٹریلیا کے سوشل سیکورٹی کے مقاصد سے، جو 

"محفوظ" تصور نہیں بالعمومکے بعد آسٹریلیا آنے والوں کو2001فروری26جاتا ہے۔ حامل تصور کیا SCVبالعموم "محفوظ"

 ۔کیا جاتا

ادائیگیاں حاصل کر سکتے ہیں، بشرطیکہ وہ  Centrelinkتمام حامل آسٹریلیا کے رہائشی ہیں اور  SCV "محفوظ" •

 رے اترتے ہوں۔اس وقت آسٹریلیا میں رہتے ہوں اور انتظار کے عرصے سمیت اہلیت کے تقاضوں پر پو

حامل "محفوظ" نہیں ہیں، وہ آسٹریلیا کے رہائشی نہیں ہیں۔ وہ بالعموم آمدن میں مدد کیلئے ادائیگیاں نہیں  SCVجو  •

 لے سکتے۔

تی کارڈز سے استفادہ کر سکتے ہیں، بشرطیکہ وہ اصولوں اور انتظار کے یافراد فیملی اسسٹنس اور رعاحامل  SCVتمام

 کرتے ہوں۔عرصے کے تقاضے پورے 

سال لگاتارآسٹریلیا میں رہ چکے ہیں،  10کے بعد سے کم از کم2001فروری26حامل "محفوظ" نہیں ہیں لیکن جو SCV جو

صرف ایک دفعہ ملنے والی ادائیگی  کی Youth Allowanceیا  Newstart Allowance  ،Sickness Allowanceوہ 

 چھ ماہ تک کے مسلسل عرصے کیلئے ادائیگی مل سکتی ہے۔ لے سکتے ہیں۔ اہل وصول کنندگان کو زیادہ سے زیادہ

 ، Age Pensionحامل  SCVآسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے مابین سوشل سیکورٹی ايگریمنٹ کے باعث کچھ

 DisabilitySupport Pension یاCarer Payment کے حقدار ہو سکتے ہیں، چاہے وہ "محفوظ" ہوں یا نہ ہوں۔ 

 کے بارے میں مزید معلومات نیوزی لینڈ کے شہریوں

 www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealandersپر ہیں 

 Crisis پناہ گزینوں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والوں کیلئے

Payment 

 Crisis Paymentیہ ضروری ہے کہ  نہایت شدید حاالت سے گزرنے والوں لوگوں کو ایک دفعہ ملنے والی ادائیگی ہے ۔

سے Centrelinkآپ آسٹریلیا آنے کے بعد سات دنوں کے اندر یہ ادائیگی کلیم کریں یا آمد کے بعد سات دنوں کے اندر 

’Intent to Claim‘ دنوں کے اندر کلیم داخل کریں۔ 14 کیلئے رابطہ کریں اور اس رابطے کے بعد  

معلوماتی پرچہ  Crisis Payment پر   www.humanservices.gov.au/crisispaymentمزید معلومات کیلئے

 دیکھیں

 خدمات Centrelinkدیگر 

Centrelink:کئی خدمات پیش کرتا ہے جن میں یہ شامل ہیں 

Centrelink دستیاب مدد فون سروس 

http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders
http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders
http://www.humanservices.gov.au/crisispayment
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Centrelink دستیاب مدد فون سروس 

Self Service 136 240  دیکھیں سروس سیلف، 1باب 

Online Services Support 132 307 Centrelink کی آن الئن خدمات کیلئے مدد لیں 

Centrelink International 

Services 
131 673 

آسٹریلیا سے باہر منتقل ہونے یا سفر کرنے ، آسٹریلیا سے باہر  

ہونے کے دوران ادائیگیاں کلیم کرنے یا بیرون ملک سے ادائیگیاں 

 وصول کرنے کے بارے میں معلومات لیں

Financial Information 

Service (FIS)بکنگ سروس 
132 300 Financial Information Serviceسیمینار بک کریں 

 تعریفی تبصرے، شکایات یا تجاویز دینے کیلئے 468 132 1800 اور آراء شکایات

 کم آمدن والوں کیلئے رعایات

ادائیگی کی قسم پر منحصر، کم آمدن والے لوگوں کو فیڈرل حکومت، سٹیٹ/ٹیریٹری کی  Centrelinkآمدن، روزگار، عمر یا

حکومت اور مقامی حکومت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کاروبارونسے رعایات لینے کاحق حاصل ہو سکتا ہے۔ رعایات صحت، 

پر  www.humanservices.gov.au کیلئے مزید معلوماتگھریلو اخراجات، تعلیماور ٹرانسپورٹ کا احاطہ کر سکتی ہیں۔ 

 سرچ کریں۔”low income“جائیں اور

 حاالت میں تبدیلی

کوآگاہ کرنے کے پابند ہیں  Centrelinkاگر آپ کے کنبے، کام یا طرز زندگی کی صورتحال میں تبدیلی آۓ توآپ جلد از جلد

ادائیگی یقینی بنائی جاۓ۔ اگر آپ کو اپنے حق سے زیادہ رقم مل جاۓ تو آپ کیلئے مکمل یا جزوی تاکہ آپ کیلئے درست 

 طور پر رقم واپس کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔

 کو بتانا ضروری ہے، یہ ہیں: Centrelinkکچھ ایسی تبدیلیاں جن کے بارے میں

 ذاتی تفصیالت اور رابطے کی تفصیالت •

 بینک کی تفصیالت •

 حیثیتازدواجی  •

 آپ کے بچوں سمیت آپ کی دیکھ بھال کے تحت افراد کی دیکھ بھال کے انتظامات  •

 کام کی صورتحال •

 ملک چھوڑنا، عارضی یا مستقل طورپر •

 یکمشت رقم ملنا •

 آمدن یا اثاثوں میں اضافہ یا کمی، اس میں آپ کے پارٹنر کی آمدن اور اثاثے بھی شامل ہیں •

 تعلیم شروع یا ختم کرنا۔ •

http://www.humanservices.gov.au/
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 کی تعریفپارٹنر 

Centrelink کو یہ بتانا اہم ہے کہ آیا آپ سنگل ہیں یا آپ کا کوئی پارٹنر ہے۔ اسےبعض دفعہ"جوڑے کا فرد" ہوناکہتے

ہیں۔ زیادہ تر ادائیگیوں کیلئے جوڑے کے دونوں افراد کی آمدن اور اثاثوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ کچھ ادائيگیوں کی 

کہ آپ سنگل ہیں یا آپ کا کوئی پارٹنر ہے۔ کچھ ادائیگیاں صرف ان لوگوں کیلئے  شرحیں اس لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں

 دستیاب ہیں جن کا پارٹنر نہ ہو۔

 نظر ثانی اور اپیل

 کروانے کیلئے اگر آپ فیصلے سے خوش نہ ہوں تو فیصلے پر نظر ثانی

appeals-and-www.humanservices.gov.au/customer/reviews  پرCentrelink 

 کر یں۔ نظر ثانی اور اپیلوں پر کارروائی کے طریقے موجود ہیں۔ رابطہ سے

 آپ کی تفصیالت کا اخفاء

 Centrelinkاجازت دیتا ہو یا اگر آپ  آپ کی ذاتی تفصیالت صرف اس صورت میں جاری کر سکتا ہے کہ قانون اس کی

 نے اجازت دی ہو۔

 نوجوان افراد

جیسی ادائیگیاں  Family Tax Benefitیا  Youth Allowance سال سے زیادہ عمر کے ہیں تو وہ16اگر آپ کے بچے

 بھی دیکھیں۔ نوجوان افراد کیلئے خدماتلینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ 

 کی یقین دہانیکفالت 

دیکھیں( ایک  www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos) ییقین دہانکفالت کی 

، یقین دہانی کرانے واال ( اور آسٹریلین حکومت کے درمیان ایک قانونی طور پر پابند  ’assurer‘آسٹریلین رہائشی یا تنظیم )

،جس کیلئے یقین دہانی کرائی جاۓ( کو ’assuree‘کرنےواال معاہدہ ہے۔ یقین دہانی کرانے واال آسٹریلیا میں تارک وطن )

ادائیگیوں پر انحصار کرنے کی ضرورت نہ  سہارا فراہم کرنے پر اتفاق کرتا ہے تاکہ تارک وطن کو حکومت کی جانب سے

 ہو۔

سال تک برقرار رہ سکتی ہے۔ اگر آپ یا آپ  10سال یا 2جو ویزا دیا گیا ہو، اس کی قسم پر منحصر، کفالت کی یقین دہانی

نی کے زیرکفالت افراد کفالت کی یقین دہانی کے معاہدے کے تحت ہوتے ہوۓ بعض فالحی ادائیگیاں کلیم کریں تو یقین دہا

 کرانے واال حکومت کو پوری رقم واپس کرنے کا پابند ہوگا۔

  

https://www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
https://www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
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 مالی معامالت 11

 اس حصے میں

 مالی خدمات •

 مالی معامالت کو سمجھنا •

 بینکنگ •

 ٹیکسیشن •

 چھوٹے کاروبار •

 قرضہ جات اور کریڈٹ •

 انشورنس •

 کرنامالی مشورہ حاصل  •

 مالی مسائل کیلئے مدد •

 صارفین کا تحفظ •

 مالی خدمات

آسٹریلیا میں بہت سی بینکنگ، انشورنس، بڑھاپے کی پنشن اور سرمایہ کاری کی پراڈکٹس اور خدمات موجود ہیں۔مالی 

ات بیچنے کیلئے ضروری ہے کہ یہ کاروبارحکومت سے الئسنس یافتہ ہوں۔ الئسنس کے بغیر ایسا کرنا پراڈکٹس اور خدم

 قانون کے خالف ہے۔

 مالی معامالت کو سمجھنا

 کرنے کے بارےمیں معلومات اور کیلکولیٹرز اور ٹولز کے لنکس کیلئے دیکھیں انتظامذاتی مالی معامالت کا اپنے 

www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance 

Australian Securities and Investment Commission کےartMoneysm  ویب

پر گھریلو بجٹ، بینکنگ، انشورنس اور قرض سمیت پیسوں کے انتظام اور سرمایہ  (www.moneysmart.gov.au)سائیٹ

 کاری کے بارے میں مفید معلومات موجود ہیں۔

ہوسکتا ہے بددیانت لوگ آپ کو جھانسا دے کر آپ سے پیسے لے لیں۔ اگر آپ کو پیسے جمع کرانے، کاروباری قرضوں، 

ہے یا اگر آپ کسی سرمایہ  شکایتنس، بڑھاپے کی پنشن، سرمایہ کاری اور مالی مشورے کے بارے میں کوئی انشور

 Australian Securities andپر 630 300 1300کاری کے بارے میں تذبذب یا شبہے میں مبتال ہوں تو

Investments Commission (ASIC)  کو فون کریں یا www.moneysmart.gov.au/tools-and-

resources/how-to-complain پر جائیں۔ 

  

http://www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
http://www.moneysmart.gov.au/
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain
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 بینکنگ

 بینک، بلڈنگ سوسائٹیز اور کریڈٹ یونینز بینکنگ کی خدمات فراہم کرنے والے ادارے ہیں۔ پیسے نکلوانے کیلئے 

 سے پیسے نکالنے کیلئے اپنا ڈیبٹ کارڈ اور اپناATM  (Automatic Teller Machine)بینک میں جائیں یا

(Personal Identification Number) PIN ۔ آپ کو اپنا استعمال کریںPIN محفوظ رکھنا چاہیئے۔ اپنے ڈیبٹ 

نہ لکھیں، نہ ہی اسے ایسی جگہ رکھیں جہاں سے یہ چوری ہو سکتا ہے جیسے آپ کا بٹوہ، پرس یا  PINکارڈ پر اپنا 

 موبائل فون۔

 اگر آپ کا ڈیبٹ کارڈ چوری یا گم ہو جاۓ تو فورا" اپنے بینک کو بتائیں۔

 پر  www.fos.org.au اگر آپ کو اپنے بینک کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جسے آپ حل نہ کر سکتے ہوں تو

Financial Services Ombudsman سے رابطہ کریں۔ 

 مزید معلومات کیلئے:

 ویب پیج بینکنگ کے بارے میں معلومات

oniaticossA ersknaB nailtrasuA 

 کے بارے میں بنیادی باتیں بینک اکاؤنٹس –
www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money 

 www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking اپنے بینک اکاؤنٹس کا انتظام کرنا

Australian Competition and 
Consumer Commission –  

 انٹرنیٹ بینکنگ

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

MoneySmart ترجمہ شدہ معلومات 
www.moneysmart.gov.au/tools-and-

resources/publications  

Financial Service Ombudsman www.fos.org.au 

 ٹیکسیشن

آسٹریلیا میں آپ مالزمت، کاروبار یا سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی کمائی پر حکومت کو ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ 

Australian Taxation Office(ATO) افراد اور کاروباروں سے ٹیکس وصول کرتا ہے تاکہ ہسپتالوں، سکولوں، سڑکوں

 اۓ۔اور ریلوے جیسی اہم سماجی خدمات کیلئے پیسہ فراہم کیا ج

 ATO http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo  فراہم کرتا ہے تاکہ لوگ آسٹریلیا کے ٹیکس  وڈیوزپر

 اور بڑھاپے کی پنشن کے نظام کے بارے میں سیکھ سکیں۔

 اشیاء اور خدمات کی فروخت پر ٹیکس

لگتا ہے جو زیادہ تر اشیاء، خدمات اور دوسری بیچی  (GST)فیصد ٹیکس 10آسٹریلیا میں اشیاء اور خدمات کی فروخت پر

