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پیش لفظ
کتابچہ آسٹریلیا میں زندگی کا آغاز )Department of Social Services (DSS) (BaLIA
کا تیار کردہ ہے اور آن الئن یہاں شائع کیا گیا ہے
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
آپ کو یہ کتابچہ کمپیوٹر یا کسی اور ڈیوائس پر دیکھنا چاہیئے کیونکہ اس میں بہت سے ویب سائیٹس کے لنکس شامل ہیں۔
اگر آپ نیلے لکیرزد الفاظ پر کلک کریں گے تو اس سائیٹ یا لنک تک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ  BaLIAکی چھپی ہوئی کتاب
استعمال کر رہے ہیں تو مکمل ویب ایڈریس بھی فراہم کیا گیا ہے۔
اگر آپ کو انٹرپریٹر (زبانی مترجم) کی ضرورت ہو تو 131 450پر تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس (TIS
)Nationalکو فون کریں۔ مزید معلومات کیلئے باب  ،3انگلش زبان بھی دیکھیں۔  BaLIAکے تراجم ہمارے ویب سائیٹ پر
دستیاب ہیں www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
یہ کتابچہ مندرجہ ذیل موضوعات پر معلومات فراہم کرتا ہے:
 .1آمد کے فورا" بعد کیا کرنا چاہیئے
 .2مدد حاصل کرنا
 .3انگلش زبان
 .4تعلیم اور تربیت
 .5روزگار
 .6آسٹریلین قانون
 .7رہائش
 .8ٹرانسپورٹ
 .9صحت اور فالح
 .11آپ کا کنبہ
 .11مالی معامالت
 .12شہری زندگی میں شرکت
کتابچہ آسٹریلیا میں زندگی کا آغاز کے بارے میں تبصرے یا تجاویز یہ آن الئن فیڈبیک فارم مکمل کر کے دی جا سکتی ہیں
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
سپانسرز بھی اس کتابچے کو مفید پائیں۔ پناہ گزینوں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والوں کو بھی وہ معلومات پڑھنی
چاہیئں جو
) Department of Immigration and Border Protection (DIBPاور
) Department of Social Services (DSSنے بالخصوص ان کیلئے مہیا کی ہیں۔
سرکاری اور سماجی تنظیمیں آسٹریلیا کے باشندوں کو بہت سی خدمات مہیا کرتی ہیں۔ یہ کتابچہ آپ کو دستیاب خدمات اور
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
کے اہل نہ ہوں یا انہیں خدمات کیلئے ادائیگی کرنی پڑے۔
براہ مہربانی اس کتابچے کو دھیان سے پڑھیں۔ آپ آسٹریلیا میں اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہوۓ اسے مفید پائیں گے۔ آپ
کو www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
ویب پیجز پر دیا گیا 'آسٹریلیا میں آباد ہونا' ایڈیشن استعمال کرنا چاہیئے۔
ابواب 2-1میں آسٹریلیا میں ابتدائی ہفتوں میں اہم معامالت کا ذکر ہے۔ ابواب  5-3میں یہ ذکر ہے کہ آپ کامیاب آبادکاری
کے الزمی عناصر -انگلش زبان ،تعلیم اور روزگار  -کیلئے مدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں ۔
آسٹریلیا میں اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہوۓ آپ کو جن مسائل سے واسطہ پڑے گا ،وہ آپ کے وطن سے مختلف ہوں
گے۔ تاہم ایسی بہت سی خدمات ہیں جو آپ ک و کامیابی سے آباد ہونے اور آسٹریلین معاشرے کا قابل قدر رکن بننے میں مدد
دیں گی ،بالکل ویسے ہی جیسے آسٹریلیا میں آپ سے پہلے آنے والے الکھوں لوگ کامیاب ہو چکے ہیں۔
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 1آمد کے فورا" بعد کیا کرنا چاہیئے
اس حصے میں
یہ باب کچھ اہم کاموں کے بارے میں بتاتا ہے جو آپ کو آسٹریلیا میں آنے کے بعد جلد ازجلد کرنے چاہیئں۔ ان سب کاموں کا
تعلق آپ سے نہیں ہوگا لیکن آپ کو ان پر غور کرنا چاہیئے۔

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیئے
ٹیکس فائل نمبر کی درخواست دینا
 Medicareمیں اندراج
 Centrelinkسے رابطہ کرنا
 Health Undertaking Serviceسے 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

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

آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیئے
آسٹریلین حکومت
آسٹریلیا میں حکومت کی تین سطحیں ہیں – کامن ویلتھ (یا وفاقی حکومت) ،سٹیٹ یا ٹیریٹری کی حکومت اور مقامی حکومت -
جو تارکین وطن اور ملک کے رہائشی افراد کو خدمات فراہم کرتی ہیں۔
سٹیٹس (نیو ساؤتھ ویلز )) ، (New South Wales (NSWکوئینز لینڈ )) ،(Queensland (Qldساؤتھ آسٹریلیا
)) ،(South Australia (SAتسمانیہ )) ،(Tasmania (Tas.وکٹوریا )) (Victoria (Vic.اور ویسٹرن آسٹریلیا
)) (Western Australia (WAاور ناردرن ٹیریٹری )) (Northern Territory (NTکو کئی مقامی حکومت کے
عالقوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کا انتظام لوکل کاؤنسلز چالتی ہیں۔ کینبرا ،آسٹریلین کیپیٹل ٹیریٹری
)) ،(Australian Capital Territory (ACTکی حکومت لوکل کاؤنسلزکی خدمات کے ساتھ ساتھ ایسی کئی
خدمات بھی فراہم کرتی ہے جوبالعموم سٹیٹس کی حکومتیں فراہم کرتی ہیں۔
اس بارے میں مزید معلومات کیلئے کہ آسٹریلیا میں حکومت کا نظام کیسا ہے ،دیکھیئے
www.australia.gov.au/about-government
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ٹیلیفون -کال کرنا
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
( 13/1300لوکل ریٹ)

•
• ( 1800مفت کال)
• ( 04موبائل) یا
• ( 08 ،07 ،03 ،02لوکل کوڈ یا جغرافیائی ایریا کوڈ)
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
ضرورت نہیں۔ ایک موبائل فون سے دوسرے موبائل کو کال کرنے کیلئے ایریا کوڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔
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
کمپنی سے پتہ کرنا چاہیئے۔
آسٹریلیا میں13/1300یا 1800نمبروں کو کی جانے والی کالوں کی قیمتوں کے بارے میں معلومات کیلئے دیکھیں
www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-forcalls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
ایسے فون نمبر کو کال کرنے کیلئے جو 1300 ،13یا 1800سے شروع نہیں ہوتا:

•

اگر آپ آسٹریلیا سے ہی فون کر رہے ہیں تو پہلے ایریا کوڈ اور پھر فون نمبر ڈائل کریں۔ مثال کے طور پر میلبرن
سے سڈنی فون کرنے کیلئے آپ (سڈنی کا) ایریا کوڈ  02ڈائل کریں گے اور پھر فون نمبر ڈائل کریں گے۔

•

اگر آپ آسٹریلیا کے باہر سے فون کر رہے ہیں تو:
 oلینڈ الئن سے فون کرتے ہوۓ ،پہلے اس ملک کا انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ ڈائل کریں جہاں سے آپ فون کر
رہے ہیں ،پھر آسٹریلیا کیلئے ابتدائی ہندسے ، 61پھر  0کے بغیر ایریا کوڈ اور پھر فون نمبر ڈائل کریں۔
 oموبائل سے فون کرتے ہوۓ ،پہلے  +61ڈائل کریں ،پھر  0کے بغیر ایریا کوڈ اور پھر فون نمبر ڈائل
کریں۔
 oآسٹریلین موبائل نمبر کو کال کرنے کیلئے ،آپ کو اپنے مقامی پرووائیڈر سے پوچھنا چاہیئے کہ آیا
انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ کی ضرورت ہے ،پھر +61ڈائل کریں ،اور پھر ایریا کوڈ میں  0شامل کیے بغیر نمبر
مالئیں۔

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

ٹیلیفون ڈائریکٹریاں
آسٹریلیا میں دواہم ٹیلیفون ڈائریکٹریاں ہیں۔ Yellow Pagesمیں کاروباروں مثال" دکانوں اورکاریگروں کے فون نمبرخدمات
یا مصنوعات کی قسم کے لحاظ سے ترتیب وار درج ہوتے ہیں۔ White Pagesمیں کاروباروں اور عالقے کے رہنے
والوں کے فون نمبر ناموں کی ترتیب سے درج ہوتے ہیں۔ White Pagesمیں گورنمنٹ کا سیکشن بھی ہوتا ہے جس میں
مقامی حکومت ،سٹیٹ یا ٹیریٹری کی حکومت اورآسٹریلین حکومت کے اداروں سے رابطے کی تفصیالت درج ہوتی ہیں۔ ان
اداروں کے حوالے اس کتاب میں بار بار ملیں گے۔
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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
دستیاب ہیں۔ آن الئن ،آپ کو  Yellow Pagesاس پتے پر ملے گی www.yellowpages.com.auاور White Pages
کا پتہ  www.whitepages.com.auہے ،یا 1223پر ڈائریکٹری اسسٹنس کو فون کریں (مفت کال)۔

مختلف ٹائم زون
آسٹریلیا میں تین ٹائم زون ہیں – آسٹریلین ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم ( ESTیا Australian Eastern Standard Time,
 ،)AESTآسٹریلین سنٹرل سٹینڈرڈ ٹائم ) (Australian Central Standard Time, ACSTاور آسٹریلین ویسٹرن
سٹینڈرڈ ٹائم ) (Australian Western Standard Time, AWST۔
ڈے الئٹ سیونگ ٹائم کچھ سٹیٹس میں اکتوبر سے اپریل تک الگو ہوتا ہے – معلومات کیلئے دیکھیں
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۔
آپ اپنے Medicare ،Centrelinkاور  Child Supportکے بیشتر کام ان ذرائع سے سیلف سروس استعمال کر کے
انجام دے سکتے ہیں:

•
•
•
•

 www.my.gov.auپر myGov
 www.humanservices.gov.au/expressplusپر Express Plus mobile apps
 136 240پر سیلف سروس کیلئے فون کریں یا
اس پتے پر جائیں www.humanservices.gov.au/selfservice