جانے والی یا کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت میں شامل ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں جیسے بنیادی اشیاۓ خوردنی، بیشتر تعلیمی 

 سے مستثنی' ہیں۔ GSTم میں دیکھ بھال اور طبی خدمات، اہل چائلڈ کیئر اور نرسنگ ہو

http://www.fos.org.au/
http://www.fos.org.au/
http://www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money
http://www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking
http://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking
http://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications
http://www.fos.org.au/
http://www.fos.org.au/
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
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 ٹیکس فائل نمبر

افراد یا اداروں کو جاری کرتا ہے۔ یہ نمبر ٹیکس اوربڑھاپے کی پنشن ATOایک منفرد نمبر ہے جو  (TFN)ٹیکس فائل نمبر

 کے مقاصد کیلئے آپ کی شناخت کا طریقہ ہے۔ جلد از جلد اپنے ٹیکس فائل نمبر کی درخواست دے ڈالیں۔

TFN حاصل کرنے کا سب سے تیز طریقہ www.ato.gov.au/tfn  درخواست ہے۔ آن الئن رجسٹریشن ہفتے  آن الئنپر

گھنٹے دستیاب ہے۔ آپ کے پاس اپنے پاسپورٹ کی تفصیالت اور ایک آسٹریلین پتہ ہونا ضروری 24کے ساتوں دن، دن کے

   Publication Ordering ServiceATOپر   publications-u/orderwww.ato.gov.aہے۔

پر ٹیکس فائل نمبرہیلپ الئن کو فون کر کے فارم لیے جا سکتے ہیں۔ آپ کی  61 28 13سے درخواست فارم دستیاب ہیں یا

 مل جانا چاہیئے۔ TFNدنوں کے اندر آپ کو بذریعہ ڈاک  28 کوملے، اس کے بعد ATOدرخواست جس دن 

ہے اور اسے محفوظ رکھنا چاہیئے۔ چاہے آپ اپنا نام یا  TFNآپ کا ملتا ہے۔ یہ عمر بھر کیلئے TFNآپ کو صرف ایک 

وہی  TFNکا مالزمت بدل لیں، کسی اور سٹیٹ میں منتقل ہو جائیں یا آسٹریلیا سے چلے جائیں اور پھر واپس آ جائیں، آپ 

 میں شریک نہ کریں۔ TFNہونا ضروری ہے۔ اپنے کنبے کے دوسرے افرادکو اپنے  TFNرہتا ہے۔ ہر شخص کا اپنا 

 ایسی جگہ نہ رکھیں جہاں سے یہ چوری ہو سکتا ہو جیسے اپنے بٹوے، پرس یا موبائل فون میں۔ اپنا ٹیکس فائل نمبر کسی

ت دینے، اسے بیچنےیا کسی کو دے دینے سے شدید مسائل پیدا ہو سکتے استعمال کرنے کی اجاز TFNکسی اور کو اپنا 

 ہیں۔ بد دیانت لوگ اسے استعمال کر کے:

 آپ کو ٹیکس کی واپس ملنے والی رقم چرا سکتے ہیں •

 آپ کے بینک اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں •

 ہیں آپ کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں اور آپ کے ذمے قرض چڑھا سکتے •

 آپ کے نام پر حکومتی وظائف کی درخواست دے کر فراڈ کا ارتکاب کر سکتے ہیں •

 Australian Taxation Office  ،Centrelink پوچھنے کا حق حاصل ہے، جن میں TFNصرف بعض لوگوں کو آپ کا 

 ، آپ کا پنشن فنڈ، بینک یا مالی ادارہ اور آپ کا آجر شامل ہیں۔

فراہم کرنے TFNسے ہوشیار رہیں جو آپ کو جھانسا دے کر مالزمت کی درخواست پر اپنا (’scammers‘) بددیانت لوگوں

لینے کی کوشش کر سکتے ہیں تاکہ آپ  TFNپر آمادہ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ جعلی اسامیوں کے اشتہار دے کر بھی آپ کا 

 دیں۔ TFNکو اپنا کی شناخت چرا لیں۔ صرف نئی مالزمت شروع کرنے کے بعد ہی اپنے آجر 

 نہ ہو تو کیا ہوگا؟ TFN اگر مالزمت ملنے کے وقت آپ کے پاس

جب آپ کام شروع کریں گے تو آپ کا آجر آپ سے ٹیکس فائل نمبر ڈیکلریشن مکمل کرنے کو کہے گا جس پر آپ کو 

 لکھنا ہو گا۔TFNاپنا

حاصل کرنے کیلئے آپ کے پاس  TFNنہ ہو تو کام شروع کرنے کے بعد درخواست دینے اور اپنا  TFN اگر آپ کے پاس

نہ ہوا تو آپ کا آجر آپ کو ملنے والی ادائیگیوں میں سے ٹیکس کی زیادہ  TFNدن بعد آپ کے پاس28دن ہوں گے۔ اگر  28

لیکن آپ کی تنخواہ میں سے ٹیکس اور پنشن کٹوتی کے بغیر کام کر سکتے ہیں  TFNسے زیادہ رقم کاٹنے کا پابند ہو گا۔ آپ 

نہ ہو تو آپ الیکٹرانک ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کرا سکیں گے،  TFNکی مد میں زیادہ پیسے کٹ جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس 

حاصل کر Australian business number (ABN)سرکاری وظائف کی درخواست نہیں دے سکیں گے اور نہ ہی 

 سکیں گے۔

http://www.ato.gov.au/tfn
https://www.ato.gov.au/order-publications
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 ٹیکس ریٹرنانکم 

 ATO اکتوبر تک31حاصل ہو تو آپ اس سال یجون کے درمیان( آمدن30اگر آپ کو مالی سال کے دوران )یکم جوالئی اور 

 کے پاس اپنا انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کے پابند ہیں۔

ٹیکس ریٹرن جمع کرا  اکتوبر کے بعد31اگر آپ اپنا ٹیکس ریٹرن تیار کرنے کیلئے رجسٹرڈ ٹیکس ایجنٹ استعمال کریں تو آپ

اکتوبر سے پہلے کسی ٹیکس ایجنٹ کے ساتھ انتظام طے کرنا ہو گا تاکہ آپ ایجنٹ کی ریٹرن جمع  31پ کوآ ۔سکتے ہیں

 ں۔یرہ درکرانے کی تاریخوں کے ان

جمع کرا سکتے  آن الئنپر  www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return نآپ خود اپنا ٹیکس ریٹر

کیلئے آپ کی جانب سے ٹیکس ریٹرن ATOفراہم کرتا ہے۔ اس میں ATOہیں۔ یہ ایک مفت، سہل اور محفوظ سروس ہے جو

ہیلتھ فنڈز اور سرکاری اداروں کی فراہم کی ہوئی کے کچھ حصے مکمل کرنا ممکن ہوتا ہے جس کیلئے آپ کے آجر، بینکوں، 

 استعمال کی جاتی ہیں۔ معلومات

پر بنایا جا  http://my.gov.auکی ضرورت ہو گی جو اکاؤنٹ  myGov وآن الئن ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کیلئے آپ ک

 سکتا ہے۔

 ٹیکس ہیلپ

 کیلئے ایک مفت سروس ہے جو ہر سال جوالئی تا اکتوبر دستیاب رہتی ہے۔ ٹیکس ہیلپ سنٹرز میںٹیکس ہیلپ کم آمدن والوں 

ATO سے تربیت یافتہ رضاکار ہوتے ہیں جو آپ کو ٹیکس ریٹرن مکمل کرنے اور myTax استعمال کر کے آن الئن جمع

 ں۔ہی تےکرانے میں مدد دے سک

ATO رابطے کی تفصیالت 

 2861 13 فون )بشمول ٹیکس ہیلپ(

 2866 13 سے متعلق سواالت GSTکاروبار اور 

 www.ato.gov.au/TFN ٹیکس فائل نمبر کی آن الئن درخواست دینا

 www.ato.gov.au/Visitus دفتر میں جانا

ATOترجمہ شدہ معلومات www.ato.gov.au/General/Other-languages 

teisbeWATO  www.ato.gov.au 

 بیرون ملک اثاثے، سرمایہ کاری اور آمدنی

تمام دنیا سے ملنے والی آمدنی پرٹیکس دینا ہوتا ہے اور وہ اپنے ٹیکس ریٹرن میں اپنی تمام آسٹریلیا کے رہائشی افراد کو 

بیرون ملک آمدنی ڈیکلیئر کرنے کے پابند ہیں۔ یہ فیصلہ ہر کیس میں الگ سے کیا جاتا ہے کہ آیا آپ ٹیکس کے مقاصد کیلئے 

 آسٹریلیا کے رہائشی ہیں۔

Australian Taxation Office(ATO) نے ویب سائیٹ پر وہ معلومات مہیا کرتا ہے جن سے آپ کو اپنی ٹیکس کی اپ

 ذمہ داریاں سمجھنے میں مدد ملے گی اور اس میں ان ذرائع سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکس بھی شامل ہے:

 سرمایہ کاری جیسے سیکورٹیز اور کرایے کی پراپرٹی •

 سود اور رائلٹی •

 بیرون ملک کاروباری سرگرمی •

http://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/
http://my.gov.au/
https://www.ato.gov.au/TFN
https://www.ato.gov.au/TFN
https://www.ato.gov.au/Visitus
https://www.ato.gov.au/Visitus
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
http://www.ato.gov.au/
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 سے حاصل ہونے والی پنشنیںبیرون ملک  •

 بین االقوامی کاروباری لین دین جیسے اشیاء اور خدمات کی آن الئن تجارت •

اگر آپ کو بیرون ملک سے آمدنی حاصل ہوتی ہے تو آپ اسے اس صورت میں بھی ڈیکلیئر کرنے کے پابند ہیں کہ آپ اس 

یرون ملک آمدنی آسٹریلیا میں قابل تشخیص ہے اور آپ ملک میں ٹیکس ادا کر چکے ہیں جہاں آمدنی حاصل ہوئی۔اگر آپ کی ب

 نے اس پر بیرون ملک ٹیکس ادا کیا تھا تو آپ کو بیرون ملک اد ا کیے گئے ٹیکس کیلئے کریڈٹ کا حق حاصل ہوسکتا ہے۔

و اس آمدنی آسٹریلین ٹیکس سے مستثنی' ہے۔ اس بیرون ملک آمدنی کآپ وہ بیرون ملک آمدنی ڈیکلیئر کرنے کے پابند ہیں جو 

پر واجب ٹیکس کا حساب لگانے کیلئے ملحوظ رکھا جا سکتا ہے جو آپ کو آسٹریلیا میں حاصل ہوئی ہے۔ آپ کو تمام بیرون 

 کرنے کے پابند نہیں تھے۔پر ٹیکس ادا  ملک ذرائع سے آمدنی ڈیکلیئر کرنا ہو گی چاہے آپ دوسرے ملک میں اس آمدنی

ATO  شامل معلومات کا موازنہ ہر سال انکم ٹیکس ریٹرنز میںATO کو تیسرے فریقوں کی جانب سے فراہم کردہ ملک سے

باہرتبادلۂ رقوم کے بارے میں معلومات سے کرتا ہے۔ اگر ان معلومات اور آپ کے انکم ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کردہ رقموں 

 ر سکتا ہے۔میں تبدیلی ک آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ کے ٹیکس ریٹرن ATO کے درمیان فرق ہو تو

سے مشورہ طلب کرنا پسند  ATOاگر آپ کے مالی معامالت پیچیدہ ہیں تو شاید آپ رجسٹرڈ ٹیکس ایجنٹ استعمال کرنا یا 

 کریں۔

 چھوٹے کاروبار

 چھوٹے کاروبار آسٹریلین معیشت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہوں تو مدد دستیاب ہے۔ 

 کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو چھوٹا کاروبار شروع کرنےاگر آپ 

www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx  دیکھیں۔

Australian Competition and Consumer Commission  کی جانب سے 

Small Business Education Program کے بارے میں معلومات کیلئے دیکھیں 

 www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program ۔ 

کی   Australian business number (ABN) اگر آپ آسٹریلیا میں چھوٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو

سکتی ہے، بشمول وں کی رجسٹریشن بھی ضروری ہو مکی ضرورت پڑے گی۔ دیگر قس TFNدرخواست دینے کیلئے اپنے

 اس کے:

• GST اگر آپ کا ساالنہ ٹرن اوور( رجسٹریشنAUD75 000  اور/یا آپ ٹیکسی کا سفر فراہم )سے بڑھ جاۓ

 کرتے ہوں

 بطور آجر رجسٹریشن •

 دوسرے سرکاری اداروں کی مطلوبہ رجسٹریشنز •

Australian business number رہے ہیں۔ اگر آپ یقین سے نہ وبار چال ررکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا چھوٹا کا

لینے کیلئے دباؤ ڈاال جا رہا ہے تو  ABN کہ سکتے ہوں کہ آپ 'کاروبار چال رہے ہیں' یا آپ پر کام کرنے کے سلسلے میں

کو فون کریں۔ آپ اپنی کاروباری آمدنی پر ٹیکس ادا کرتے ہیں اور اگر آپ اپنا کاروبار یا کوئی اثاثہ بیچ کر 866 132

کریں تواس پر ٹیکس دینا ضروری ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی کاروباری آمدنی کے حصول کے سلسلے میں جو  سرمایہ حاصل