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
پاس ٹیکس فائل نمبر )(TFNہونا ضروری ہے۔
 TFNافراد 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
سڑکوں ،سکولوں اور ہسپتالوں جیسی خدمات کا خرچ پورا کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔
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۔
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ٹیکس فائل نمبر کی درخواست کیسے دی جاتی ہے
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
کی اجازت دیتا ہے تو آپ ) Australian Taxation Office(ATOکے ویب سائیٹ پر جا کرATO،کو فون کر کے یا کچھ
ATOسروس سنٹروں میں جا کر  TFNکی درخواست دے سکتے ہیں۔ TFNحاصل کرنے کا تیز ترین
طریقہ  www.ato.gov.au/tfnپر آن الئن جانا ہے – اس کیلئے آپ کے پاس اپنا پاسپورٹ اورایک آسٹریلین پتہ ہونا
ضروری ہے۔
اگر آپ اچھی انگلش نہیں بول سکتے تو131 450پر تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس ) (TIS Nationalسے رابطہ
کریں۔
Australian Taxation Office

رابطے کی تفصیالت

فون

132 861

دفتر میں جائیں

www.ato.gov.au/visitus

انگلش کے عالوہ دوسری زبانوں میں معلومات

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

 ATOویب سائیٹ

www.ato.gov.au

مزید معلومات کیلئے باب  ،11مالی معامالت دیکھیں۔

 Medicareمیں اندراج
 Medicareآسٹریلیا کا قومی نظام صحت ہے جو آسٹریلین شہریوں اور مستقل رہائشی افراد کو مفت یا رعایتی صحت کی
خدمات فراہم کرتا ہے۔ کچھ عارضی تارکین وطن بھی Medicareکی خدمات لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔
اگر آپMedicareکی خدمات لینے کے اہل ہوں تو آپ کو صحت کی خدمات اور پروگراموں تک فوری رسائی حاصل ہوتی
ہے۔ اس میں پبلک ہسپتالوں میں مفت دیکھ بھال ،ہسپتال سے باہر اٹھنے والے اخراجات کیلئے مدد اور سبسڈی کے تحت
ادویات شامل ہیں۔
 Medicareکی خدمات کے بارے میں مزید معلومات کیلئے
www.humanservices.gov.au/medicareدیکھیں یا اپنے مقامی  Medicareسروس سنٹر میں جائیں۔

 Medicareمیں اندراج کیسے ہوتا ہے
 Medicareمیں اندراج کیلئے اپنا پاسپورٹ اور دیگر سفری دستاویزات لے کر کسی  Medicareسروس سنٹر میں جائیں۔ اگر
آپ تمام تقاضوں پر پورے اترے تو آپ کو ایک عارضی  Medicareکارڈ نمبر دے دیا جاۓ گا۔ آپ کا  Medicareکارڈ تقریبا"
تین ہفتے بعد ڈاک میں آۓ گا۔ اگر آپ اپنا گھر یا ڈاک کا پتہ بدلیں تو آپ کیلئے  Medicareکو بتانا ضروری ہے۔
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ایمرجنسی عالج پبلک ہسپتالوں کے ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں دن کے  24گھنٹے دستیاب ہے۔

Medicare Website

رابطے کی تفصیالت
www.humanservices.gov.au/medicare

تارکین وطن ،پناہ گزینوں اور سیاحوں کیلئے معلومات

www.humanservices.gov.au/multicultural

انگلش کے عالوہ دوسری زبانوں میں معلومات

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

فون

132 011

سروس سنٹر میں جائیں

http://humanservices.gov.au/findus

Medicare

کئی پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس فنڈزان خدمات کیلئے انشورنس پیش کرتے ہیں جن کیلئے  Medicareادائیگی نہیں کرتا ،مثال
کے طور پر دانتوں کا بیشتر عالج ،آنکھوں کی بیشتر دیکھ بھال اور اکثر سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں ایمبولینس ٹرانسپورٹ۔
مزید معلومات کیلئے باب  ،9صحت اور فالح دیکھیں۔

 Centrelinkسے رابطہ کرنا
 Centrelinkکے ذریعے  Department of Human Servicesسوشل سیکورٹی ادائیگیاں اور خدمات فراہم کرتا ہے۔
 Centrelinkنئے آنے والے مستقل رہائشیوں کو روزگارتالش کرنے ،کورس یا تربیت حاصل کرنے اور بیرون ملک حاصل
کردہ مہارتوں کی منظوری کی کارروائی میں مدد دیتا ہے۔  Centrelinkسے رابطہ کر کے معلوم کریں کہ آیا آپ کوئی
سوشل سیکورٹی ادائیگی لینے کے اہل ہیں۔ آپ کے ویزے پر منحصر ،ہو سکتا ہے آپ کو ادائیگیاں ملنے سے پہلے
انتظار کا عرصہ پورا کرنا پڑے۔
اگر آپ اہل ہوں تو آپ کو اسی دن سے ادائیگیاں ملنی شروع ہو سکتی ہیں جس دن آپ  Centrelinkسے رابطہ کریں۔
آسٹریلیا میں اپنی آمد کے دن سے ادائیگی شروع کروانے کیلئے ،آپ کو یا آپ کی جانب سے کسی شخص -مثال کے طور
پرآپ کے
) Humanitarian Settlement Services(HSSپرووائیڈر یا پروپوزر – کو  Centrelinkسے اسی دن رابطہ کرنا ہو
گا جس دن
آپ پہنچیں اور14دنوں کے اندر دعوی' داخل کرنا ہو گا۔
انسانی ہمدردی کی بنا پر ملک میں آنے والے (ہیومینیٹرین آمد)دوسری سوشل سیکورٹی ادائیگیوں کے ساتھ ساتھ Crisis
 Paymentلینے 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
آسٹریلیا پہنچنے کے بعد سات دنوں کے اندر  Centrelinkکو دعوی' کرنے کے ارادے سے مطلع کریں اور اس
رابطے کے بعد 14دنوں کے اندر دعوی داخل کر دیں۔

اگر آپ کے بچے ہوں تو آپ سرکاری فنڈ سے دی جانے والی بچوں کی پرورش کے اخراجات کیلئے ادائیگی لینے کے اہل
ہو سکتے ہیں (دیکھیں  )www.humanservices.gov.au/ftbیا چائلڈ کیئر فیس کیلئے
(دیکھیں)www.humanservices.gov.au/childcare۔
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Centrelink

رابطے کی تفصیالت

 Centrelinkویب سائیٹ

www.humanservices.gov.au/centrelink

تارکین وطن ،پناہ گزینوں اور سیاحوں کیلئے معلومات

www.humanservices.gov.au/multicultural

دوسری زبانوں میں معلومات

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

فون سیلف سروس

136 240

روزگار کے متالشی

132 850

معذور افراد اور دیکھ بھال کرنے والے افراد

132 717

معمر آسٹریلین

132 300

طالبعلم اور زیر تربیت افراد

132 490

آن الئن اکاؤنٹ سپّورٹ

132 307

شکایات اور آراء

1800 132 468

آسٹریلین اپرنٹس شپس

133 633

خاندان

136 150

دوسری زبانوں میں معلومات کیلئے

131 202

سروس سنٹر میں جائیں

http://humanservices.gov.au/findus

دوسرے  Centrelinkفون نمبروں کیلئے

www.humanservices.gov.au

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

 Health Undertaking Serviceسے رابطہ کرنا
اگر آپ نے Department of Immigration and Border Protectionکی درخواست پر
) Health Undertaking (Form 815پر دستخط کیے تھے تو آپ نے اس پر اتفاق کیا تھا کہ آپ آن شور (آسٹریلیا میں)
اپنی رابطے کی تفصیالت سے  Health Undertaking Serviceکو اپنی آمد کے بعد  28دنوں کے اندر آگاہ کریں گے۔
مزید معلومات کیلئے دیکھیں www.bupamvs.com.au/faqs
آپ کیلئے  Health Undertakingسروس پرووائیڈر ) Bupa Medical Visa Services (BUPAسے  28دنوں کے
اندر رابطہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ اپنا نام رجسٹر کرائیں اور مالقات کا وقت حاصل کریں۔ آپ 1300 794 919پر فون
کر سکتے ہیں (پیر تا جمعہ ،صبح 8.00بجے تا شام6.00بجے بمطابق  )ESTیا  hus@bupamvs.com.auکو ای میل
کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو قریبی Health Authority Clinicکے پاس ریفر کریں گے جو آپ سے رابطہ کر کے مالقات کا
وقت طے کرےگا۔
اگر آپ ہیومینیٹرین ویزے پر آۓ تھے تو اپنے Humanitarian Settlement Servicesپرووائیڈر کو بتائیں کہ آپ نے
 Health Undertakingپر دستخط کیے ہیں۔ وہ آپ کو  BUPAسے رابطہ کرنے میں مدد دیں گے۔

کال کریں 131 450
18

انگلش زبان کی کالسوں کیلئے رجسٹر کرنا
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۔
بالغ تارکین وطن کیلئے انگلش کا پروگرام ) Adult Migrant English Program (AMEPنئے آنے والوں کو انگلش
زبان کے کورس مہیا کرتا ہے۔ آپ 510گھنٹوں کی مفت انگلش تعلیم پانے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ AMEPکالسوں کے
لچکدار اوقات اور بچوں کی دیکھ بھال فراہم کرتا ہے تاکہ آپ کام ،گھریلو فرائض یا دوسری ذمہ داریوں کے باوجود انگلش
سیکھ سکیں۔

دیکھیں باب  ،3انگلش زبان

اپنے بچے/بچوں کو سکول میں داخل کروانا
آپ کوجلد از جلد اپنے بچے یا بچوں کو سکول میں داخل کروانا ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کوجس سکول میں بھیجنا چاہتے ہوں،
اس سے رابطہ کر کے داخلہ فارم حاصل کریں۔
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
سرٹیفکیٹ ہوں تو یہ ساتھ الئیں۔
آسٹریلیا میں بچے پانچ سال کی عمر سے لے کر درجہ  10کی تکمیل تک سکول جاتے رہنے کے پابند ہیں۔ جو بچے
درجہ10مکمل کر چکے ہوں ،ان کیلئے 17سال کی عمر کو پہنچنے تک فل ٹائم تعلیم ،تربیت یا روزگار میں مشغول رہنا
ضروری ہے (کم از کم  25گھنٹے فی ہفتہ) یا وہ ان سرگرمیوں کو مال کرمشغول رہ سکتے ہیں۔
جن بچوں کو انگلش سیکھنے کی ضرورت ہو ،ان کیلئے انگلش سکھانے کی مختصر مدت کی بھرپور مدد)(Intensive
دستیاب ہے۔

دیکھیں باب  ،4تعلیم اور تربیت

ڈرائیونگ الئسنس کی درخواست دینا
آسٹریلیا میں گاڑی چالنے کیلئے آپ کے پاس ڈرائیونگ الئسنس ہونا اور گاڑی کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ
ڈرائیونگ الئسنس یا رجسٹریشن کے بغیر گاڑی چالئیں تو آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے اور آپ کا ڈرائیونگ الئسنس منسوخ کیا
جا سکتا ہے۔ ڈرائیونگ الئسنس اور گاڑی کی رجسٹریشن سٹیٹس اور ٹیریٹریز کی حکومتیں جاری کرتی ہیں۔
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
ترجمہ کروایا گیا ہو۔ دستاویزات کے ترجمے کے بارے میں معلومات کیلئے باب  ،3انگلش زبان دیکھیں۔
اس ابتدائی عرصے کے بعد ،اگر آپ گاڑی چالنا چاہتے ہوں تو آپ کو مناسب آسٹریلین ڈرائیونگ الئسنس لینا ہو گا۔ آپ
کومعلومات کا ٹیسٹ ،عملی ڈرائیونگ ٹیسٹ اور نظر کا ٹیسٹ پاس کرنا ہو گا۔ آسٹریلیا میں ٹریفک اور شراب پی کر گاڑی
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

الئسنس کے اجراء اور موٹر
گاڑیوں کی رجسٹریشن کرنے
والی اتھارٹی

فون

ویب سائیٹ

ACT

Road Transport Authority
Roads and Maritime
Services

02 6207 7000

www.rego.act.gov.au

NSW
NT

13 2213
1300 654 628

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

Qld

Department of Transport
Department of Transport and
13 2380
Main Roads

SA

Transport

13 1084

www.transport.sa.gov.au

Tas.

Transport Tasmania

1300 851 225

www.transport.tas.gov.au

Vic.

VicRoads

13 1171

www.vicroads.vic.gov.au

WA

Department of Transport

13 1156

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

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

ڈرائیونگ الئسنس حاصل کرنے کیلئے کسی سرکاری مالزم کو تحفہ یا رشوت پیش کرنا قانون کے خالف ہے۔
دیکھیں باب  ،8ٹرانسپورٹ

بینک اکاؤنٹ کھولنا
آسٹریلیا میں لوگ اپنا پیسہ بینک ،بلڈنگ سوسائٹی یا کریڈٹ یونین میں رکھتے ہیں۔ تنخواہوں اور اجرت اور سرکاری وظائف
سمیت بیشتر آمدنی سیدھی آپ کے نام پر اکاؤنٹ مینجمع کرا دی جاتی ہے۔ آسٹریلین لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے
نکلوانے اور بہت سی خریداری کیلئے ڈیبٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں۔
اگر ممکن ہو تو آسٹ ریلیا آنے کے بعد چھ ہفتوں کے اندر بینک ،بلڈنگ سوسائٹی یا کریڈٹ یونین میں اپنا اکاؤنٹ کھول لیں۔ آپ
کو شناخت نامے کے طور پر بالعموم صرف اپنا پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔ چھ ہفتوں کے بعد آپ کو مزید شناختی کاغذات کی
ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس اپنی شناخت ثابت کرنے والی زیادہ دستاویزات نہ ہوں تو یہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اپنی
رقم پر بننے والے سود پر ٹیکس کی بلند شرح سے بچنے کیلئے بینک کو اپنا ٹیکس فائل نمبر)(TFNدیں۔

دیکھیں باب  ،11مالی معامالت

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
اولین رابطہ ہو گا۔ ان ڈاکٹروں کو  General Practitionersیا  GPکہتے ہیں۔ یہ عام بیماریوں کیلئے عمومی طبی مدد
مہیا کرتے ہیں اورگھر میں رہنے والے دائمی مریضوں کی صحت کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔
آسٹریلیا کا نظام کچھ دوسرے ملکوں سے مختلف ہے جہاں ڈاکٹر سے ملنے کیلئے ہسپتال جانا ضروری ہوتا ہے،آسٹریلین
 GPبالعموم رہائشی عالقوں میں واقع آفس (سرجری) یا کلینک میں کام کرتے ہیں۔ لوگ عام طور پر اپنے گھر کے قریب کسی
ڈاکٹر کے پا س جاتے ہیں۔ اگر آپ فراہم کی جانے والی خدمات میں کوئی قباحت محسوس کرتے ہوں یامطمئن نہ ہوں تو آپ
ڈاکٹر بدل سکتے ہیں۔
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دیکھیں باب  ،9صحت اور فالح

اہم لنکس
مواد

ویب سائیٹ

 TIS Nationalویب سائیٹ

www.tisnational.gov.au

ایمرجنسی معلومات

www.triplezero.gov.au

حکومت کی جانب سے معلومات اور خدمات

www.australia.gov.au

آسٹریلیا کی تاریخ ،تہذیب ،معاشرہ اور اقدار

www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book

ضروری کاموں کی چیک لسٹ
 میں نے آسٹریلیا میں زندگی کا آغازپڑھ لی ہے
 میں نے ٹیکس فائل نمبر )(TFNکی درخواست دے دی ہے  /میرے لیے اس کا اطالق نہیں ہوتا
 میں نے Medicareمیں رجسٹر کر لیا ہے /میرے لیے اس کا اطالق نہیں ہوتا
 میں نےCentrelinkسے رابطہ کر لیا ہے  /میرے لیے اس کا اطالق نہیں ہوتا
 میں نے  Health Undertaking Serviceسے 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
 میں نے اپنے بچے/بچوں کو سکول میں داخل کروا لیا ہے  /میرے لیے اس کا اطالق نہیں ہوتا
 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
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 2مدد حاصل کرنا
اس حصے میں
• ایمرجنسی(ہنگامی) خدمات
• آبادکاری کیلئے مدد
• مصیبت میں مدد
ایمرجنسی خدمات
کسی ایمرجنسی میں ان سے رابطے کیلئے000کو فون کریں:

•
•
•

پولیس
ایمبولینس
فائر بریگیڈ

ہنگامی صورتحال چاہے قدرتی ہو(جیسے جنگالت کی آگ ،سیالب ،طوفان یا زلزلے) یا غیر قدرتی ہو (جیسے کیمیائی
حادثات ،ٹریفک کے حادثات یا تشدد کے سنگین جرائم) کسی بھی معاشرے میں پیشگی انتباہ کے بغیر پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر
آپ کو یا کسی اور کو فوری مدد کی ضرورت ہو توآپ کو000کو فون کرنا چاہیئے۔
( 000ٹرپل زیرو) کو کال کرنا مفت ہے اور آپ آسٹریلیا میں کسی بھی فون سے یہ کالیں کر سکتے ہیں۔ اپنا نام اور یہ
بتانے کیلئے تیار رہیں کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے۔
اگر آپ انگلش نہیں بول سکتے تو آپریٹر کو بتائیں کہ آپ کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے – کہیں
”“Ambulance” ، “Policeیا ” –“Fireاور پھر اپنی زبان بتائیں۔ آپ کا رابطہ انٹرپریٹر (زبانی مترجم)سےکروایا
جاۓ گا لہذا فون بند نہ کریں۔ انٹرپریٹر آپ کو پولیس ،ایمبولینس یا فائر سروس سے بات کرنے میں مدد دے گا۔
اگر آپ گھر کا فون استعمال کر رہے ہیں تو ایمرجنسی خدمات والے اس دوران آپ کا مقام معلوم کر سکتے ہیں جب فون
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.nesnپر
Google Storeسے اور http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
پر  Apple App Storeسے  Emergency+ایپ مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ یہ ایپ ایمرجنسی خدمات کو آپ کا
مقام معلوم کرنے میں مدد دیتی ہے۔
( 000ٹرپل زیرو) سروس کے بارے میں مزید معلومات کیلئے (انگلش کے عالوہ دوسری زبانوں میں بھی)
 www.triplezero.gov.auپر جائیں۔

پولیس
ایسی ایمرجنسی میں جس کیلئے پولیس کی مدد درکار ہو000،کو فون کریں اور ”“Policeمانگیں۔ یاد رکھیں ،اگر آپ
انگلش نہیں بولتے تو فون بند نہ کریں –اپنی زبان کا نام بتائیں اور ایک انٹرپریٹر سے رابطہ کرا دیا جاۓ گا۔
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جن معامالت کیلئے ہنگامی مدد کی ضرورت نہ ہو13 1444،یا اپنے مقامی پولیس سٹیشن کو فون کریں جو White
 Pagesمیں’ ‘Police Stationsکے تحت درج ہے۔ پولیس کی خدمات مفت ہیں۔
پولیس کا ہدف لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ کرنا ،جرائم کی روک تھام اور دریافت ،اور امن و امان برقرار رکھناہے۔
پولیس ان گھریلو معامالت میں دخل اندازی کر سکتی ہے جن میں گھریلو تنازعہ ہو یا جسمانی ،جنسی یا نفسیاتی زیادتی کے
حوالے سے تشویش پائی جاتی ہو۔ پولیس کا تعلق فوج سے نہیں ہے۔ پولیس سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی۔
مزید معلومات کیلئے:
ریجن

پولیس سروس

ویب سائیٹ

ACT

ACT Policing

www.police.act.gov.au

NSW

New South W ales Police Force

www.police.nsw.gov.au

NT

Northern Territory Police

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

Qld

Queensland Police

www.police.qld.gov.au

SA

South Australia Police

www.sapolice.sa.gov.au

Tas.