 ں۔ہی ےاخراجات کرنے پڑیں، آپ انہیں آمدنی میں سے نکالنے کا کلیم بھی کر سکت

http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
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 میں سے ٹیکس کاٹ کر اگر آپ نے لوگوں کو کام پر رکھا ہو تو آپ کیلئے ان کی بڑھاپے کی پنشن اداکرنا اور ان کی تنخواہ

ATO  کو بھیجنا ضروری ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کارکن آپ کے اہل خانہ ہوں تو بھی آپ کیلئے ایسا کرنا ضروری ہے۔ 

کاروبارشروع کرنے کیلئے آپ کو سرکاری اداروں سے منظوریاں حاصل کرنی ہوں گی۔ کسی فیصلے پر اثرانداز ہونے 

ے مت پیش کریں۔ ایسی ترغیبات پیش کرنا قانون کے خالف ہے اور اس کی رپورٹ یاجلد کام کروانے کیلئے تحائف یا پیس

 ATO کی جاۓ گی۔ کاروباروں اور افراد کو ٹیکس سے متعلق اپنے حقوق اور ذمہ داریاں سمجھنے میں مدد دینے کیلئے

 Australian Business License نے انگلش میں اور ترجمہ شدہ اشاعتوں میں مدد اور معلومات فراہم کر رکھی ہیں۔

and Information Service (ABLIS) آپ کو تعمیل کی دوسری ذمہ داریوں کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ 

 مزید معلومات کیلئے:

 ویب سائیٹ موضوع

چھوٹا کاروبار شروع کرنا اور 

 چالنا

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

حکومت کی جانب سے کاروبار 

 کیلئے معلومات

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

ٹے کاروباروں کیلئے چھو

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

کاروباروں کیلئے الئسنسز اور 

 رجسٹریشنز

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

چھوٹے کاروباروں کیلئے ٹیکس 

 کے بارے میں معلومات
www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/ 

Fair Work 

 –جاۓ کار پر تعلقات کا نظام 

اگر آپ کے کاروبار میں مالزم 

 ہوں

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

 ٹیریٹری میں معلوماتسٹیٹ اور 

 اور مدد

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

Australian Business 
License and Information 

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

 قرضہ جات اور کریڈٹ

قرض لینا یا کریڈٹ استعمال کرنا اسے کہتے ہیں کہ آپ پیسے ادھار لیں اور بعد میں کسی تاریخ پر اضافی رقم، یعنی سود، 

کا قرض، کریڈٹ کارڈز  پیسے واپس کرنےکا وعدہ کریں۔قرضہ جات کی مختلف قسموں میں ذاتی قرضے، مکان کے ساتھ

 اور اوورڈرافٹ )اکاؤنٹ میں موجود رقم سے زیادہ رقم نکالنا( شامل ہیں۔

قرض کی قسم، قرض دینے والے، اور قرض کی واپسی کیلئے طے کیے گئے وقت ، سود کی شرح اور فیسوں اور 

معاوضوں پر منحصر، قرضوں کی قیمتوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ یہ اہم ہے کہ اگر آپ پیسے واپس کرنے کی 

http://www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-your-small-business.aspx
http://www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-your-small-business.aspx
http://www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-your-small-business.aspx
http://www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-your-small-business.aspx
http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry
http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry
https://www.business.gov.au/assistance
https://www.business.gov.au/assistance
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
http://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/
http://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
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کریڈٹ، قرضہ جات اور ادھار لینے تعمال کریں۔ استطاعت نہ رکھتے ہوں تو آپ قرض نہ لیں اور نہ ہی اپنا کریڈٹ کارڈ اس

 ۔ www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit کیلئے دیکھیں کے بارے میں مشورے

 انشورنس

ن کے خالف مالی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ انشورنس انشورنس اسے کہتے ہیں کہ آپ ہر سال ایک رقم ادا کریں جو آپ کونقصا

کمپنی آپ کے نقصان کی تالفی کرنے کا وعدہ کرتی ہے، بجاۓ اس کے کہ آپ کو خود اپنے نقصان کی تالفی کیلئے خرچ 

 کرنا پڑے۔

دیکھیں(، مکان کی تعمیر کی انشورنس، گھریلو سامان  حفال اور صحت، 9باب انشورنس کی عام قسموں میں ہیلتھ انشورنس )

کی انشورنس، سفر کی انشورنس، الئف انشورنس اور کار انشورنس شامل ہیں۔ معاہدہ کرنے سے پہلے انشورنس پالیسی کو 

 اور اس بات کو سمجھنا اہم ہے کہ آپ کو اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔

کروانا الزمی ہے۔ (”CTP“)کار انشورنس کی مختلف قسمیں دستیاب ہیں۔ اگر آپ کار کے مالک ہوں تو تھرڈ پارٹی انشورنس 

اگر آپحادثے میں کسی دوسرے شخص کو زخمی کر دیں تو یہ انشورنس آپکو کور )تحفظ( دے گی۔ ممکن ہے آپ مکمل 

(comprehensive)  آپ کا حادثہ ہونے کی صورت میں آپ کی کار )یا کسی اور کار انشورنس لینا بھی پسند کریں جو

 شخص کی کار( کو پہنچنے والے نقصان، یا آپ کی کار چوری ہونے کی صورت میں، اخراجات کا کچھ حصہ ادا کرتی ہے۔

 دیکھیں www.moneysmart.gov.au/insurance کے بارے میں مزید معلومات کیلئے انشورنس

 مالی مشورہ حاصل کرنا

Financial Information Service (FIS) مالی معامالت کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔FIS   ایک مفت اور

خودمختار سروس ہے جو فون پر، ذاتی مالقات یا مالی معلومات کے سیمینارز کے ذریعے دستیاب ہے۔ پیش کی جانے والی 

ویب FISپر  www.humanservices.gov.au/fis کو فون کریں یا 300 132خدمات کے بارے میں مزید جاننے کیلئے

 سائیٹ دیکھیں۔

 کو فون کریں۔357 136سیمینار میں شریک ہونے کیلئے 

 مالی مسائل کیلئے مدد

 آسٹریلیا میں یہ قابل قبول اور نارمل ہے کہ لوگ مالی مسائل پیش ہونے کی صورت میں مدد طلب کریں۔

مالی مسائل کا شکار لوگوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ وہ فرد یا گھرانے کے حاالت کا جائزہ لیں گے  فنانشل کاؤنسلرز

 اور مختلف حلوں کے فوائد اور نقصانات شناخت کریں گے۔

 کو فون کریں یا 007 007 1800

 www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling پر 

 جائیں

 صارفین کا تحفظ

کے  Australian Consumer Law اشیاء یا خدمات خریدیں، آن الئن خریداری سمیت، تو آپ کو آسٹریلیا میںجب آپ 

تحت حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جو پراڈکٹس اور خدمات خرید رہے ہوں، آپ کو ان کے بارے میں درست 

اور سچائی پر مبنی معلومات لینے کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ کی خریدی ہوئی پراڈکٹ میں نقص کی وجہ سے کوئی خرابی 

http://www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit
http://www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit
http://www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit
https://www.moneysmart.gov.au/insurance
https://www.moneysmart.gov.au/insurance
http://www.humanservices.gov.au/fis
http://www.humanservices.gov.au/fis
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
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پیسے واپس لینے کا حق حاصل ہے۔ آپ کو یہ توقع کرنے کا بھی حق یا اپنے  واقع ہو جاۓ تو آپ کو مرمت، نئی پراڈکٹ

حاصل ہے کہ پراڈکٹ استعمال کیلئے محفوظ ہے۔ ایسے اصول موجود ہیں جن پرآپ کو فون کرنے والے یا آپ کے 

 ۔دروازے پر آنے والے تاجر عمل کرنے کے پابند ہیں، جیسے اگر آپ انہیں چلے جانے کو کہیں تو انہیں جانا ہو گا

اگر کسی خریداری کے سلسلے میں آپ کو مسئلہ درپیش ہے تو اپنے حقوق اور مواقع جاننے کیلئے اپنی سٹیٹ یا ٹیریٹری 

میں صارفین کے تحفظ کے ادارے سے رابطہ کریں۔ یہ ادارہ آپ کو کرایے پر گھر لینے اور رہائش، گھر خریدنے یا 

)قسطوں میں ادائيگی کر کے آئٹم لے جانا(، lay-bys شاپنگ، وارنٹی، بیچنے، تعمیر اور تعمیرمیں تبدیلیوں، کار خریدنے،

پیسوں کی واپسی، کریڈٹ اور تجارت سے متعلق مسائل کے سلسلے میں مدد دے سکتا ہے۔ ممکن ہے یہ مسئلے کے حل 

 کیلئے آپ کے اور فروخت کنندہ کے درمیان ثالثی )مذاکرات( بھی انجام دے سکے۔

 Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) آسٹریلیا کے لوگوں کو قیمتوں کے تعین میں

ناجائز کاروباری طور طریقوں، مقابلے کی حوصلہ شکنی اور مارکیٹ میں غیر منصفانہ طور طریقوں سے تحفظ دالتا ہے 

 اور پراڈکٹس کے محفوظ ہونے کے سلسلے میں مدد دیتا ہے۔

 مزید معلومات کیلئے:

 ویب سائیٹ صارفین کا ادارہ ریجن

 قومی

onsumer Australian Competition and C

Commission - 0031 203 205فون 

 
 

www.accc.gov.au 
 

 قومی
ACCC  انگلش کے عالوہ دوسری زبانوں میں

 معلومات

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

ACT  
e (Access civerS yroatlugf Reo eciffO
Canberra) 

www.ors.act.gov.au 

NSW ngdiarT riFa WSN www.fairtrading.nsw.gov.au 

NT sriaffA ermConsu 
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForCon
sumers/ConsumerRights/Pages/default.

aspx  

Qld ngdiarT riFa fo eciffO 
www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.h

tm 

SA 
 ssenisuB and ermusnf Coo eciffO

sriaffA 
www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/co

nsumer-advice/  

Tas.  ngdiarT riaF dna sriaffA ermConsu www.consumer.tas.gov.au   

Vic.  aitorcVi sriaffA ermConsu www.consumer.vic.gov.au  

WA noiProtect ermConsu 
www.commerce.wa.gov.au/ConsumerPr

otection/ 

کے دفاتر وہ خودمختار حکام ہیں جو کچھ شعبوں میں سرکاری اداروں اور پرائیویٹ کمپنیوں  (Ombudsman)اومبڈزمین 

کے خالف شکایات کی چھان بین کرتے ہیں۔ یہ غیر قانونی، غیر منصفانہ یا امتیازی سلوک کو روکنے کیلئے بھی اقدام کر 

کو  072 362 1300ل اندازی کر سکتے ہیں۔ حاصل کرنے کی کوشش میں دخ سکتے ہیں یا آپ کیلئے زیادہ منصفانہ نتیجہ

http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/about-us/information-for/non-english-speaking-background
http://www.accc.gov.au/about-us/information-for/non-english-speaking-background
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ConsumerRights/Pages/default.aspx
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ConsumerRights/Pages/default.aspx
http://www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm
http://www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.consumer.tas.gov.au/
http://www.consumer.tas.gov.au/
http://www.consumer.vic.gov.au/
http://www.consumer.vic.gov.au/
http://www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection/
http://www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection/
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 کے لنکس کیلئے ombudsman officesفون کریں یا سٹیٹس، ٹیریٹریز اور شعبونسے متعلق 

www.ombudsman.gov.au پر جائیں۔ 

(ACMA) Communications and Media AuthorityAustralian   ٹیلیویژن اور ریڈیو جیسی نشریاتی خدمات میں

نامناسب مواد کے بارے میں شکایات کی چھان بین کرتا ہے۔ پہلے سروس کے مالک یا پرووائیڈر سے شکایت کرنی چاہیئے۔ 

اور ٹیلی مارکیٹنگ کالز کے بارے میں  SPAMای میل  ACMAپر جائیں۔  www.acma.gov.auاگر شکایت حل نہ ہو تو 

 رجسٹر چالتا ہے۔”Do Not Call“شکایات کی چھان بین بھی کرتا ہے اور

www.esafety.gov.au پرOffice of the Children’s eSafety Commissioner  آسٹریلیا کے لوگوں کو آن الئن

میں معلومات اور وسائل فراہم کرتا ہے۔ یہ آفس سائبر بلنگ اور ناگوار اور غیر قانونی مواد کے  محفوظ رہنے کے بارے

 بارے میں شکایات کی چھان بین بھی کرتا ہے۔

اگر آپ کے بچے کو انٹرنیٹ پر سائبر بلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا اگر ایسا آن الئن مواد آپ کی نظر سے گزرے جو آپ 

کر  شکایتپر  www.esafety.gov.au/complaints-and-reportingناگوار یا غیرقانونی ہو تو آپ کے خیال میں 

  سکتے ہیں۔

http://www.ombudsman.gov.au/
http://www.acma.gov.au/
https://www.esafety.gov.au/
http://www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
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 شہری زندگی میں شرکت 12

 اس حصے میں

آسٹریلین معاشرے میں زندگی سے ایڈجسٹ کے رواجوں اور قوانین کا علم رکھنے اور انہیں سمجھنے سے آپ کو  آسٹریلیا