Tasmania Police

www.police.tas.gov.au

Vic.

Victoria Police

www.police.vic.gov.au

WA

W estern Australia Police

www.police.wa.gov.au

Australian Federal Police

www.afp.gov.au

نیشنل

ایمبولینس
ایسی ایمرجنسی جس میں شدید بیماری یا چوٹ کیلئے فوری طبی مدد درکار ہو000،کو فون کر کے ”"Ambulance
مانگیں۔ ایمبولینس ہسپتال اور فوری طبی مدد تک پہنچنے کیلئے ایمرجنسی ٹرانپسورٹ فراہم کرتی ہے۔ یاد رکھیں ،اگر آپ
انگلش نہیں بولتے تو فون بند نہ کریں – اپنی زبان کا نام بتائیں اور ایک انٹرپریٹر سے رابطہ کرا دیا جاۓ گا۔
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
رعایت پانے کے اہل ہیں ،ممکن ہے آپ کو ایمبولینس استعمال کرنے کیلئے ادائیگی کرنی پڑے۔ Medicareایمبولینس کے
اخراجات ادا نہیں کرتا لیکن کچھ پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس فنڈ اور ایمبولینس ممبرشپس یہ خرچ ادا کرتی ہیں (دیکھیں
باب  ،9صحت اور فالح)۔
ایسے طبی معامالت کیلئے جو ایمرجنسی نہ ہوں( ،دیکھیں باب  ،9صحت اور فالح)۔
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:مزید معلومات کیلئے

ویب سائیٹ
www.ambulance.act.gov.au

ایمبولینس سروس
ACT Ambulance Service

سٹیٹ یا ٹیریٹری
ACT

www.ambulance.nsw.gov.au

Ambulance Service of NSW

NSW

www.stjohn.org.au

St John Ambulance Australia

NT

www.ambulance.qld.gov.au

Queensland Ambulance Service

Qld

www.saambulance.com.au

SA Ambulance Services

SA

www.dhhs.tas.gov.au

Tasmanian Ambulance Service

Tas.

www.ambulance.vic.gov.au

Ambulance Victoria

Vic.

www.stjohn.org.au

St John Ambulance Australia

WA

فائر بریگیڈ
کو فون کر کے000، جیسے گھر میں آتشزدگی یا گیس لیک ہو،ایسی ایمرجنسی جس میں آگ کی وجہ سے خطرہ ہو
 اگر آپ انگلش نہیں بولتے تو فون بند نہ کریں – اپنی زبان کا نام بتائیں اور ایک،“مانگیں۔ یاد رکھیںFire brigade”
انٹرپریٹر سے رابطہ کرا دیا جاۓ گا۔
 لوگوں کو جلتی ہوئی عمارتوں سے نکالتی ہے اور ایسی صورتحال میں مدد کرتی ہے جہاں گیس،فائر بریگیڈ آگ بجھاتی ہے
یا کیمیائی مادوں سے خطرہ ہو۔
فائر بریگیڈ کی خدمات مفت ہیں۔
اس بارے میں معلومات کیلئے کہ آپ آگ لگنے سے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں اور آگ لگنے کی صورت میں آپ کو کیا کرنا
: شہری زندگی میں شرکت دیکھیں اور اپنی سٹیٹ یا ٹیریٹری کی فائر سروس کا ویب سائیٹ دیکھیں،12  باب،چاہیئے
ویب سائیٹ

فائر سروس

www.esa.act.gov.au/actfr

ACT Fire & Rescue

سٹیٹ یا
ٹیریٹری
ACT

www.fire.nsw.gov.au

Fire and Rescue NSW

NSW

www.rfs.nsw.gov.au
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-andRescue.aspx

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

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

www.cfs.sa.gov.au

SA Country Fire Service

www.fire.tas.gov.au

Tasmania Fire Service

Tas.

www.mfb.vic.gov.au

Metropolitan Fire Board

Vic.

www.cfa.vic.gov.au

Country Fire Authority

www.fire.qld.gov.au
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NT
Qld
SA

سٹیٹ یا
ٹیریٹری

فائر سروس

ویب سائیٹ

WA

Department of Fire and Emergency
Services

www.fesa.wa.gov.au

قدرتی آفات
اگرجنگالت کی آگ ،سیالب یا ہوا کے طوفان جیسی کوئی قدرتی آفت ہو تو سٹیٹ اور ٹیریٹری کے سرکاری حکام ایمرجنسی
خدمات میں ربط رکھتے ہیں۔ سٹیٹ اینڈ ٹیریٹری ایمرجنسی سروسز ) (SESجیسی رضاکارانہ خدمات اور دیہی فائر
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۔
ممکن ہے آپ کو کسی قدرتی آفت کے نتائج سے بحالی کیلئے مدد مل سکتی ہو۔ مزید معلومات کیلئے
 www.disasterassist.gov.auپر 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:
ایمرجنسی سنٹر

ویب سائیٹ

ACT

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

NSW

www.emergency.nsw.gov.au

NT

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

Qld

www.disaster.qld.gov.au

SA

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

Tas.

www.ses.tas.gov.au

Vic.

www.igem.vic.gov.au

WA

www.fesa.wa.gov.au

آفات سے نبٹنے کیلئے
ربط کا قومی ادارہ

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

قدرتی آفات کے بارے
میں معلومات

www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
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جنگالت کی آگ
بش فائر یا جنگالت کی آگ اس آگ کو کہتے ہیں جو گھاس ،جھاڑیوں یا درختوں کے ذخیروں میں لگے اور جان ،مال اور
ماحول کیلئے خطرہ بن سکتی ہو۔ جنگالت کی آگ سال میں کسی بھی وقت لگ سکتی ہے لیکن گرم مہینوں میں خطرہ زیادہ
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
بنائیں۔ اس سے آپ کو یہ اہم فیصلے کرنے میں مدد ملے گی کہ آگ لگنے کے دوران کیا کرنا چاہیئے –جیسے عالقے سے
کب نکلنا چاہیئے ،کیا ساتھ لے جانا چاہیئے اور اپنے جانوروں کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیئے۔
جنگالت کی آگ کے بارے میں مزید معلومات ،نیز یہ جاننے کیلئے کہ تیاری کیسے کی جاۓ ،اپنی
سٹیٹ یا ٹیریٹری کی فائر سروس سے رابطہ کریں جس کا اوپر ٹیبل میں ذکر ہے۔

دوسرے ایمرجنسی نمبر
 White Pagesمیں ایمرجنسی فون نمبر درج ہیں جن میں یہ شامل ہیں:
ایمرجنسی سروس
Poisons Information
Centre
Child Abuse
Prevention Service

24گھنٹوں کا فون

ویب سائیٹ

13 1126

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

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au/reportingabuse.html

دہشت گردی کا خطرہ
آسٹریلیا متشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا عزم رکھتا ہے۔ متشدد انتہا پسندی یہ ہے کہ نظریاتی ،مذہبی یا سیاسی مقاصد
حاصل کرنے کیلئے تشدد استعمال کیا جاۓ یا اس کی حمایت کی جاۓ۔ ہر شخص آسٹریلیا کے تحفظ میں اس طرح اپنا کردار
ادا کر سکتا ہے کہ متشدد انتہا پسندی کے خطرے سے آگاہ رہے اور اس کو سمجھے۔
مزید معلومات یا اپنی تشویش کی اطالع دینے کیلئے:
ویب سائیٹ

نیشنل

فون نمبر

National Security Hotline

www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/
1800 1234 00
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
آسٹریلین حکومت آسٹریلیا کے متنوع معاشرے کی حمایت کرتی ہے۔ مزید معلومات کیلئے دیکھیں
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/amulticultural-australia
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آسٹریلین حکومت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ملک میں آنے والوں اور ان اہل تارکین وطن کوخدمات مہیا کرنے کیلئے مالی
وسائل دیتی ہے جو حال ہی میں آسٹریلیا آۓ ہیں اور آسٹریلین معاشرے میں کردارادا کرنے والے ارکان بن رہے ہیں۔
آبادکاری کے پہلے پانچ سالوں کو خاص توجہ دی جاتی ہے۔ خدمات میں یہ شامل ہیں:

•
•
•

Settlement Service Grants
)Adult Migrant English Program (AMEP
تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس )(TIS National

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

•
•
•

Humanitarian Settlement Services
Complex Case Support Program
انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والے تنہا بچوں کیلئے مدد

 Humanitarian Settlement Servicesاور  Complex Case Supportپرووائیڈرز تالش کرنے کیلئے یہاں
دیکھیں www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-
policy/settlement-services/settlement-services-locator
آبادکاری کیلئے دوسرے امدادی ذرائع یہاں دیکھے جا سکتے ہیں
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/taking-the-initiative/resources
TIS Nationalاور  AMEPکے بارے میں مزید معلومات کیلئے باب  ،3انگلش زبان دیکھیں۔

Humanitarian Settlement Services
 (HSS) Humanitarian Settlement Servicesنئے 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۔
 HSSپروگرام انفرادی ضروریات کے لحاظ سے تشکیل دیا جاتا ہے جن میں نوجوان افراد کی خاص ضروریات بھی شامل
ہیں۔  HSSکالئنٹس کو آسٹریلیا میں معاشی اور سماجی زندگی میں شریک ہونے میں مدد دیتی ہے۔ یہ انہیں وہ مہارتیں اور
علم دالتی ہے جو مستقبل میں خدمات تک خودمختارانہ رسائی حاصل کرنے کیلئے درکار ہو۔
 HSSپروگرام 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
مرکزی اداروں ،سماجی پروگراموں ،صحت کی خدمات اور آبادکاری کی دوسری خدمات کے بارے میں معلومات
اور ان کے ساتھ رابطہ

•

آن شور تعارفی پروگرام۔

کالئنٹس بالعموم چھ تا بارہ مہینےHSSپروگرام میں رہتے ہیں۔
مزید معلومات کیلئے دیکھیں:
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Humanitarian Settlement Services
معلومات
Humanitarian Settlement Services
موجودہ  HSSپرووائیڈرز کی فہرست