  کرنے میں مدد ملے گی

 آسٹریلیا کے بارے میں •

 ذمہ داریاں اور اقدار •

 برابری اور عدم امتیاز •

 رضاکارانہ کام •

 لوگوں سے ملنا •

 شائستہ رویہ •

 لباس •

 آسٹریلین بول چال میں عام فقرے •

 کھلے مقامات پر سرگرمیاں اور حفاظت •

 گھر میں حفاظت •

 ماحول •

 پالتو جانور جانور اور •

 اخبارات، ٹیلیویژن اور ریڈیو •

 جوۓ بازی •

 شور •

 مقامی حکومت کی خدمات •

 ویزے •

 آسٹریلین شہریت •

 آسٹریلیا کے بارے میں

سال پہلے اس زمین پر  000 40اقوام ہیں جو تقریبا"Torres Strait Islanderکے اولین باشندے ایبوریجنل اور  آسٹریلیا

آباد ہوئیں۔ اصل آسٹریلین باشندوں کے اپنے منفرد روحانی عقائد ہیں، زمین سے گہرا رشتہ ، ایک بھرپور اور متنوع تہذیب 

اورایک جاری و ساری فنی روایت ہے جو دنیا کی قدیم ترین روایات مینشامل ہے۔ اصل باشندوں کی تہذیب آسٹریلیا کی قومی 

اقوام فن، ذرائع ابالغ، علمی حلقوں، کھیل اور Torres Strait Islanderحصہ ہے اور ایبوریجنل اور شناخت کا اہم 

کے بارے میں معلومات  ندوں کی تہذیبتاریخ، ورثے اور اصل باش کاروبار کی دنیا میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آسٹریلیا کی

 یہاں ہیں

 www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts ۔ 

آسٹریلیا دوسروں کو قبول کرنے واال متنوع معاشرہ ہے جہاں بہت سی مختلف تہذیبوں، مذاہب اور نسلی پس منظر کے لوگ 

فیصد یا تو خود بیرون  46ہیں۔ آسٹریلیا کے لوگ دنیا بھر کے حصوں سے آۓ ہیں۔ آسٹریلیا کے باشندوں میں سے تقریبا" 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
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یرون ملک پیدا ہوا تھا۔ اگرچہ انگلش آسٹریلیا کی قومی زبان ہے، یہاں اصل ملک پیدا ہوۓ یا ان کے والدین میں سے ایک ب

 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب کے پیروکار موجود ہیں۔300باشندوں کی زبانوں سمیت تقریبا"

کیلئے آزاد ہے، بشرطیکہ ان سے آسٹریلیا میں ہر شخص اپنی تہذیبی اور مذہبی روایات پر عمل کرنے اور انہیں منانے 

آسٹریلین قوانین کی خالف ورزی نہ ہو۔ ہر شخص کیلئے معاشرے میں ایک آسٹریلین کے طور پر شرکت اور وابستگی ممکن 

ہے۔ شروع میں شاید آپ اس قدر تنوع کے عادی نہ ہوں۔ تاہم اگر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کھلے دل سے پیش آئیں 

ت اور روایات کا احترام کریں توآپ کے اپنی جگہ بنا لینے اوراس نئی زندگی میں کامیاب رہنے کا اورلوگوں، ان کے خیاال

 اچھا امکان ہے۔

آسٹریلین حکومت آسٹریلیا کے متنوع معاشرے کی حمایت کرتی ہے اور حکومت نے ایک متنوع تہذیبوں کی حامل قوم کیلئے 

ہ ہو اور ہر شخص کو قومی زندگی میں شریک ہونے کا موقع اپنے عزم کو دہرایا ہے جہاں ہر شخص معاشرے کا حص

 www.australia.gov.au/about-australia مزید جاننے کیلئے دیکھیں آسٹریلیا کے بارے میں حاصل ہو۔

 ذمہ داریاں اور اقدار

برابری حاصل ہے، وہ سب لوگوں کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر موقوف ہے۔ آپ ہمیں آسٹریلیا میں جو آزادی اور 

حمایت کریں اور سب کو شامل  کی سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ آسٹریلیا کے وفادار رہیں، ہمارے جمہوری طرز زندگی

 ے میں مدد دیں۔کرنے اور سب کے ساتھ منصفانہ سلوک کرنے کی آسٹریلین اقدار اور روایات کو برقرار رکھن

ہماری شہریت کی اقدارآسٹریلیا کے آزاد اور جمہوری معاشرے کی بنیاد ہیں۔ ان اقدار میں مندرجہ ذیل کی حمایت شامل 

 ہے:

 پارلیمانی جمہوریت •

 قانون کی باالدستی •

 امن و امان سے زندگی گزارنا •

 پس منظر سے قطع نظر تمام افراد کا احترام •

 ضرورتمندوں کیلئے جذبۂ رحم •

 آزادئ تقریر اور آزادئ اظہار  •

 آزادئ تنظیم •

 مذہبی آزادی اور سیکولر حکومت •

 اور عمر جیسی خصوصیات سے قطع نظر انسانی برابری، معذوری •

 مردوں اور عورتوں کی برابری •

 برابر مواقع •

 آسٹریلین شہریوں کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہیں:

 قانون کی تعمیل •

 ٹیریٹری کے انتخابات اور ریفرنڈم میں ووٹ دینافیڈرل انتخابات اور سٹیٹ یا  •

 آسٹریلیا کا دفاع کرنااگر ضرورت آن پڑے تو  •

http://www.australia.gov.au/about-australia
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 اگر جیوری میں فرائض ادا کرنے کیلئے بالیا جاۓ تو حاضر ہونا •

دیکھیں اور آسٹریلین شہریت کیلئے  www.citizenship.gov.auکے بارے میں مزید معلومات کیلئے  آسٹریلین شہریت

 پڑھیں۔ Australian Citizenship: Our Common Bond ٹیسٹ کی کتاب

 برابری اور عدم امتیاز

آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کا احترام کیا جاۓ اور آپ کی ضروریات پر دوسرے لوگوں کی ضروریا ت کے برابر 

دوسرے لوگوں کا احترام کرنا چاہیئے، چاہے وہ آسٹریلیا میں پیدا ہوۓ ہوں یا جائز غور کیا جاۓ۔ اسی طرح، آپ کو بھی 

 تارکین وطن ہوں۔ آسٹریلیا میں نسلی تعضب اور امتیازی سلوک کی کسی صورت کو قبول نہیں کیا جاتا۔

ت، امتیازی سلوک کے خالف قوانین کے تحت کسی شخص کے ساتھ اس کی عمر، نسل، اصل وطن، جنس، ازدواجی حیثی

حمل، سیاسی یا مذہبی خیاالت، معذوری یا جنسی ترجیح کی وجہ سےکم حسن سلوک نہیں ہونا چاہیئے۔ اس اصول کا اطالق 

بیشتر معامالت میں ہوتا ہے جن میں روزگار، تعلیم، رہائش، اشیا کی خرید اور ڈاکٹر، بینک اور ہوٹل جیسی خدمات تک رسائی 

 ام مقاصد کیلئے، مرد اور عورتیں برابر ہیں۔شامل ہے۔ قانون کے تحت، اور دوسرے تم

میں آزادئ تقریر کی روایت ہے۔ تاہم کسی شخص یا گروہ کی عمر، نسل، اصل وطن، جنس، ازدواجی حیثیت، حمل،  آسٹریلیا

ا سیاسی یا مذہبی خیاالت، معذوری یا جنسی ترجیح کی بنا پر اس کی بے عزتی، تحقیر یا دآلزاری کرنا یا اسے خوفزدہ کرن

 قانون کے خالف ہے۔

 Australian Human Rights Commission انسانی حقوق، عدم امتیاز اور سماجی انصاف کے معامالت میں فیڈرل

 قانون کا انتظام کرتا ہے۔

Australian Human Rights Commission رابطے کی تفصیالت 

 عمومی سواالت

بجے بمطابق آسٹریلین ایسٹرن  5.00تا شام  9.00)صبح

 ٹائم( سٹینڈرڈ

1300 369 711 

بجے  5.00تا شام  9.00صبح -شکایات کیلئے معلوماتی الئن 

 1.00)منگل کو دوپہر  بمطابق آسٹریلین ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم

 بجے الئن بند ہو جاتی ہے(

1300 656 419 

- TTY 241 620 1800 سماعت اور گویائی کے نقص میں مبتال لوگوں کیلئے 

 انسانی حقوق –ترجمہ شدہ معلومات 
www.humanrights.gov.au/about/translated-

information 

teisbeWHuman Rights  www.humanrights.gov.au 

 اور ٹیریٹری کا امتیازی سلوک کے خالف اپنا قانون اور سرکاری ادارہ موجود ہے: ہر سٹیٹ

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ فون انسانی حقوق کا ادارہ

 ACT 
 tshgiR anmHu CTA

onissimmoC 
02 6205 2222 www.hrc.act.gov.au 

http://www.citizenship.gov.au/
http://www.citizenship.gov.au/
http://www.humanrights.gov.au/about/translated-information
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.hrc.act.gov.au/
http://www.hrc.act.gov.au/


 

 
  450 131  کریں کال

122 

سٹیٹ یا 

 ٹیریٹری
 ویب سائیٹ فون انسانی حقوق کا ادارہ

 NSW 
of  Discrimination Board-Anti

NSW 

یا  5544 9268 02

 NSWریجنل 

 مفت کال کیلئے نمبر

1800 670 812 

www.lawlink.nsw.gov.au/adb  

 NT 
 onitanimiscriD-intANT 

onisismmCo 

 یا 1444 8999 08

NT  مفت کال کیلئے

 نمبر

1800 813 846  

www.adc.nt.gov.au/ 

 Qld 
 noitanimiscriD-itnA

dnaslneeuQ onisismmoC 
1300 130 670 www.adcq.qld.gov.au  

 SA onisismmoC ytinutroppO aluqE 

 یا 1977 8207 08

 SAریجنل 

 مفت کال کیلئے نمبر

1800 188 163  

 

www.eoc.sa.gov.au 

 Tas. 
-intA hetf oce iffO

ernoisismmCoon itanimiscriD 

 یا 7515 6165 03

Tas.  مفت کال 

1300 305 062 

www.antidiscrimination.tas.gov.au 

 Vic. 

 ytinutroppO aluqEVictorian 

 tshgiR anmuH dna

onissimmCo 

1300 292 153 
www.humanrightscommission.vic.

gov.au 

 WA onisismmoC ytinutroppO aluqE 
 یا 3900 9216 08

WA  مفت کال 

1800 198 149 

www.equalopportunity.wa.gov.au 

 رضاکارانہ کام

مقامی معاشرے میں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں سے ملنے اور دوسروں رضاکارانہ کام نئی مہارتیں سیکھنے، اپنے 

 وہ کی مدد کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ بہت سے آسٹریلین رضاکارانہ کام کرتے ہیں۔ رضاکاروں کو اجرت نہیں ملتی کیونکہ

کام ہمیشہ اپنی خوشی سے کیا معاشرے کی بھالئی اور اپنی بھالئی کیلئے اپنا وقت اور مہارتیں پیش کرتے ہیں۔ رضاکارانہ 

 جاتا ہے اور یہ الزمی نہیں ہے۔

اگرچہ رضاکارانہ کام تنخواہ دالنے والے کام کا متبادل نہیں ہے، اس سے آپ کو ایسی مہارتیں اور کام کا تجربہ مل سکتا 

ہو گی، سماجی ہے جو مالزمت حاصل کرنے میں آپ کے کام آ سکتا ہے۔ رضاکارانہ کام کے ذریعے آپ کی انگلش بہتر 

 رابطے اور معاشرتی گروہوں سےتعلقات بنیں گے اورآپ کا اعتماد بڑھے گا۔

 بہت سی تنظیموں کے پاس اور ویب سائیٹس پر رضاکارانہ مواقع درج ہوتے ہیں۔ پورے آسٹریلیا میں

Volunteer Resource Centres  موجود ہیں اوریہ رضاکارانہ کام کیلئے معلومات، میچنگ اور رابطے 

 کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہ سنٹر ان تنظیموں کی مدد بھی کرتے ہیں جو رضاکاروں کی تالش میں ہوں۔

 مزید معلومات کیلئے:

http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.eoc.sa.gov.au/
http://www.eoc.sa.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.equalopportunity.wa.gov.au/
http://www.equalopportunity.wa.gov.au/
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 ویب سائیٹ تنظیم ریجن

ACT Volunteering ACT www.volunteeringact.org.au 

NSW The Centre for Volunteering www.volunteering.com.au 

NT NT-Volunteering SA www.volunteeringsa.org.au 

Qld Volunteering Queensland www.volunteeringqld.org.au 

SA NT-Volunteering SA 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 

ں پورے آسٹریلیا می

رضاکارانہ کام کے 

 مواقع

GoVolunteer 
 

www.govolunteer.com.au 

آسٹریلیا میں رضاکارانہ 

 کام کا باال ادارہ
Volunteering Australia www.volunteeringaustralia.org 

 لوگوں سے ملنا

لوگوں سے ملتے ہوۓ یہ عام ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کودوسرے شخص کے دائیں ہاتھ سے مالئیں۔ جو لوگ  پہلی مرتبہ

 ایک دوسرے کو جانتے نہ ہو، بالعموم وہ پہلی دفعہ ملتے ہوۓ ایک دوسرے کو چومتے نہیں اور گلے نہیں ملتے۔

یا مالی حاالت کے بارے میں سواالت کو اچھا  نئے لوگوں سے ملتے ہوۓ، کئی آسٹریلین اپنی عمر، مذہب، شادی، بچوں

 نہیں سمجھتے۔ کام پراور دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، آسٹریلین بالعموم ایک دوسرے کو پہلے نام سے بالتے ہیں۔

ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ  کئی آسٹریلین بات کرتے ہوۓ دوسروں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں جو احترام کی عالمت

 ان سے بات سن رہے ہیں۔دھی

 شائستہ رویہ

کہتے ہیں اورجب کوئی ان کی مدد کرے یا کچھ دے تو "تھینک ('Please') بالعموم آسٹریلین کوئی تقاضا کرتے ہوۓ "پلیز" 

 کہتے ہیں۔ پلیز اور تھینک یو نہ کہنے کوبدتہذیبی سمجھا جا سکتا ہے۔('Thank you') یو" 

کہتے ہیں اور کسی سے نادانستہ ('Excuse me') آسٹریلین بالعموم "ایکسکیوز می"کسی کی توجہ حاصل کرنے کیلئے 

کہتے ہیں۔ اگرکسی جگہ قطار ہو تو آنے والوں کا قطارکے آخر میں کھڑے ہونا اور ('Sorry')ٹکرا جانے پر "سوری" 

 ترتیب وار آگے بڑھنا شائستہ طریقہ ہے۔

و وقت پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اگر آپ کو دیر ہو رہی ہو تو میٹنگوں اور دوسری مقررہ مالقاتوں کیلئے آپ ک

دوسرے شخص سے معذرت کرنے کیلئے فون کریں اور بتائیں کہ آپ کب پہنچیں گے۔ پیشہ ور افراد کے ساتھ مالقاتوں 

نچے یا اپائنٹمنٹ )مثال" ڈاکٹرکی اپائنٹمنٹ( کے سلسلے میں یہ بہت اہم ہے کیونکہ اگر آپ اطالع دیے بغیر دیر سے پہ

 کیلئے نہ آۓ تو آپ سے فیس لی جا سکتی ہے۔ ہمیشہ دیرسے آنے والے شخص کو ناقابل بھروسہ سمجھا جا سکتا ہے۔

http://www.volunteeringact.org.au/
http://www.volunteeringact.org.au/
http://www.volunteering.com.au/
http://www.volunteering.com.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringqld.org.au/
http://www.volunteeringqld.org.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringtas.org.au/
http://www.volunteeringtas.org.au/
http://www.volunteeringvictoria.org.au/
http://www.volunteeringvictoria.org.au/
http://www.volunteeringwa.org.au/
http://www.volunteeringwa.org.au/
http://www.govolunteer.com.au/
http://www.govolunteer.com.au/
http://www.volunteeringaustralia.org/
http://www.volunteeringaustralia.org/
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لکھے ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ”RSVP“اگر آپ کو تحریری دعوت نامہ ملے تو اس پر ایک تاریخ کے ساتھ حروف 

چاہتا ہے کہ آپ آئیں گے یا نہیں۔ شائستہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس تاریخ تک کہ آپ کو مدعو کرنے واالشخص معلوم کرنا 

 اسے بتا دیں۔

کچھ حرکتیں نہ صرف غیر شائستہ ہیں بلکہ قانون کے خالف بھی ہیں۔ ایسی حرکتوں کی مثالیں پبلک میں گال گلوچ کرنا یا 

 پاخانہ کرنا ہیں۔ تھوکنا، کوڑا پھیالنا اور پبلک ٹائلٹ کے عالوہ کسی اور جگہ پیشاب یا

 بھی دیکھیں۔برابری اور عدم امتیازاوپر 

 لباس

آسٹریلیا ایک متنوع معاشرہ ہے۔ یہاں پہنے جانے والے طرح طرح کے لباس اس تنوع کے عکاس ہیں۔ کئی لوگ سہولت کی 

کی مناسبت سے کپڑے پہنتے ہیں۔ کچھ لوگ مذہب یا رواج  خاطرغیر رسمی یا عام لباس پہنتے ہیں یا سوشل موقع یا موسم

 سے تعلق رکھنے والے روایتی ملبوسات پہنتے ہیں، بالخصوص خاص مواقع پر۔

لباس کے بارے میں کم ہی قوانین یا اصول ہیں، اگرچہ مختلف کام کی جگہوں اور مخصوص مقامات پر مخصوص لباس پہننا 

مقامات پرحفاظت کے پیش نظر سیفٹی بوٹ اور سخت ہیٹ پہننا الزمی ہے اور  الزمی ہے۔ مثال کے طور پر تعمیراتی

 پولیس، فوج اور کچھ کاروباری اداروں کے عملے کیلئے یونیفارم پہننا الزمی ہے۔

آسٹریلیا میں ایسا سکن کینسر بہت عام ہے جس سے بچنا ممکن ہے۔ محفوظ لباس اور ہیٹ سے سکن کینسر کا خطرہ کم ہو 

دھوپ سے چاؤ کے کئی سکول یونیفارم کے حصے کے طور پر بچوں کیلئے ہیٹ پہننے کو الزم قرار دیتے ہیں۔ جاتا ہے۔ 

 پر جائیں۔  protection-cancer/sun-www.cancer.org.au/preventingکیلئے 128ارے میں معلومات

جوتے پہنے  ب، سینما اور دوسرے مقامات پر یہ تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ مہمان سلجھا ہوا، صاف لباس اور مناسبکل

 ہوۓ ہوں۔

ممکن ہے عورتیں اور مرد ایسا لباس پہنیں جو پورا جسم نہ ڈھکتا ہو۔ یہ مغربی ممالک میں عام ہے اور اس کا مطلب یہ 

 ند ہیں۔نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ کے خواہشم

 آسٹریلین بول چال میں عام فقرے اور الفاظ

عجیب محسوس ہو سکتے ہیں۔ آسٹریلین اکثر لفظوں کو مختصر کر دیتے ہیں )مثال کے طور  کئی آسٹریلین فقرے اور الفاظ

کہنا(۔ اگر آپ کوپوری طرح سمجھ نہ آۓ کہ ایک بات کا کیا مطلب ہے تو پوچھنے میں کوئی ہرج  ’footy‘کو  ’football‘پر 

 نہیں۔ کچھ عام مثالیں یہ ہیں:

• Bring a plate - اور کہیں جب لوگ آپ کو کسی سوشل تقریب یا کام پر پارٹی میں بالئیں"bring a plate"  تو ،

 نے کیلئے کوئی کھانا ساتھ الئیں۔اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر کھا

• BYO -  اس کا مطلب ہے"bring your own” یعنی اپنا مشروب ساتھ الئیں مثال" شراب، جوس، سافٹ ڈرنک یا

ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بوتل بند مشروبات ساتھ ال سکتے ہیں۔ اگر آپ BYOپانی۔ کچھ ریسٹورنٹ 

 ”corkage“فراہم اور صاف کرنے کیلئے بالعموم ایک فیس لی جاتی ہے جسےاپنا مشروب ساتھ الئیں تو گالس 

 کہتے ہیں۔

• Open door policy -  کام پر“open door policy”مسائل یا  کا مطلب ہے کہ آپ کو اور دوسرے مالزمین کو

 کام کے معامالت پر باس کے ساتھ بات کرنے کیلئے باقاعدہ اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

http://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection
http://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection
http://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection
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• See you later -  یہ "خدا حافظ" کہنے کا غیر رسمی طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا شخص

 عنقریب دوبارہ آ کر آپ سے ملے گا۔

 ۔زبان انگلش، 3باب آپ کو انگلش سکھانے واال پرووائیڈر آپ کو آسٹریلین بول چال کے اسلوب میں مدد دے گا۔ دیکھیں 

 کھلے مقامات پر سرگرمیاں اور حفاظت

سرگرمیوں کیلئے بہت  آسٹریلیا تیراکی، بش واکنگ )جنگل، بیابیان میں پیدل چلنا(، کیمپنگ اور کھیلوں جیسی کھلے مقامات کی

 مناسب ہے۔ کچھ حفاظتی اصول یاد رکھنا ضروری ہے۔

 تیراکی اورکھلے مقامات پر حفاظت

 کے بچے تیرنا نہ جانتے ہوں تو سوئمنگ اور واٹر سیفٹی کالسزلیں اگر آپ یا آپ •

 سمندر میں تیرنا نہایت خطرناک ہو سکتا ہے۔ محفوظ رہ کر ساحل سمندر کا لطف اٹھانے کیلئے: •

o  ہمیشہ سرخ اور پیلی جھنڈیوں کے درمیانی عالقے میں تیریں کیونکہ یہ جھنڈیاں اس عالقے کی نشاندہی

 ارڈز کی نگرانی میں ہو۔کرتی ہیں جو الئف گ

o حفاظتی ہدایات والے بورڈ دیکھنے کیلئے نظر دوڑائیں۔ 

o اگر آپ مصیبت میں پھنس جائیں تو پرسکون رہیں، اپنا بازو اونچا کریں اور مدد کیلئے پکاریں۔ 

o  اگر آپ کو سرخ اور پیلی جھنڈیاں دکھائی نہ دیں یا اگر لکھ کر لگایا گیا ہو کہ تیرنے سے باز رہنے کا

 مشورہ دیا جاتا ہے یا ساحل بند ہے، تو اس ساحل پر پانی میں مت اتریں۔

سمندر غیر متوقع طور پر بدل سکتا ہے۔ خبردار کرنے والے اشاروں پر نظر رکھیں تاکہ آپ ساحلی چٹانوں پر  •

چٹانوں کے ساتھ یا پانی چڑھ آنے پر سمندر میں بہ جانے جیسے حادثات سے بچے رہیں۔  پھسلنے یا بڑی لہروں

پر کھڑے ہو کر مچھلی کا شکار کرنے کے سلسلے میں نہایت محتاط رہیں کیونکہ ایسے حادثات ہو چکے ہیں جن 

 میں لوگ بڑی لہر آ جانے سے سمندر میں بہ گئے تھے۔

 دریاؤں، جھیلوں اور ڈیم میں تیرنے کے سلسلے میں محتاط رہیں: •

o کریں اور دیکھیں کہ چیزیں کس حد تک ڈوبتی ہیں۔ پانی میں اترنے سے پہلے ہمیشہ پانی کی گہرائی چیک 

o  خطرات )جیسے مگرمچھ اور آلودگی( کی نشاندہی کرنے والے سائن بورڈ دیکھیں اور ہدایات پر عمل

 کریں۔

تیرتے ہوۓ بچوں یا پانی کے پاس موجود بچوں کی ہمیشہ نگرانی کریں، گھر کے صحن میں بنے پول کے پاس  •

 گرد جنگال لگا ہونا ضروری ہے۔بھی نگرانی کریں۔ پول کے 

اکیلے تیرنے، مچھلی پکڑنے یا جنگل کی سیر پر جانے سے گریز کریں۔ ہمیشہ کسی کو بتائیں کہ آپ کہاں جا  •

 رہے ہیں اور کب تک واپسی کی توقع ہے۔ اپنے ساتھ کافی خوراک اور پانی لے کر جائیں۔

سانپ یا مکڑا کاٹ لے تو متاثرہ عضو کو حرکت سے آسٹریلیا میں کچھ سانپ اور مکڑے زہریلے ہیں۔ اگرآپ کو  •

 کو فون کر کے طبی مدد حاصل کریں۔ 000روکیں اور ٹرپل زیرو 

بہار کے موسم میں، میگ پائی نام کے پرندے اپنے عالقے کی حفاظت کرنے کیلئے راہگیروں اور سائیکل سواروں  •

کرنے کیلئے بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ ان پرندوں کو پر جھپٹتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر جھپٹنے والے پرندوں سے ہوشیار 

محفوظ مخلوق کا درجہ حاصل ہے لہذا ان کے ان کے حملوں سے اس طرح محفوظ رہنے کی کوشش کریں کہ ان 

کے گھونسلوں کے پاس سے نہ گزریں، ہیٹ اور دھوپ کا چشمہ پہنیں، یا چھڑی یا چھتری کو اپنے سر سے 

 اونچا کر کے پکڑے رکھیں۔
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ا میں دھوپ بہت تیز ہے۔ دھوپ والے دنوں میں دھوپ سے جلنے سے بچاؤ کی خاطر ہیٹ اور محفوظ لباس آسٹریلی •

 پہنیں اور سن سکرین لگائیں۔ چھوٹے بچوں کیلئے یہ خاص طور پر اہم ہے۔

۔ موسمی پیشگوئیوں سے آگاہ رہیں۔ آگ پر مکمل پابندی کے دنوں میں کھلی آگ اور باربی کیو کی اجازت نہیں ہوتی •

www.bom.gov.au/index.php  پرBureau of Meteorology  

 موسمی پیشگوئیاں فراہم کرتا ہے۔

دنیا کے بیشتر شہروں کی طرح آسٹریلیا کے شہروں میں بھی لوگوں پر حملے ہوتے ہیں، خاص طور پر رات کے  •

رکھیں۔ پارکوں، اندھیری جگہوں اورجرائم کے حوالے سے معروف مقامات سے اپنی ذاتی حفاظت کا خیال  وقت۔

 دور رہیں۔

 مزید معلومات کیلئے:

 ویب سائیٹ معلوماتی وسائل

ygoloroetef Mo uaeurB –  

 ممانعت کی جالنے آگ اور پیشگوئیاں موسمی
www.bom.gov.au/weather  

yteicoS gnivaS efiL layoR –  

 حفاظت میں پانی اور تیراکی
www.royallifesaving.com.au 

ailatrsuA ngivaS efiL urfS www.slsa.asn.au 

ytefaS hcaeB – ترجمہ شدہ معلومات سمیت www.beachsafe.org.au 

psiT ytefaS tnerurC piR –  انگلش کے عالوہ دوسری

 زبانوں میں معلومات سمیت
www.ripcurrents.com.au 

licnuCo ercnaC nailtrasuA – دھوپ سے بچاؤ www.cancer.org.au 

 گھر میں حفاظت

 گھر کی سیکورٹی

گھر سے نکلتے ہوۓ ہمیشہ اپنے دروازوں اور کھڑکیوں کو تالہ لگائیں۔ اگر ممکن ہو توجالی داردروازہ یا حفاظتی زنجیر 

دروازہ کھولنے سے پہلے دیکھ سکیں کہ کون آیا ہے۔ اپنے بیرونی دروازے کے باہر روشنی جلتی رہنے لگوائیں تاکہ آپ 

دیں یا سنسر الئٹ استعمال کریں تاکہ جب کوئی آۓ تو آپ دیکھ سکیں اور گھر واپس آتے ہوۓ آسانی سے تاال کھول سکیں۔ 

 اس طرح کسی کوگھر میں گھسنے کی ہمت بھی نہیں

 ہو گی۔ 

 اور کیمیائی مادےادویات 

 جانے والی کچھ ادویات اور کیمیائی مادے نقصان یا شدید بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ ائیگھروں میں عام پ

تمام دوائیاں بچوں اور پالتو جانوروں کی پہنچ سے باہر رکھیں، یا ایسی جگہ پر رکھیں جہاں بچوں کو یہ نہ مل  •

 سکیں۔

استعمال کی آخری تاریخ گزر جاۓ تو دوائی کو کوڑے میں نہ ڈالیں اور نہ ہی نالی اگرآپ دوائیاں لینی چھوڑ دیں یا  •

 میں بہائیں۔ آپ کا فارماسسٹ بچی ہوئی دوائیوں کو محفوظ طریقے سے اور مفت تلف کر سکتا ہے۔

http://www.bom.gov.au/index.php
http://www.bom.gov.au/weather
http://www.bom.gov.au/weather
http://www.royallifesaving.com.au/
http://www.royallifesaving.com.au/
http://www.slsa.asn.au/
http://www.slsa.asn.au/
http://www.beachsafe.org.au/
http://www.beachsafe.org.au/
http://www.ripcurrents.com.au/
http://www.ripcurrents.com.au/
http://www.cancer.org.au/
http://www.cancer.org.au/
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چ صفائی کی تمام مصنوعا ت کو تالہ لگی الماری میں رکھیں جہاں بچے یا پالتو جانوران مصنوعات تک نہ پہن •

 سکیں۔

 بچوں کی حفاظت کیلئے پرزہ جات )مثال" الماریوں کے تالے( زیادہ تر ہارڈویئرکی دکانوں سے خریدے جا سکتے ہیں۔

 گھر میں آگ لگنے سے بچاؤ

 اموات واقع ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ شدید زخمی ہوتے ہیں۔50 "گھروں میں آگ لگنے سے آسٹریلیا میں ہر سال تقریبا

خبردار کرنے کا ایسا طریقہ ہے جو آپ کی جان بچا سکتا ہے اور ایمرجنسی سروسز کیلئےبروقت آگاہ ہونا سموک االرم جلد 

ممکن بناتا ہے تاکہ نقصان کا پھیالؤروکا جاۓ۔ یہ انتباہ رات کے وقت خاص طور پر اہم ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ ہر 

ضروری ہے۔ ہر چھ مہینے بعد بیٹریاں چیک کریں اورنئی بیٹریاں  مکان میں ہر منزل پر کم از کم ایک سموک االرم لگا ہونا

 ڈالیں۔

گھروں میں لگنے والی آگ اکثر باورچی خانے میں شروع ہوتی ہے یا بجلی کی تاروں میں خرابی، بجلی کے آالت کے غلط 

ی تدابیر استعمال کر کے استعمال یا چلتے ہوۓ آالت کو بغیر نگرانی کے چھوڑ دینے پر آگ لگتی ہے۔ مندرجہ ذیل احتیاط

 گھر میں آگ لگنے سے بچیں:

 گھر میں:

 یہ یقینی بنائیں کہ بجلی کی مشینوں کے اردگرد خالی جگہ ہو تاکہ یہ زیادہ گرم نہ ہونے پائیں۔ •

 ایک ساکٹ میں صرف ایک پلگ ہونا چاہیئے۔ –پاور بورڈ میں بہت زیادہ پلگ نہ لگائیں  •

میں گرد اورٹوٹ پھوٹ نہ ہو اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اسے جلد ٹھیک کریں۔ پلگز اور ساکٹس کوچیک کریں کہ ان  •

 بجلی سے متعلق تمام مرمتیں کوالیفائڈ الیکٹریشن سے کروانا ضروری ہے۔

 یہ یقینی بنائیں کہ پردے، کپڑے اور بستر کی چادریں اور غالف وغیرہ موم بتیوں اور ہیٹروں سے دور ہوں۔ •

 موم بتیاں یا کسی اور طرح کا کھال شعلہ جلتا ہوا نہ چھوڑیں۔ و کبھیجب آپ کمرے میں نہ ہوں ت •

جب آپ گھر میں ہوں تویہ یقینی بنائیں کہ دروازوں پر ڈیڈ الک نہ لگا ہو )یعنی دروازوں کے تالے اندر سے کھولنا  •

 ممکن ہو( تاکہ آپ ایمرجنسی میں دروازے جلد اور آسانی سے کھول سکیں۔

 نوشی نہ کریں۔کبھی بستر میں تمباکو  •

 یا الئٹر تک نہ پہنچ سکتے ہوں۔ یہ یقینی بنائيں کہ بچے ماچس •

 باورچی خانے میں:

 بچوں کو کبھی باورچی خانے میں نگرانی کے بغیر نہ چھوڑیں۔ •

اگر آپ کو باورچی خانے سے نکلنا ہو تو اپنے واپس آنے  –کبھی پکتی ہوئی چیز کو نگرانی کے بغیر نہ چھوڑیں  •

 رکھیں۔ تک چولہا بند

 کھانا پکانےکے دوران بچوں کو ہاٹ پلیٹ، چولہےاور اوون سے دور رکھیں۔ •

دیگچیوں کے ہینڈل اس طرح موڑکر رکھیں کہ یہ چولہے کے کنارے کی طرف نہ ہوں تاکہ ٹکرانے سے دیگچی  •

 الٹ نہ جاۓ۔ گرم پانی سے بھی انسان جھلس سکتا ہے۔

 حرارت کے ماخذ سے دور رکھی جائیں۔یہ یقینی بنائیں کہ آگ پکڑنے والی چیزیں  •
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دھاتی چیزوں کو کبھی مائیکرو ویو اوون میں نہ رکھیں، اس میں دھاتی پیالے، المونیم فوائل یا دھاتی کفگیر وغیرہ  •

 شامل ہیں۔

کچھ باورچی خانو ں اور بار بی کیوز میں گيس استعمال ہوتی ہے۔ استعمال کے بعد ہمیشہ گیس اوون یا چولہے کو  •

بندکر دیں۔ اگر گیس کی بو آۓ تو ماچس نہ جالئیں کیونکہ شعلے کی وجہ سے گیس کا دھماکہ ہوجاۓ گا۔ ڈھونڈیں 

اگر آپ گیس بند نہ کر سکتے ہوں تو ٹرپل زیرو کہ گیس کہاں سے لیک ہو رہی ہے اور اسے فورا" بند کر دیں۔ 

 مانگیں۔ فون بند نہ کریں۔ ”Fire Brigade“ کو فون کر کے 000

 آگ لگنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیئے:

کو فون کریں اور فائر بریگیڈ مانگیں۔ انہیں  000کسی ہمسایے کے گھر، پبلک فون یا موبائل فون سے ٹرپل زیرو  •

 بتائیں کہ آگ کہاں لگی ہوئی ہے اور کیا ابھی بھی کوئی شخص گھر کے اندر ہے۔ فون بند نہ کریں۔

 سٹیٹ فائر سروسزاس بارے میں تفصیلی مشورہ فراہم کرتی ہیں کہ آگ لگنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیئے،  •

 دیکھیں۔ کرنا حاصل مدد، 2باب 

 جنگالت کی آگ کیلئے حفاظتی پالن

آسٹریلیا کے کچھ حصوں میں جنگالت کی آگ کی وجہ سے آپ کے گھر کی حفاظت متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ 

پالن بنائیں۔  (bush fire survival)ان بچانے کا رہتے ہیں جہاں جنگالت کی آگ کا خطرہ ہے تو آگ کی صورت میں ج

مقامی فائر سروسز کے پاس ایسی معلومات اور گائیڈز ہیں جن سے آپ کو جنگالت کی آگ کی صورت میں جان بچانے کا 

 پالن بنانے کیلئے مدد ملے گی۔

ے پہلے اور سیزن کے آپ کے پالن میں ایسے اقدامات شامل ہونے چاہیئں جوجنگالت کی آگ کا سیزن شروع ہونے س

پالن )متبادل منصوبہ( بھی ہونا  دوران کیے جائیں نیز اس میں آگ کے خطر ے والے دنوں کیلئے اقدامات اور ایک بیک اپ

چاہیئے۔ اس میں اپنی پراپرٹی کی دیکھ بھال کیلئے تفصیلی چیک لسٹس، آگ لگنے کی صورت میں پراپرٹی کو تیار کرنے، آگ 

ذاتی رابطوں کی فہرست، ایمرجنسی کٹ کی چیزیں )ضروری ہنگامی اشیاء( ، گھر میں مقیم تمام افراد لگنے کی صورت میں 

کیلئے منصوبے جن میں مخصوص ضروریات )مثال" ننھے بچوں یا بوڑھوں کی حرکت کی اہلیت( کو مدنظر رکھا گيا ہو، 

قہ چھوڑنا ہو گا، روانگی کے ذرائع، بیک اپ پالتو جانورں اور/یا مویشیوں کیلئے منصوبے، کن واقعات کے ہونے پر عال

 پالن )متبادل منصوبہ(، اور اپنے گھر واپسی کا پالن بھی شامل ہونا چاہیئے۔

جنگالت کی آگ کے بارے میں مزید معلومات اور مقامی فائر سروسز کی رابطہ تفصیالت کیلئےدیکھیں، 

  اکرن  لحاص  مدد ، 2 باب 

 ماحول

آسٹریلیا کے لوگوں کے نزدیک صاف ماحول اور فطرت کا تحفظ اہم ہے۔ کوڑا کرکٹ پھیالنا، آلودگی پیدا کرنا یا اجازت کے 

 کے بارے میں مزید معلومات کیلئے کوڑا پھینکنےبغیر کوڑاپھینکنا قانون کے خالف ہے۔ 

 www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste- 

management   

 یا )Clean Up Australia )www.cleanup.org.au/au یا گندگی پھیالنے کے خالف سائیٹس مثال

Keep Australia Beautiful  )http://kab.org.au( ۔دیکھیں 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
http://www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
http://www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
http://www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
http://www.cleanup.org.au/au/
http://www.cleanup.org.au/au
http://kab.org.au/
http://kab.org.au/
http://kab.org.au/
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آسٹریلیا کے مقامی جانوروں، مچھلیوں، خول والی آبی مخلوقات اور پودوں کو قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ پرمٹ کی 

معلوم کرنے سے پہلے نہ تو شکار کریں، نہ مچھلی پکڑیں اور نہ ہی پودے یا خول والی آبی  کے بارے میںضرورت 

 مخلوقات اکٹھی کریں۔ 

نیشنل پارکوں کیلئے خاص اصولوں کا اطالق ہوتا ہے تاکہ انہیں خراب ہونے سے بچایا جاۓ اور بعض اوقات نیشنل پارک 

 میں جانے کیلئے داخلہ فیس لگتی ہے۔

 زید معلومات کیلئے:م

 ویب سائیٹ ادارہ ریجن 

  – Department of Environment قومی

Parks Australia 

www.environment.gov.au/topics/nati

onal-parks 

 
ACT onitaversnCo and skarP 

http://www.environment.act.gov.au/p

arks-conservation/parks-and-

reserves 

NSW eciverS eflidilW dna skarP alnoiNat WSN www.environment.nsw.gov.au/nation

alparks 

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

reserves 

Qld , Sport and skarP National dnaslneueQ

Racing  
www.nprsr.qld.gov.au 

SA South Australia skarP lanoiNat  www.environment.sa.gov.au/parks 

Tas. Tasmania ecivreS eflidilW dna skarP www.parks.tas.gov.au 

Vic.  aitorcVi skarP www.parkweb.vic.gov.au 

WA Parks and Wildlife  www.dpaw.wa.gov.au 

 جانور اور پالتو جانور

کی حکومتیں جانوروں کی فالح اور متعلقہ قوانین کیلئے ذمہ دار ہیں جبکہ مقامی حکومتیں گھریلو یا  سٹیٹس اور ٹیریٹریز

 پالتو جانوروں کا انتظام کرتی ہیں۔

اگر آپ کا کوئی پالتو جانور ہے تو آپ اس کی مناسب دیکھ بھال کرنے کیلئے ذمہ دار ہیں جس میں جانور کو خوراک دینا اور 

ل ہے۔ آپ کو جانور کا فضلہ بھی صاف کرنا ہو گا۔ کئی پالتو جانوروں کو باقاعدگی سے حفاظتی ٹیکے صاف رکھنا بھی شام

لگوانے اور بیمار یا زخمی ہونے کی صورت میں جانوروں کے ڈاکٹر سے عالج کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھریلو 

ع کی جاتی ہے اور ہو سکتا ہےقانون یہ الزمی پالتو جانوروں کی جنسی طاقت ختم کروانے اور مائیکرو چپ لگوانے کی توق

 قرار دے۔ یہ جانور کے مالک کی ذمہ داری ہے۔ مزید معلومات کیلئے اپنے مقامی جانوروں کے ڈاکٹر یا

www.rspca.org.au   پرRoyal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)  

 سے پوچھیں۔

http://www.environment.gov.au/topics/national-parks
http://www.environment.gov.au/topics/national-parks
http://www.environment.act.gov.au/parks-conservation/parks-and-reserves
http://www.environment.act.gov.au/parks-conservation/parks-and-reserves
http://www.environment.nsw.gov.au/nationalparks/
http://www.environment.nsw.gov.au/nationalparks/
https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves
https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves
http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.environment.sa.gov.au/parks
http://www.environment.sa.gov.au/parks
http://www.parks.tas.gov.au/
http://www.parks.tas.gov.au/
http://www.parkweb.vic.gov.au/
http://www.parkweb.vic.gov.au/
http://www.dpaw.wa.gov.au/
http://www.dpaw.wa.gov.au/
http://www.rspca.org.au/
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کچھ گھریلو پالتو جانوروں کو لوکل کاؤنسل میں رجسٹر کروانا ضروری ہے۔ ایسی حدیں بھی واجب ہو سکتی ہیں کہ آپ کس 

تعداد میں اور کونسی قسموں کے جانور رکھ سکتے ہیں اور ایسے اصول موجود ہیں کہ آپ انہیں کہاں اورکیسے رکھ 

 وں میں پالتو جانوروں کی اجازت نہیں ہوتی۔سکتے ہیں۔بہت سے کرایے کے گھر

اگر آپ اپنے پالتو جانور کی مزید دیکھ بھال نہ کر سکتے ہوں تو آپ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے اور نہ ہی جانور کو 

آزاد کر سکتے ہیں۔ دوستوں اور ہمسایوں سے پوچھیں کہ کیا وہ آپ کا جانور لے سکتے ہیں، جانوروں کے اڈاپشن ویب 

 ٹ پر اشتہار دیں یاجانوروں کے ڈاکٹر سے مدد یا مشورہ طلب کریں۔سائی

کے بارے میں سواالت پوچھنا چاہتے ہوں تو  جانور رکھنے یاجانوروں کی فالح اگر آپ

www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state یا اپنے جانوروں کے ڈاکٹر سے پوچھیں۔ پر جائیں 

 بھی دیکھیں۔ قانون کا آسٹریلیا، 6باب 

 اخبارات، ٹیلیویژن اور ریڈیو

بڑے شاپنگ سنٹروں میں بیشتر نیوز ایجنسیوں میں کئی زبانوں کے اخبارات دستیاب ہوتے ہیں۔ اگران کے پاس وہ مخصوص 

 نہ ہو جو آپ لینا چاہتے ہیں تو ان سے آرڈر کرنے کیلئے کہیں۔ زبان یا اخبار

 Australian Broadcasting Corporation)  کئی ٹی وی چینلز مفت ہیں جن میں دو پبلک نشریاتی چینل

 )www.abc.net.au  -(ABC  اورSpecial Broadcasting Service ))www.sbs.com.au -(SBS   شامل ہیں۔

 ٹی وی دیکھنے کیلئے ٹیلیویژن الئسنس یا سبسکرپشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔”free to air“آپ کو 

(۔ ”pay TV“یا  ”pay television“کچھ دوسری ٹیلیویژن سروسز کیلئے پیسے ادا کر کے سبسکرپشن لینی پڑتی ہے )

کمیونیکیشن سروسز کیلئے کسی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ آپ اس سروس کے خرچ کی 

استطاعت رکھتے ہیں اور یہ آپ کی ضروریات اور رہائشی انتظامات کے لحاظ سے مناسب ہے۔ اگر آپ صرف تھوڑے 

پروگرام دیکھنے کیلئے پیسے  free-to-air عرصے کیلئے کرایے کے گھر میں ہوں تو لمبے عرصے کا معاہدہ نہ کریں۔

 ادا کر کے ٹیلیویژن سبسکرپشن نہ لیں۔

پروگرامنگ فراہم کرتے ہیں یعنی آپ آن الئن پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم آن الئن ٹی وی ”catch up“کئی ٹی وی چینل

 جائیں تو یہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔دیکھنے سے بہت زیادہ ڈاٹااستعمال ہوتا ہے اور اگر آپ اپنے ڈاٹا االؤنس سے بڑھ

۔ یہ سروسز ایک پروگرام  Stanاور  Netflix  ،Presto سروسز بھی دستیاب ہیں جیسے ”Streaming“آسٹریلیا میں

الئبریری تک رسائی کیلئے ماہانہ فیس لیتی ہیں۔ یہ سروسز دیکھنے کیلئے آپ کو تیز براڈ بینڈ کنیکشن کی ضرورت ہو گی۔ 

 دھیان رہے کہ یہ سروسز دیکھنے کیلئےبہت زیادہ ڈاٹا لگتا ہے، بالخصوص موبائل فون پر،جو مہنگا ہو سکتا ہے۔

(SBS) Special Broadcasting Service  ٹیلیویژن اور ریڈیو سٹیشن کئی مختلف معاشرتی گروہوں کی زبانوں میں

 پروگرام پیش کرتے ہیں۔بڑے شہروں کے اخبارات میں اور آن الئن ہفتہ وار پروگراموں کی فہرست ہوتی ہے۔

پر مل سکتے ہیں National Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Councilمختلف نسلی ریڈیو سٹیشن

(www.nembc.org.au  ۔9549 9486 03دیکھیں یا)کو فون کریں 

http://www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state
http://www.abc.net.au/
http://www.sbs.com.au/
http://www.sbs.com.au/
http://www.nembc.org.au/
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 جوۓ بازی

جوۓ میں لگنے والے کچھ لوگوں کو جوۓ بازی سے بہت نقصان پہنچنے کا تجربہ ہو سکتا ہے، بالخصوص اگر ان کیلئے 

وقت اور/یا پیسے کو حد میں رکھنا مشکل ہو تو۔ جوۓ بازی سے شدید مالی مسائل پیش آ سکتے ہیں اور انسان کی زندگی 

کے دوسرے معامالت جیسے ذہنی اور جسمانی صحت، روزگار اور رشتے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ جوۓ بازی کے مسائل 

 س کے گھر والوں یا قریبی دوستوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔نہ صرف جوا کھیلنے والے کو بلکہ ا

امدادی خدمات میں کاؤنسلنگ، مالی مشاورت اور قانونی مشورہ شامل ہیں اور یہ خدمات جوۓ بازی سے متاثرہ افراد اور ان 

 کے گھر والوں اور دوستوں کیلئے دستیاب ہیں:

 ویب سائیٹ فون ادارہ

enilHot ngilbmaG emlborP lanoiNat 1800 858 858 www.gamblinghelponline.org.au 

neilefiL 131 114 www.lifeline.org.au 

suomynonA erslbmaG 02 9726 6625 http://gaaustralia.org.au/ 

 شور

شور سے مراد ایسی اونچی آوازیں ہیں جن سے لوگوں کیلئے خلل پیدا ہوتا ہے جیسے کتے کا بھونکنا یا ہمسایوں کا اونچا 

 میوزک بجانا یا بجلی سے چلنے والے آالت کا استعمال۔

آسٹریلیا کے لوگوں کو شدید شور سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مختلف سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں ایسے قوانین موجود ہیں جو 

بجے کے بعد شور والی سرگرمیوں سے گریز کرنا 11.00بجے سے پہلے اور رات  7.00ضوابط مختلف ہیں لیکن صبح 

 چاہیئے۔

سکتا ہے آپ کا ہمسایہ اپنے شور کے اگر آپ اپنے ہمسایے کے شور سے متاثر ہو رہے ہیں تو ہمسایے سے بات کریں۔ ہو 

اثرات سے العلم ہو۔ بالعموم، آسٹریلیا کے لوگ کبھی کبھار ہونے والے شور کو برداشت کرلیتے ہیں اوربات چیت کے 

ذریعے شور کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ تاہم اگر شور اکثر ہو، بہت زیادہ شور ہویا صبح سویرے یا رات کو دیر سے شور 

ر بات کرنے سے فائدہ نہ ہوا ہو، تو آپ اپنی لوکل کاؤنسل سے یا سٹیٹ یا ٹیریٹری میں ماحول کی اتھارٹی، یا ہوتا ہو ، او

 پولیس سے شکایت کر سکتے ہیں۔

اگر آپ کسی شور والے کام، مثال" گھر کی مرمت یا پارٹی، کا ارادہ کر رہے ہیں تو اپنے ہمسایوں کو بتائیں۔ اگر لوگوں کو 

کہ شور کب شروع اور ختم ہو گا، اور مسئلہ ہونے کی صورت میں وہ کس سے بات کر سکتے ہیں، تو  پہلے سے علم ہو

 بھی دیکھیں۔ قانون کا آسٹریلیا، 6باب لوگ بالعموم کم زحمت محسوس کرتے ہیں۔ 

 مقامی حکومت کی خدمات

ہیں جیسے بچوں کی صحت کے مراکز، چائلڈ کیئر سنٹرز، یوتھ ورکرز، اور  لوکل کاؤنسلز کئی امدادی خدمات مہیا کرتی

یا کمیونٹی ورکرز ہوتے ہیں جو آپ کو  بوڑھوں کی دیکھ بھال اور معذوروں کیلئے خدمات۔ کئی کاؤنسلز میں ملٹی کلچرل

 ل کاؤنسلز معاشرتی گروہوںآسٹریلیا میں زندگی کا عادی ہونے کے دوران قیمتی مدد اور مشورہ فراہم کر سکتے ہیں۔ لوک

 کثر پبلک ہال، سپورٹس، تفریحی و ثقافتی سہولیات بھی فراہم کرتی ہیں۔کے استعمال کیلئے ا

http://www.gamblinghelponline.org.au/
http://www.gamblinghelponline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://gaaustralia.org.au/
http://gaaustralia.org.au/
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مقامی سڑکوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، پبلک ٹائلٹ فراہم کرتی ہیں اور یقینی بناتی ہیں کہ دکانیں اور ریسٹورنٹ  کاؤنسلز

عمارتی کاموں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنی پراپرٹی میں تبدیلی  کریں۔ یہصحت کے تقاضوں کو مناسب طور پر پورا 

 کرنا چاہتے ہوں تو آپ کیلئے لوکل کاؤنسل سے منظوری طلب کرنا ضروری ہے۔

آپ کو لوکل کاؤنسل کی کچھ خدمات کیلئے فیس ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ یہ فیسیں بروشروں اور کاؤنسل کے ویب سائیٹ پر 

اتی ہیں۔ آپ کو فیصلہ کروانے یا منظوری لینے کیلئےسرکاری حکام کو کوئی زائد پیسے نہیں دینے چاہیئں اور شائع کی ج

 نہ ہی تحائف پیش کرنے چاہیئں۔ تحائف یا رشوت پیش کرنا قانون کے خالف ہے اور اس کی رپورٹ کی جاۓ گی۔

 کرنا حاصل مدد، 2باب مقامی حکومتوں سے رابطے کی تفصیالت کیلئے، دیکھیں 

 الئبریریاں

زیادہ تر عالقوں میں پبلک الئبریریاں ہیں جن کے ممبر بن کر لوگ مفت کتابیں ادھار لے سکتے ہیں۔ الئبریریوں میں انگلش 

کر سکتی ہیں۔ زیادہ تر الئبریریوں میں کے عالوہ دوسری زبانوں میں بھی کچھ کتابیں ہوتی ہیں یا الئبریریاں یہ کتابیں آرڈر 

 مفت انٹرنیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔

 پر جائیں www.nla.gov.au/librariesتالش کرنے کیلئے  الئبریری

 کوڑااٹھانا اور ری سائیکلنگ

ہیں۔ بیشتر کاؤنسلز میں عام کوڑے اور ری سائیکلنگ )کاغذ، پالسٹک،  کاؤنسلز کوڑا اٹھانے اور ری سائیکلنگ کیلئے ذمہ دار

شیشہ اور دھات( کیلئے الگ الگ ڈرم ہوتے ہیں اور کچھ کاؤنسلز سبزکوڑے کے ڈرم )باغیچے کے کوڑے کیلئے( یا سڑک 

 کے کنارے سے بڑی چیزیں )جیسے فرنیچر( اٹھانے کی سروس فراہم کرتی ہیں۔

سے کوڑااٹھانے کے اوقات اور ذمہ دارانہ طریقے سے کوڑا پھینکنے کے بارے میں معلوم کریں۔  اپنی کاؤنسل یا ہمسایوں

دستیاب ڈرم میں پورا نہ آتا ہو تو ممکن ہے آپ کو اسے کوڑے کے مخصوص  اگر آپ کا کوڑا اتنا زیادہ ہو کہ

یا ویسٹ ری سائیکلنگ سنٹر میں لے جانا پڑے اور فیس ادا کرنی پڑے۔ پبلک یا پرائیویٹ زمین پر کوڑا  (rubbish tip)میدان