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

Complex Case Support Program
انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والے جن اہل افراد کی ضروریات دیگر آبادکاری خدمات کے دائرے سے بڑھ کرہوں،
انہیں) Complex Case Support (CCSپروگرام کیس مینیجمنٹ کی خصوصی اوربھرپور خدمات فراہم کرتا ہے۔
کالئنٹس آمد کے بعد پانچ سال تکCCSپروگرام سے استفادہ کرنے کے اہل ہیں۔  CCSکے بارے میں مزید معلومات کیلئے
دیکھیں
www.dss.gov.au/our- responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programspolicy/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
1300 855 669پر Complex Case Supportٹیم کو فون کریں۔

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 Grantsکے 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۔

دیہی اور ریجنل عالقوں میں کچھ عارضی رہائشی ( Prospective Marriageاور  Provisional Partnerویزے
رکھنے والے اور ان کے زیر کفالت افراد) جو پچھلے پانچ سالوں میں آسٹریلیا آۓ ہیں اور جن کی انگلش کی اہلیت کم ہے،
بھی خدمات لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ دوسرے عبوری یا عارضی ویزے رکھنے والے افراد ان خدمات کے اہل نہیں ہیں۔
 Settlement Grantsان 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۔
سروس پرووائیڈرز آپ کومرکزی خدمات تک رسائی دال سکتے ہیں جیسے رہائش ،بچوں کی دیکھ بھال ،روزگار اور سکول
کی تعلیم میں مدد۔ یہ آپ کا رابطہ ایسے امدادی نیٹ ورکس سے کروا سکتے ہیں جو آپ کو معاشرے میں آباد ہونے میں
مدد دیں اور انگلش زبان کی تربیت ،تعلیم اور روزگار تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔
مزید معلومات کیلئے دیکھیں:
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ویب سائیٹ

معلومات Settlement services grants

www.dss.gov.au/grants-funding/grant Settlement Services grants programکے بارے میں programmes/settlement-services-fact-
sheet
http://serviceproviders.dss.gov.au
DSS Grants Service Directory

انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والے تنہا بچوں کیلئے مدد
یہ پروگرام دیکھ بھال ،نگرانی اور سہارے کے ذریعے ان اہل بچوں کی مدد کرتا ہے (جنہیں مستقل رہائشی ،عارضی
ہیومینیٹرین ،عارضی پروٹیکشن یا کوئی مساوی اصل عارضی ویزا حاصل ہو )۔
انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والے تنہا بچوں کے بارے میں مزید معلومات کیلئے دیکھیں
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme

آبادکاری DVDs
Department of Immigration and Border Protectionنے ایک DVDتیار کی ہے جس کا عنوان ہے آسٹریلیا -
ایک نیا وطن ،جو افریقہ اور ایشیا سے نئے آنے والے پناہ گزینوں کیلئے ہے۔  DVDمیں رہائش ،صحت ،تعلیم ،مالی
معامالت ،کام ،خاندان ،آسٹریلیا کے قانون اور آسٹریلیا میں رہنے کے متعلق معلومات ہیں۔
افریقہ سے آنے والے پناہ گزینوں کیلئے یہ DVDامہری  ،ڈنکا  ،کروندی ،سوڈانی ،عربی ،سواہیلی اور تگرینیا زبانوں میں
دستیاب ہے۔
ایشیا سے آنے والے پناہ گزینوں کیلئے  DVDبرمی ،چن (ہاکا) ،کیرن ،نیپالی اور روہنگیا زبانوں میں دستیاب ہے۔
دونوںDVDsمیں انگلش زبان اور انگلش سب ٹائٹلز چنے جا سکتے ہیں۔ اس کی اقساط Border TVپر بھی انگلش میں
دستیاب ہیں –www.youtube.com/user/ImmiTVپر جائیں اور’ ‘orientation informationکیلئے سرچ کریں۔
 DVDکی کاپیوں کیلئے اپنے سیٹلمنٹ سروس پرووائیڈر سے بات کریں DVD.Requests@border.gov.au،کو ای
میل کریں یا www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
پر Department of Immigration and Border Protectionسے رابطہ کریں۔

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

نئے رہائش اختیار کرنے والوں کو مدد فراہم کر سکتی ہیں ،دیکھیں باب  ،12شہری زندگی میں شرکت
مزید معلومات کیلئے دیکھیں:
سٹیٹ یا
ٹیریٹری

ادارہ

ACT

Office of Multicultural Affairs
Multicultural Services

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

ادارہ

www.crc.nsw.gov.au/services

Multicultural NSW language
services

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

Multicultural NSW Settlement
Portal

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/com
munities/

NSW Community Organisations

www.dcm.nt.gov.au/strong_community/multicult
ural_affairs
https://nt.gov.au/community/multiculturalcommunities/Contact-a-multicultural-service-orcommunity-group
www.multicultural.qld.gov.au

Office of Multicultural Affairs

سٹیٹ یا
ٹیریٹری
NSW

NT

NT Multicultural Information
Directory
Multicultural Affairs Queensland

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

Qld

Queensland Multicultural
Resource Directory
Multicultural SA

SA

www.mccsa.org.au Multicultural Communities Council
of SA Directory
www.multicultural.tas.gov.au
Multicultural Tasmania

Tas.

www.multicultural.vic.gov.au

Victorian Multicultural
Commission

Vic.

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

کمیونٹی ڈائریکٹری

www.omi.wa.gov.au

Office of Multicultural Interests

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

WA Culturally and Linguistically
Diverse (CaLD) community
services directory

WA

مقامی حکومت کے ادارے
آپ کی لوکل کاؤنسل اس عالقے کی خبرگیری کرتی ہے جہاں آپ رہتے ہیں اور مقامی لوگوں کو کئی اہم خدمات فراہم کرتی
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۔
کئی کاؤنسلز معلوماتی کتابچے یا نئے رہائشی افراد کیلئے کٹ (پیکیج) فراہم کرتی ہیں جس میں مقامی خدمات اور سہولیات
 عوامی صحت اور تفریحی سہولیات)۔ آپ یہ معلوماتی،کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں (جیسے کوڑا اٹھانے کے اوقات
کتابچے کاؤنسل کے دفتر جا کر لے سکتے ہیں یا ڈاک میں منگوا سکتے ہیں۔
 میں متعلقہWhite Pages مزید معلومات کیلئے اپنی مقامی کاؤنسل یا الئبریری میں جائيں۔ کاؤنسل کے فون نمبرزاور پتے
ڈسٹرکٹ کے نام کے نیچے درج ہیں۔
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:مزید معلومات کیلئے
مقامی حکومتوں کے بارے میں معلومات ویب سائیٹ
www.act.gov.au
www.olg.nsw.gov.au
www.localgovernment.nt.gov.au/council_
information
http://dilgp.qld.gov.au
www.dpti.sa.gov.au/local_govt
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_gov
ernment
www.delwp.vic.gov.au/localgovernment/find-your-council

ACT Government – Canberra
Connect
Office of Local Government
Department of Local Government
and Community Services
Department of Infrastructure,
Local Government and Planning
Department of Planning and
Local Government

ریجن
ACT
NSW
NT
Qld
SA

Local Government Division

Tas.

Local Government Victoria

Vic

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

Department of Local Government
and Communities

WA

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

Australian Local Government
 لنکس- Association

قومی

نسلی و معاشرتی گروہوں کی تنظیمیں
 لسانی اور مذہبی پس منظر رکھنے،آسٹریلیا میں بہت سے نسلی و معاشرتی گروہوں کی تنظیمیں ہیں جو مختلف تہذیبی
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
 ایسوسی ایشنز اور،کی مدد کے قابل دوسرے لوگوں تک آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ نسلی کلبز اور معاشرتی گروہوں کے کلبز
‘کے تحت درج ہیں۔Organisations’‘اورClubs’ میںYellow Pages مذہبی تنظیمیں
)کئی عالقوں میں سیٹلمنٹ سروس پرووائیڈرز ہوتے ہیں جن میں مائیگرینٹ ریسورس سنٹرز (تارکین وطن کی مدد کے مراکز
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
ضروریات اور دلچسپیوں کیلئے موزوں ہوں۔
:مزید معلومات کیلئے
ویب سائیٹ

ادارہ

ریجن

www.fecca.org.au

Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia
(FECCA)

قومی

www.scoa.org.au

Settlement Council of Australia

قومی

www.myan.org.au/

Multicultural Youth Advocacy Network

قومی
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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۔
مخصوص خدمات حاصل کرنے کیلئے آپ کا اہل ہونا یا بعض تقاضے پورے کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔
مزید معلومات کیلئے دیکھیں:
ملک گیر ادارے

ویب سائیٹ

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)
ٹیلیفون کاؤنسلنگ سروسز دستیاب ہیں جو ہفتے کے ساتوں دن ،دن کے 24گھنٹے مصائب کیلئے مفت کاؤنسلنگ پیش کرتی
ہیں۔
اگر آپ شدید بے بسی محسوس کرتے ہیں ،آپ کو محض کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے یا آپ ان کی خصوصی
کاؤنسلنگ سروسز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں فون کریں۔ مدد مانگنے میں کوئی ہرج نہیں۔
ملک گیر ادارے

24گھنٹوں کا فون

ویب سائیٹ

Lifeline Helpline

13 1114

www.lifeline.org.au

Kids Helpline

1800 551 800

www.kidshelp.com.au

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au

1300 364 277

www.relationships.org.au

1800 737 732

www.1800respect.org.au

Child Abuse Prevention
Service
Relationships Australia Crisis
Line
1800 RESPECT
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 3انگلش زبان
اس حصے میں
• تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس )(TIS National
• انگلش سیکھنا
تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس )(TIS National
انٹرپریٹنگ (زبانی ترجمہ)
تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس) (TIS Nationalفون پر فوری ترجمے کی سروس فراہم کرتی ہے۔ 160سے
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۔
ٹیلیفون انٹرپریٹرز ہفتے کے ساتوں دن ،دن کے 24گھنٹے دستیاب ہوتے ہیں اور ہنگامی حاالت میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ
سرکاری اداروں ،معاشرتی گروہوں اور کاروباروں سے بات کرنے کیلئے  TIS Nationalکو استعمال کر سکتے ہیں۔
بالعموم ،انگلش نہ بولنے والوں کیلئے  TIS Nationalمفت ہے۔ اگر آپ کسی سرکاری محکمے سے بات کر رہے ہوں تو
وہ ادارہ انٹرپریٹر کے خرچ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کچھ کاروبار اور سماجی ادارے بھی مفت انٹرپریٹنگ سروسز فراہم کرتے
ہیں۔
 TIS Nationalکا انٹرپریٹر استعمال کرنے کیلئے  131 450کو کال کریں اور آپریٹر کو بتائیں کہ آپ کونسی زبان
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۔
آپ کو جس ادارے سے رابطہ کرنا ہو ،آپ کو اس کے دفتری اوقات میں فون کرنا ہو گا۔
اگر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مالقات کیلئے انٹرپریٹر کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ Doctor's Priority Line
پر
 TIS Nationalسے رابطہ کر کے ٹیلیفون انٹرپریٹر کا بندوبست کرے۔ ڈاکٹر ایسا انتظام بھی کر سکتا ہے کہ انٹرپریٹر
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۔
مندرجہ ذیل گروہوں کے ساتھ بات کرنے کیلئے مفت ٹیلیفون انٹرپریٹنگ سروسز دستیاب ہو سکتی ہیں:

•
•
•
•
•

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 Nationalکیلئے کام کرنا
 TIS Nationalآسٹریلیا کے ان مستقل رہائشی افراد اور شہریوں کی جانب سے سواالت کا خیرمقدم کرتی ہے جو
کانٹریکٹ انٹرپریٹرز کے طور پر کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ مزید معلومات کیلئے
www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
پر TIS Nationalکا ویب سائیٹ دیکھیں۔

آپ کی اہم دستاویزات کا ترجمہ
اہل تارکین وطن آبادکاری سے متعلقہ اپنی ذاتی دستاویزات کا انگلش میں ترجمہ کروا سکتے ہیں (مثال کے طور پرپیدائش یا
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:
 TIS Nationalسروس

رابطے کی تفصیالت

تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس
(TIS National) 24گھنٹوں کی سروس

131 450

 TIS Nationalویب سائیٹ

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

اہم دستاویزات کے ترجمے کے بارے میں
معلومات

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

'مجھے انٹرپریٹر کی ضرورت ہے' کارڈ
انگلش نہ بولنے والے افراد ایک کارڈ 'مجھے انٹرپریٹر کی ضرورت ہے' )’ (‘I need an interpreterاستعمال کر سکتے
ہیں تاکہ سرکاری اداروں ،معاشرتی گروہوں اور کاروباروں سے بات کرنے کیلئے انٹرپریٹر لینے کی درخواست کر سکیں۔
اس کارڈ پر TIS Nationalسے رابطے کی تفصیالت درج ہوتی ہیں اور آپ کی ترجیحی زبان لکھنے کیلئے خانہ بھی ہوتا
ہے۔ جب آپ کو انٹرپریٹر کی ضرورت ہو تو یہ کارڈ دکھائیں۔
 TIS Nationalسرکاری اداروں ،معاشرت ی گروہوں ،اور بالمنافع کام کرنے والے اداروں کو یہ کارڈ فراہم کرتی ہے تاکہ
وہ اپنے کالئنٹس کو یہ کارڈ دیں۔
اگر آپ ڈاک میں یہ کارڈ منگوانا چاہتے ہیں تو  tispromo@border.gov.auپر  TIS Nationalکو ای میل کریں یا
 1300 655 820پر فون کریں۔

انٹرپریٹر کی عالمت
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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۔
ممکن ہے آپ کو سرکاری ہسپتالوں ،پولیس سٹیشنوں ،سٹیٹ کے سکولوں ،کمیونٹی سنٹروں ،رہائش اور روزگار کے دفاتر،
لوکل کاؤنسلز اور مائیگرینٹ ریسورس سنٹرز جیسے سیٹلمنٹ سروس پرووائیڈرز کے یہاں یہ عالمت دکھائی دے۔

انگلش سیکھنا
)Adult Migrant English Program (AMEP
انگلش آسٹریلیا کی قومی زبان ہے۔ آسٹریلیا میں لوگ بہت سی زبانیں بولتے ہیں لیکن آسٹریلیا کی زندگی میں بھرپور طور پر
شریک ہونے کی خاطر آپ کا انگلش بولنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ انگلش کے بغیر آپ کو اہم خدمات تک رسائی اور اپنے
پیروں پر کھڑے ہونے میں مشکل پیش آۓ گی۔ اگر آپ آسٹریلیا میں کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی انگلش زبان کی مہارتیں
نہایت اہم ہیں۔
اگر آپ آسٹریلین شہری بننے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کیلئے انگلش بولنے کے قابل ہونا ضروری ہو گا۔
(AMEP) Adult Migrant English Programکو آسٹریلین حکومت مالی وسائل دیتی ہے اور یہ پروگرام اہل تارکین
وطن اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والوں کو 510گھنٹوں تک کی مفت انگلش کالسیں فراہم کرتا ہے۔
اگر آپ بالغ تارک وطن ہیں یا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آسٹریلیا میں آباد ہو رہے ہیں ،آپ کو مستقل ویزا یا اہل عارضی ویزا
حاصل ہے اور آپ بہت کم انگلش بولتے ہیں یا بالکل انگلش نہیں بولتے تو آپ AMEPکیلئے اہل ہو سکتے ہیں۔15سے 17
سال عمر کے کچھ نوجوان تارکین وطن بھی اہل ہو سکتے ہیں۔  https://docs.education.gov.au/node/37165پر
ایک معلوماتی پرچہ دستیاب ہے جس سے آپ کو مزید معلومات ملیں گی۔
 AMEPکالس 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۔
 AMEPآسٹریلین حکومت کے منظور شدہ سروس پرووائیڈرز کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ ان کالسوں کو ایسے اساتذہ
پڑھاتے ہیں جنہیں دوسری زبانیں بولنے والوں کو انگلش سکھانے کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔
آپ کا سروس پرووائیڈر آپ کو وہ کالس چننے میں مدد دے گا جو آپ کی ضروریات کے لحاظ سے موزوں ترین ہو تاکہ آپ
کیلئے بہترین نت یجہ یقینی بنایا جاۓ۔ مختلف اوقات میں(دن کو ،شام کو اور ویک اینڈ میں)اور مختلف مقامات پر فل ٹائم اور
پارٹ ٹائم کالسیں دستیاب ہیں تاکہ آپ کو جب اور جہاں سہولت ہو ،آپ وہی کالس لیں۔ فاصالتی تعلیم ،آن الئن تعلیم اور ہوم
ٹیوٹرنگ کے انتظامات بھی دستیاب ہیں۔
اگر آپ کے بچے ہیں تو  AMEP child careبھی دیکھیں۔

 AMEPکیلئے وقت کی اہم حدیں
 AMEPکے ذریعے انگلش زبان کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ اپنی آسٹریلیا میں آمد کی تاریخ  ،یا اگر
آپ پہلے ہی آسٹریلیا میں ہوں تو اپنے ویزے کی ابتدا کی تاریخ کے بعد ،چھ ماہ کے اندر ایک منظور شدہAMEPسروس
پرووائیڈر کے ساتھ رجسٹر کریں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ آسٹریلیا میں آمد یا اپنے ویزے کی ابتدا کے بعد ایک سال کے اندر
انگلش کالسیں لینا شروع کر دیں۔
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 AMEPکے ذریعے انگلش سیکھنے کیلئے آپ کے پاس اپنی آمد یا ویزے کی ابتدا کی تاریخ کے بعد سے پانچ سال ہوتے
ہیں۔ اگر آپ کی خصوصی ضروریات ہوں ،آپ کی تعلیم محدود ہو یا آپ ترک وطن سے پہلے مشکل تجربات سے گزرے
ہوں تو آپ اضافی گھنٹے لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔
مزید معلومات کیلئے:

AMEP

رابطے کی تفصیالت

فون

13 38 73

AMEP Website

www.education.gov.au/amep

ای میل

skilling@education.gov.au

انگلش کے عالوہ دوسری زبانوں میں معلومات

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

میں کہاں انگلش سیکھ سکتا ہوں
 AMEPپرووائیڈرز اور تعلیمی مراکز

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

AMEP online

http://amepdl.net.au

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

)Skills for Education and Employment (SEE
اگر آپ مالزمت تالش کر رہے ہیں تو آپ کو )Skills for Education and Employment (SEEسے مدد مل سکتی
ہے۔  SEEکام کے الئق عمرکے ان روزگار کے متالشی افراد کو 800گھنٹوں تک مفت زبان ،پڑھنے اور حساب کی تربیت
اور پیشہ ورانہ تعلیم مہیا کرتا ہے جنہیں پڑھنے کی کم اہلیت یا انگلش کی کم مہارت کی وجہ سے روزگار تالش کرنے
میں مشکل درپیش ہو۔ یہ پروگرام دو سال تک آپ کی معاونت کر سکتا ہے۔
 SEEکیلئے صرف وہ لوگ اہل ہیں جو مستعدی سے کام تالش کر رہے ہوں اور آمدن میں مدد کیلئے اہل ادائیگی یا االؤنس
لے رہے ہوں۔ کچھ لوگ ) Adult Migrant English Program (AMEPمکمل کرنے کے بعد SEEسے استفادہ کرتے
ہیں یا اس صورت میں کہ وہ  AMEPکیلئے اہل نہ ہوں۔
مزید معلومات کیلئے  Centrelinkکو فون کریں یا دفتر میں جائیں ،اپنے ایمپالئمنٹ سروسز پرووائیڈر سے بات کریں یا
www.education.gov.au/skills-education-and-employment
پرSEE webpageدیکھیں۔
باب  ، 5روزگار بھی دیکھیئے:
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 4تعلیم اور تربیت
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
اگر آپ کو انگلش سیکھنے کے بارے میں معلومات درکار ہیں تو دیکھیں باب  ،3انگلش زبان