 پھینکنا قانون کے خالف ہے۔

 پبلک ٹائلٹس

آسٹریلیا میں عام طور پر پبلک ٹائلٹس میں عملہ موجود نہیں ہوتا اور ان کا استعمال بالعموم مفت ہے۔ ان میں چھوٹے بچوں 

نے کا انتظام اور معذوروں کی سہولت کے ٹائلٹ شامل ہو سکتے ہیں، اور یہاں بالعموم سیٹ والے ٹائلٹ یا کے نیپی بدل

کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہیں ہوتی ہیں نہ کہ کھڈی نما ٹائلٹ۔ زیادہ ترپبلک ٹائلٹس میں مردوں اور عورتوں کیلئے 

 ہیں اور کچھ ٹائلٹ دونوں اصناف کیلئے ہوتے ہیں۔ الگ حصے ہوتے ہیں، اگرچہ کچھ آٹومیٹک ٹائلٹس بھی ہوتے

براہ مہربانی استعمال کے بعد ٹائلٹ کو صاف ستھری حالت میں چھوڑیں۔ آسٹریلیا میں کچھ ٹائلٹس فضلے کو بہانے کی 

 بجاۓ کھاد بناتے ہیں لہذا یہ دھیان میں رکھیں کہ آپ ٹائلٹ میں کیا ڈال رہے ہیں۔

 https://toiletmap.gov.au تالش کرنے کیلئے دیکھیں پبلک ٹائلٹ

 پانی کا استعمال

آسٹریلیا میں بالعموم پانی کا معیاراچھا ہے۔ تاہم کچھ مقامات پر کنوئیں کا پانی یا ناقابل نوش پانی استعمال ہوتا ہے جو آپ کو 

 پینا نہیں چاہیئے۔ ان مقامات کی نشاندہی اس عالمت سے کی جاتی ہے: 

http://www.nla.gov.au/libraries
http://www.nla.gov.au/libraries
https://toiletmap.gov.au/
https://toiletmap.gov.au/
https://toiletmap.gov.au/
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واجب ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مخصوص اوقات میں یا مخصوص سرگرمیوں  پانی پرپابندیاںکچھ عالقوں میں 

کیلئے آپ کے پانی کے استعمال پر ایک حد لگا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ممکن ہے آپ باغیچے کو پانی نہ دے سکتے 

 ںہوں یا کاریا کھڑکیاں نہ دھو سکتے ہوں۔ اپنی لوکل کاؤنسل سے پتہ کریں یا یہاں دیکھی

 www.bom.gov.au/water/restrictions 

 ویزے

(DIBP) Department of Immigration and Border Protection  عارضی یا مستقل قیام کیلئے ویزے جاری کرتا

 ۔ (www.border.gov.au)کی درخواستوں کا فیصلہ کرتا ہے ہے اور شہریت 

 ٹول استعمال کریں۔ Visa Finderپر  www.border.gov.au/Trav/Visa-1 درست ویزا تالش کرنے کیلئےاپنے لیے 

 دے سکتے ہیں آن الئن درخواستپر www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl  آپ کئی ویزوں کیلئے

Resident Return ویزے 

اگرآپ اس وقت آسٹریلیا کے مستقل رہائشی ہیں یا ماضی میں رہ چکے ہیں اور آپ بیرون ملک سفر کرنے کے بعد مستقل 

کی درخواست دینے کی (RRV)ویزا  Resident Returnرہائشی کے طور پر آسٹریلیا واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ کو 

 ضرورت ہو سکتی ہے۔

ختم ہو چکا ہو یا ختم ہونے واال  آپ کو اس ویزے کی ضرورت تب ہو گی کہ آپ کے حالیہ مستقل ویزے میں سفر کا عرصہ

 ہو۔

RRV  بیرون ملک سفر کرنے کے بعد اس مدت کے اندر مستقل رہائشی کے طور پر آسٹریلیا ایک مستقل ویزا ہے جو آپ کو

واپس آنے کا موقع دیتا ہے جب ابھی سفر کی سہولت مؤثر ہو۔ اس ویزے کا حامل آسٹریلیا میں المحدود مدت تک رہ سکتا 

کے بارے RRVکی درخواست دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ RRV ہے۔ اگر آپ کا بیرون ملک سفر کا ارادہ نہیں ہے تو

 میں مزید معلومات

-1/155-www.border.gov.au/trav/visa پر DIBP website   

 پر دستیاب ہیں۔ 

 میں وزٹ پر آنے کیلئے ویزےآسٹریلیا 

کو ایسے ویزے کی درخواست دینا پڑتی ہے جو آسٹریلیا میں ان کے مطلوبہ قیام کی تمام مدت کا احاطہ  عارضی وزیٹر ز

قسمیں ہیں جو وزٹ کے مقصد پر منحصر ہیں۔ ہر ویزے کی خاص شرائط ہوتی ہیں۔  مختلف ئیکرتا ہو۔ عارضی ویزوں کی ک

  مزید معلومات کیلئے دیکھیں

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry 

http://www.bom.gov.au/water/restrictions
http://www.border.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/trav/visa-1/155-
http://www.border.gov.au/trav/visa-1/155-
http://www.border.gov.au/trav/visa-1/155-
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJugvdLf-scCFWYdpgodHKECfQ&url=http://www.psr.org/&psig=AFQjCNF6_wyZ94L98sWuk9UiWPrg2ARhlA&ust=1442465164486897
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 مستقل ترک وطن کر کے آسٹریلیا آنا

 صورتیں ہیں:مستقل ترک وطن کرکے آسٹریلیا آنے کی تین 

 ۔درخواست گزار کا ایک اہل رشتہ دار آسٹریلیا میں ہونا ضروری ہے جو اسے سپانسر کرے–فیملی مائیگریشن  •

درخواست گزار کے پاس ایسی مہارتیں یا خاص صالحیتیں ہونا ضروری  –ہنر اور کاروبار کے سبب مائیگریشن  •

 ام آئیں۔ہے جو آسٹریلیا کی معیشت یا زندگی کے دوسرے شعبوں میں ک

درخواست گزار کو اس کے وطن میں ایذا رسانی یا شدید  –ہیومینیٹیرین )انسانی ہمدردی کی بنیاد پر( مائیگریشن  •

امتیاز کا نشانہ بنایا گیا ہو جو انسانی حقوق کی سنگین خالف ورزی کی حد تک ہو اور درخواست گزار کیلئے دوبارہ 

 آبادکاری کی ضرورت پائی جاۓ۔

پر ویزوں کے بارے میں تازہ معلومات ہیں اور ایک  DIBP websiteصورت کیلئے کڑے تقاضے ہیں۔ ان میں سے ہر

“Visa Finder”کیلئے موزوں ہوں۔  ٹول ہے جسے استعمال کر کے آپ ویزوں کے ایسے مواقع تالش کر سکتے ہیں جو آپ

 www.border.gov.auیہاں دیکھیں 

 رجسٹرڈ مائیگریشن ایجنٹس

اس شخص کو کہتے ہیں جو امیگریشن کے معامالت میں مشورہ دیتا ہے، ویزے کی درخواستیں تیار اور  مائیگریشن ایجنٹ

کے ساتھ کالئنٹ کی جانب سے خط و کتابت کرتا ہے۔ یہ ایجنٹ بالعموم فیس لیتے DIBPداخل کرنے میں مدد دیتا ہے اور 

 ہیں۔

یشن ایجنٹ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ درخواست داخل کرنے کے حوالے سے اعتماد آپ کیلئے مائیگر

 محسوس نہیں کرتے یا اگر آپ کا کیس پیچیدہ ہے تو شاید آپ رجسٹرڈ مائیگریشن ایجنٹ کو استعمال کرنا پسند کریں۔

 مائیگریشن ایجنٹس کا آسٹریلیا میں کام کرنے والے 

Office of the Migration Agents Registration Authority (OMARA)  

 کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ رجسٹرڈ مائیگریشن ایجنٹ تالش کرنے کیلئے  

agents/-migration-of-register-the-www.mara.gov.au/search  پرOMARA website ۔دیکھیں 

 اپنی ویزے کی تفصیالت آن الئن دیکھنا

Visa Entitlement Verification Online(VEVO)   ویزے کے حامل افراد اور اداروں کیلئے ایک مفت آن الئن

 دیکھ سکتے ہیں اور یہ سہولت یہاں دستیاب ہےسہولت ہے جس سے وہ ویزے کے حامل فرد کی حالیہ تفصیالت 

www.border.gov.au/vevo 

 ایپ بھی دستیاب ہے جو ایپل سٹور سے مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔  myVEVO ایپل پراڈکٹس کیلئے

 آسٹریلین شہریت

کر رہے ہیں۔ آسٹریلین شہری بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آسٹریلیااور آسٹریلیاکی تمام اقدار کے ساتھ ایک مسلسل عہد 

سے ثمرات عطا کرتی ہے اور ہماری جمہوری قوم میں پوری طرح شریک ہونے کا موقع  شہریت ایک عنایت ہے جو بہت

 فراہم کرتی ہے۔

http://www.border.gov.au/
http://www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/
http://www.border.gov.au/vevo
http://www.border.gov.au/vevo
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جو مستقل رہائشی آسٹریلیا کے شہری بننا چاہیں، ان میں سے اکثر کیلئے شہریت کی درخواست دینے سے پہلے کچھ 

ہے۔ ان میں ایک مخصوص عرصے تک آسٹریلیا میں رہائش اور اچھے کردارکے تقاضے شامل  تقاضے پورے کرنا ضروری

 ہیں۔

 پر دستیاب ہیں۔ www.border.gov.au/Trav/Citi ، اہلیت کی شرائط اور درخواست فارمشہریت کے بارے میں معلومات

 واست دینے والے اکثر لوگوں کیلئے سٹیزن شپ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے۔ سٹیزن شپ ٹیسٹآسٹریلین شہریت کی درخ

میں درج اقدار ہیں جن کا اقرار نئے آسٹریلین شہری بننے والے افراد کرتے ہیں۔  Pledge of Commitment کی بنیاد

ور حکومت اور آسٹریلین قانون جیسے اس میں آسٹریلیا کے جمہوری خیاالت، شہریت سے وابستہ ذمہ داریوں اور عنایات ا

 موضوعات شامل ہیں۔ ٹیسٹ کی تیار ی کرنے کیلئے

 www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test 

 پڑھیں۔ سٹیزن شپ ٹیسٹ کی تیاری کی کتابپر 

اگر آپ ٹیسٹ پاس کر لیں تو آپ کو سٹیزن شپ کی تقریب میں بالیا جاۓ گا۔ تقریب میں اکثر بالغ درخواست دہندگان کو 

Pledge of Commitment ا ہوتا ہے۔دہران 

آسٹریلین پاسپورٹ کی درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ آسٹریلین شہریت کے ساتھ ساتھ بننے کے بعد آپ  آسٹریلین شہری

کسی اور ملک کی شہریت بھی رکھیں تو آپ کو آسٹریلیا سے باہر جاتے ہوۓ اور واپس آتے ہوۓ اپنا آسٹریلین پاسپورٹ 

 استعمال کرنا چاہیئے۔

پر  www.passports.gov.au/Pages/home.aspx کی درخواست دینے کیلئے آسٹریلین پاسپورٹا مزید معلومات ی

 جائیں

 مستقبل میں اوالد اور آسٹریلین شہریت

پیدا ہو، اسے پیدائش پر خود بخود آسٹریلین زیادہ تر کیسوں میں، مستقل رہائشی ہونے کے دوران آپ کا آسٹریلیا میں جو بچہ 

مل جاۓ گی۔ اگر ان بچوں کو آسٹریلین پاسپورٹ درکار ہو تو آپ کویہ فارم داخل کر کے ان کی آسٹریلین شہریت  شہریت

آسٹریلین شہریت کے ثبوت کی درخواست۔ آپ کو سفر کی بکنگ کرنے سے پہلے  - Form 119کا ثبوت حاصل کرنا ہو گا 

 و مدنظر رکھنا چاہیئے۔اس بات ک

 پر دستیاب ہے DIBP websiteپر  www.border.gov.auتک رسائی Form 119مزید معلومات اور

 ووٹ دینا

 سال یا اس سے زیادہ عمر کے آسٹریلین شہریوں کیلئے ووٹر کے طور پر اندراج کروانا ضروری ہے۔ آپ اپنی سٹیزن 18

سال کے ہونے 18سال کی عمر میں بھی اندراج کروا سکتے ہیں تاکہ آپ 17شپ کی تقریب میں اندراج کروا سکتے ہیں۔ آپ

 ۔پر ووٹ دینے کیلئے تیار ہوں

ویب سائیٹ Australian Electoral Commissionدفاتر اور Australian Electoral Commissionپوسٹ آفس، 

کیلئے اندراج( فارم دستیاب ہیں۔ آپ کو فیڈرل انتخابات، سٹیٹ اور ٹیریٹری کے انتخابات سے الیکٹورل انرولمنٹ )ووٹ دینے 

 اور بیشتر مقامی حکومتوں کے انتخابات کیلئے صرف ایک فارم مکمل کرنے کی ضرورت ہو گی۔

 جب بھی آپ کا پتہ بدلے، آپ کیلئے نیا انرولمنٹ فارم مکمل کرنا ضروری ہو گا۔

http://www.border.gov.au/Trav/Citi
http://www.border.gov.au/Trav/Citi
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.passports.gov.au/Pages/home.aspx
http://www.border.gov.au/
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پر  www.aec.gov.auکو فون کریں یا  Australian Electoral Commissionپر  321 326مزید معلومات کیلئے

 جائیں۔

http://www.aec.gov.au/