چائلڈ کیئر
ممکن ہے آپ کو اپنے کام ،تعلیم یا دوسری مصروفیات کے سبب اپنے بچے کو کسی اور کی رسمی دیکھ بھال -یعنی چائلڈ
کیئر  -میں چھوڑنا پڑے۔ درست چائلڈ کیئر اور ابتدائی تعلیمی سروس چننا گھرانوں کیلئے ایک مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ
آپ کے گھرانے کی ضروریات اور اس ماحول پر منحصر ہو گا جس میں آپ اور آپ کا بچہ زیادہ مطمئن محسوس کریں۔
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۔
چائلڈ کیئرسے نئے آنے والے بچوں اور ان کے والدین ک و بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بہت سے آسٹریلین گھرانے یہ
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۔
مختلف پس منظر رکھنے والے بچے انگلش سیکھتے ہیں اور اپنے نئے ماحول سے شناسا ہوتے ہیں۔ ابتدائی بچپن میں اعلی
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۔
چائلڈ کیئر حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تربیت یا تعلیم میں شریک ہو سکتے ہیں یا کام پر جا سکتے ہیں جس کے سبب
آپ کے گھرانے کو سہارا ملتا ہے اور آپ کی کامیاب آبادکاری کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
مختلف قسموں کی چائلڈ کیئر خدمات دستیاب ہیں۔ ان میں پورے دن کی کیئر ،فیملی ڈے کیئر ،کبھی کبھار حسب ضرورت
دیکھ بھال اور گھر میں دیکھ بھال ،نیز پرائمری سکول کی عمر کے بچوں کیلئے تعطیالت میں اور سکول کے اوقات کے
عالوہ دیکھ بھال شامل ہے۔
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•

پورے دن کی کیئر یا النگ ڈے کیئر )(Long Day Careکو کبھی کبھار سنٹر میں کیئر کا نام دیا جاتا ہے اور یہ
بالعموم ایسی عمارت میں یا عمارت کے حصے میں فراہم کی جاتی ہے جو بالخصوص چائلڈ کیئر سنٹرکے طور
پر استعمال کیلئے بنائی گئی ہو۔

•

فیملی ڈے کیئر ) (Family Day Careاسے کہتے ہیں کہ ایک رجسٹرڈ معلم دوسرے لوگوں کے بچوں کو اپنے
گھر میں دیکھ بھال فراہم کرے۔

•

کبھی کبھار حسب ضرورت دیکھ بھال ) (Occasional Careان گھرانوں کیلئے موزوں ہے جنہیں باقاعدگی
سے چائلڈ کیئر کی ضرورت نہ ہو۔

•

گھر کے اندر دیکھ بھال )(In Home Careچائلڈ کیئر کی ایک لچکدار صورت ہے جس میں ایک منظور شدہ معلم
بچےکے گھر میں دیکھ بھال فراہم کرتا ہے۔ یہ نظام صرف بعض حاالت میں بچوں کو دستیاب ہوتا ہے۔

•

بچے چائلڈ کیئر سنٹر میں پری سکول یا کنڈرگارٹن پروگراموں میں بھی شریک ہو سکتے ہیں جو بچوں کو سکول
کیلئے تیار کرتے ہیں۔ یہ سنٹر WhitePagesفون ڈائریکٹری میں درج ہیں:

1800 670 305پر  National Child Care Access Hotlineکو فون کریں
یاwww.mychild.gov.auپر MyChildویب سائیٹ پر جا کر اس بارے میں مزیدمعلومات حاصل کریں:

•
•
•
•
•

آپ کے عالقے میں منظور شدہ چائلڈ کیئر خدمات
چائلڈ کیئر کی کونسی قسمیں دستیاب ہیں اور خالی جگہیں
منظور شدہ چائلڈ کیئر کے خرچ کیلئے سرکاری مدد
خصوصی ضروریات رکھنے والے بچوں کیلئے خدمات
متنوع تہذیبی پس منظر رکھنے والے بچوں کیلئے خدمات

نیشنل چائلڈ کیئر کے بارے میں معلومات

ویب سائیٹ

اپنے نزدیک چائلڈ کیئر سنٹر تالش کریں

www.mychild.gov.au

حکومت کی جانب سے چائلڈ کیئر فیس کیلئے مدد

www.humanservices.gov.au/childcare

حکومت کی جانب سے مدد میں تبدیلیاں

www.education.gov.au/jobsforfamilies

Department of Education and Training,
ابتدائی بچپن کے ادارے اور چائلڈ کیئر

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

اپنے گھرانے کیلئے درست کیئر چننا

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

 AMEPچائلڈ کیئر
) Adult Migrant English Program (AMEPسکول سے چھوٹی عمر کے بچوں کیلئے صرف اس دوران مفت چائلڈ
کیئر فراہم کرتا ہے جب ان کے والدین AMEPکالس میں حاضر ہوں۔  AMEPمکمل کرنے کے بعد آپ کو اپنے چائلڈ کیئر
کے انتظامات پر دوبارہ غور کرنا ہو گا کیونکہ دوسرے پروگرام یہ اخراجات ادا نہیں کرتے۔
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چائلڈ کیئر میں کام کرنا
آسٹریلیا میں چائلڈ کیئر کا نظام بہت باضابطہ ہے تاکہ بچوں کیلئے بہترین ممکن دیکھ بھال کی فراہمی یقینی بنائی جاۓ۔
آسٹریلین فیڈرل گورنمنٹ اور سٹیٹس اور ٹیریٹریز کی حکومتیں  ،دونوں مل کر چائلڈ کیئر کیلئے ذمہ دار ہیں۔
چائلڈ کیئر خدمات اور ان میں کام کرنے والے معلمین کیلئے مختلف قوانین اور ضوابط کی تعمیل کرنا ضروری ہے جیسے
بچوں کی تعلیم ،حفاظت اور فالح ،اور چائلڈ کیئر کی ادائیگی سے متعلق قوانین و ضوابط۔
اگر آپ سے رسمی چائلڈ کیئر سرگرمیوں میں شریک ہونے کیلئے رابطہ کیا جاۓ تو ان ذمہ داریوں اور دیگر ذمہ داریوں
سے آگاہ رہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس تعلیم اور دیکھ بھال کے شعبے میں منظورشدہ کوالیفیکیشن ہو یا آپ یہ
کوالیفیکیشن
حاصل کرنے کیلئے کام کر رہے ہوں جو عام طور پر کسی  Registered Training Organisationمثال"
) Technical and Further Education (TAFEانسٹی ٹیوٹ سے حاصل کردہ
 Certificate III in Children's Servicesہوتا ہے۔
آپ Centrelinkاور  Australian Taxation Officeکو اپنی آمدن سے آگاہ کرنے کے پابند ہیں۔ یہ تقاضے رسمی چائلڈ
کیئر کی تمام قسموں کیلئے الگو ہوتے ہیں۔
ان چائلڈ کیئر اداروں اور معلمین کیلئے س نگین سزائیں ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے اور سزاؤں میں مالی
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
پر جائیں۔

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
نشوونما پان ے میں مدد مل سکتی ہے۔ پلے گروپ میں جانے سے گھرانوں کی تنہائی بھی کم ہوتی ہے کیونکہ پلے گروپ
باقاعدہ سوشل سرگرمیاں اور ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں جن سے گھرانوں کو مقامی معاشرے سے وابستگی میسر آتی
ہے۔
پلے گروپس مختلف مقامات پر اکٹھے ہوتے ہیں اور والدین اور بچوں کو سنبھالنے والے لوگ یہ گروپ چالتے ہیں۔ پلے
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
چھوٹی سی فیس لی جاۓ۔
پلے گروپ تالش کرنے کیلئے 1800 171 882پر  Playgroup Australiaسے رابطہ کریں یا
www.playgroupaustralia.com.au/دیکھیں۔
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سکول اور پری سکول
سکول شروع کرنے سے پہلے کے سال میں تمام بچوں کیلئے پری سکول یا کنڈرگارٹن دستیاب ہے۔ پری سکول بچوں کو
سکول کے آغاز سے پہلے جسمانی ،جذباتی اور سوشل لحاظ سے نشوونما پانے میں مدد دیتے ہیں۔
پانچ سال کی عمر سے لے کر درجہ10مکمل کرنے تک بچوں کیلئے سکول جانا الزمی ہے۔ درجہ10کے بعد 17سال کی
عمر تک فل ٹائم تعلیم ،تربیت یا مالزمت پر جانا یا ان سرگرمیوں کو مال کر شرکت کرنا الزمی ہے (کم از کم 25گھنٹے فی
ہفتہ)۔
بالعموم12،یا 13سال کی عمر تک بچے پرائمری سکول میں پڑھتے ہیں اورپھر 17یا 18سال کی عمر تک ہائی سکول (یا
'سیکنڈری سکول') میں پڑھتے ہیں۔ کچھ کالج (سینیئر سیکنڈری سکول) صرف درجہ11اور 12کے ان طالبعلموں کیلئے ہیں
جو فائنل ہائی سکول کا امتحان دینے کی تیاری کر رہے ہوں۔
آپ اپنے بچے کو گورنمنٹ سکول یا غیر سرکاری سکول میں بھیج سکتے ہیں۔ White Pagesمیں سکول درج ہیں۔
گورنمنٹ سکول مفت تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ تاہم بیشتر سکول تعلیمی اور کھیل کے پروگراموں کیلئے ایک چھوٹی سی ساالنہ
فیس کی درخواست کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے والدین کو پنسلوں ،پین ،درسی کتب اور سکول یونیفارم جیسا اضافی سازوسامان
مہیا کرنا پڑے۔
جن طالبعلموں کے پاس عارضی ویزا ہو ،ان کیلئے سکول کی پوری فیس ادا کرنا ضروری ہو سکتا ہے – سکول سے پتہ
کریں۔
غیر سرکاری سکول فیس لیتے ہیں اور یہ کسی مذہب یا مخصوص تعلیمی فلسفے سے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ پرائیویٹ تعلیم
کے بارے میں جاننے کیلئے براہ راست سکول سے رابطہ کریں یا غیر سرکاری سکولوں کیلئے متعلقہ تعلیمی اتھارٹی سے
مالقات کا وقت حاصل کریں۔
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
اپنے بچے کو سکول میں داخل کروانے کیلئے سکول کو فون کریں یا سکول جائیں۔ آپ کو اپنا ویزا یا آسٹریلیا میں داخلے کی
دستاویزات ،اپنے بچے کی تاریخ پیدائش کا ثبوت ،اور بچے کی گزشتہ تعلیم سے متعلق سکول رپورٹوں جیسے کاغذات

ساتھ لے جانے ہوں گے۔ آپ کو حفاظتی ٹیکوں کے ثبوت بھی دکھانے ہوں گے۔ دیکھیں باب  ،9صحت اور فالح۔
سکول کا انتخاب کرنا ایک مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آپ www.myschool.edu.au/پر  MySchoolویب سائیٹ پر
مقامی سکولوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

انگلش نہ بولنے والے سکول کے بچے
انگلش سیکھنے کیلئے امدادی خدمات آسٹریلیا کے مختلف حصوں میں مختلف ہیں۔ مزید معلومات کیلئے اپنی سٹیٹ یا ٹیریٹری
میں محکمہ تعلیم یا اپنے بچے کے سکول سے رابطہ کریں۔
سٹیٹ یا
ٹیریٹری

معلومات

ویب سائیٹ
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ویب سائیٹ

معلومات

سٹیٹ یا
ٹیریٹری

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

Education and Training Directorate

ACT

Department of Education

NSW

Department of Education

NT

Department of Education and
Training

Qld

Department for Education andChild
Development

SA

Multicultural Access Point

Tas.

Department of Education and
Training

Vic.

Department of Education

WA

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

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 فونTIS National پر131 450 بات چیت کرتے ہوۓ انٹرپریٹر مل سکتا ہے۔ سکول کے ساتھ مالقات سے پہلے
پر جائیں۔www.tisnational.gov.auگھنٹے) یا24  دن کے،کریں (ہفتے کے ساتوں دن

پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت
 یعنی پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت ان لوگوں کیلئے کورس ہیں جوVocational Education and Training(VET)
ٹیکنیکل مہارتیں یا ہنر کی مہارتیں یا کسی خاص مالزمت کیلئے مہارتیں حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ پیشہ ورانہ تربیت کے
، چائلڈ کیئر، سیاحت اور ضیافت، آرٹ اور میڈیا، کاروباری خدمات،بہت سے کورس ہیں مثال" انفارمیشن ٹیکنالوجی
 مینوفیکچرنگ اور دیہی صنعتوں کے شعبوں میں۔، کان کنی، تعمیرات،ٹرانسپورٹ اور سامان کی منتقلی
 تعلیم تک رسائی سے پہلے آپ کو اپنی پسند کے کورسوں سے متعلق چھان بین کر لینی چاہیئے اور دیکھنا چاہیئے کہVET
MySkills  پرwww.myskills.gov.auاس وقت آسٹریلیا میں مالزمتوں کیلئے کونسی مہارتوں کی ضرورت ہے۔
website
اس چھان بین کے سلسلےمیں مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔
کورس فراہم کرنے والے اداروں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرتا ہے۔ انVET ویب سائیٹ آسٹریلیا میںMySkills
Adult and Community Education ، انسٹی ٹیوٹسTechnical and Further Education (TAFE)میں
 شامل ہیں۔Private Registered Training Organisations (RTOs) ( ادارے اورACE)
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سیکنڈری سکول کے طالبعلم سکول میں اپنے آخری سالوں میں VETکورس لے سکتے ہیں۔VETکورسز کیلئے فیس لی جاتی
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۔
ڈپلوما لیول اور اس سے اوپر سطح کے VETکورسوں میں داخل اہل طالبعلموں کیلئے آسٹریلین حکومت VET FEE-
 HELPقرضہ سکیم پیش کرتی ہے۔  VET FEE-HELPسے طالبعلموں کو مالی مدد ملتی ہے لہذا انہیں اپنی فیس شروع
میں ادا نہیں کرنی پڑتی۔ بعد میں جب  VET FEE-HELPحاصل کرنے والے طالبعلموں کی آمدنی قرض کی واپسی کیلئے
طے شدہ کم از کم حد سے بڑھ جاۓ تو انہیں ٹیکس کے نظام کے ذریعے قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اس قرضے
کیلئے درخواست دیں توقرض کا معاہدہ کرنے سے پہلےتمام ذمہ داریوں اور تقاضوں سے آگاہ ہونا آپ کی ذمہ داری ہے۔
 VET FEE-HELPکے بارے میں مزید معلومات کیلئے دیکھیں
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees
فون

ریجن

VETمعلومات

قومی

My Skills Training Directory

ACT

Skilled Capital

02 6205 8555

NSW

Smart and Skilled

1300 772 104

NT

Northern Territory Training
Entitlement

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

Department of Business

08 8999 5511

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

Qld

Skills Gateway

1300 369 935

www.skillsgateway.training
.qld.gov.au

SA

Work Ready

1800 506 266

Tas.

Skills Tasmania

Vic.

Victorian Training Guarantee

13 1823

WA

Future Skills

08 6551 5000

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

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

National Training Complaints Hotline
National Training Complaints Hotlineصارفین کیلئے پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت سے متعلق شکایات رجسٹر
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۔
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پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت کا سیکٹر پیچیدہ ہے اور اس میں آسٹریلین حکومت اور سٹیٹ اور ٹیریٹری کی حکومتوں سمیت بہت
سے مختلف ادارے شامل ہیں۔ صارفین کوحق حاصل ہےکہ وہ شکایات سے مطلع کرنے کیلئے ایک سیدھا اور آسان طریقہ
استعمال کریں۔
 Hotlineشکایات کی چھان بین نہیں کرتی بلکہ بیشتر شکایات کو غور کیلئے مناسب ترین ایجنسی/اتھارٹی یا عدالتی حلقے
کو بھیجتی ہے۔  Hotlineکے بارے میں مزید معلومات https://www.education.gov.au/NTCH
پر دستیاب ہیں۔
 Hotlineپورے ملک میں پیر تا جمعہ صبح  8بجے سے شام  6بجے تک کام کرتی ہے۔ فون نمبر 13 38 73ہے۔ تحریری
شکایات  skilling@education.gov.auپر ای میل کی جا سکتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تفصیل شامل کریں ،اپنی رابطے
کی تفصیالت بھی فراہم کریں تاکہ آپ کی شکایت پر تفصیلی غور کیا جا سکے۔
131 450پر فون کر کےTIS Nationalکے ذریعے انٹرپریٹر کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔
 National Training Complaints Hotlineسے بات کروانے کو کہیں۔

یونیورسٹیاں
آسٹریلین یونیورسٹیاں دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہیں۔ انڈرگریجویٹ ڈگری کورس مکمل کرنے میں بالعموم تین
سال لگتے ہیں تاہم ڈبل ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ تعلیم کے مواقع بھی موجود ہیں جن میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ کچھ کورسوں
میں فاصالتی (آن الئن) تعلیم اور پارٹ ٹائم پڑھائی ممکن ہے۔ یونیورسٹیاں پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کے مختصر کورس بھی پیش
کر سکتی ہیں۔
آسٹریلیا کے نظام تعلیم کے بارے میں مزید جاننے کیلئے:

•

اگر آپ ترک وطن کر کے آسٹریلیا آنے یا آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے پر غور کر رہے ہیں تو دیکھیں
www.studyinaustralia.gov.au

•

اگر آپ ملکی طالبعلم یا ہیومینیٹیرین ویزے کے حامل ہیں تودیکھیں www.studyassist.gov.au

اگر آپ آسٹریلیا میں اعلی تعلیم کے اداروں اور تعلیمی شعبوں کا موازنہ کرنا چاہیں تو  www.qilt.edu.auپر کر سکتے
ہیں۔
داخلے کے تقاضوں ،داخلوں اور کورسوں کے بارے میں معلومات کیلئے آپ کو متعلقہ یونیورسٹی یا اپنی سٹیٹ
یا ٹیریٹری میں اعلی تعلیم میں داخلوں کے مرکز سے رابطہ کرنا چاہیئے (جس کا پتہ یہ ہے
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enro
)lling-in-a-course
محدود انگلش جاننے والے طالبعلموں کو اپنی یونیورسٹی سے رابطہ کر کے دریافت کرنا چاہیئے کہ ان کے کورس کیلئے
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۔
یونیورسٹی اور کورس پر منحصر ،مختلف یونیورسٹی کورسوں کی فیسیں مختلف ہیں۔ داخلہ لینے سے پہلے آپ کو غور
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۔
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ملکی طالبعلموں کو یونیورسٹی کی تعلیم میں مدد دینے کیلئے حکومت یونیورسٹی کی تعلیم میں سبسڈی دیتی ہے اور اہل
طالبعلموں کو ) Higher Education Loan Program (HELPمہیا کرتی ہے۔ اگر آپ اہل ہوں تو آپ کو تعلیم کی فیس
شروع میں ادا نہیں کرنی پڑتی بلکہ آپ اپنا HELPقرض تب ٹیکس کے نظام کے ذریعے واپس کر سکتے ہیں جب آپ کی
آمدنی قرض کی واپسی کیلئے طے شدہ کم از کم حد سے بڑھ جاۓ۔ ان حدوں کو ہر سال انڈیکس کے ذریعے طے کیا جاتا
ہے اور یہ  (www.studyassist.gov.au) StudyAssistپر دیکھی جا سکتی ہیں۔

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
انٹرنیشنل طالبعلموں کیلئے آبادکاری کی معلومات www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
پر اور ان سائیٹس پر دیکھ سکتے ہیں:
انٹرنیشنل طالبعلموں کیلئے معلومات

ویب سائیٹ

Department of Education and Training

www.internationaleducation.gov.au/

Future Unlimited

www.studyinaustralia.gov.au/

Immigration information

www.border.gov.au/Trav/Stud

تعلیم یا تربیت کے مقاصد سے کوالیفیکیشنز اور مہارتوں کی منظوری
اگر آپ آسٹریلیا میں تعلیم یا تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اچھا ہو گا کہ آپ پہلے اپنی بیرون ملک حاصل کردہ
کوالیفیکشن یا کام کے تجربے کو کسی ٹریننگ پرووائیڈر ،یونیورسٹی یا مہارتوں کی جانچ کرنے والی اتھارٹی سے باقاعدہ
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۔

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

طالبعلموں کی مدد کیلئے ادائیگیاں
 24-16( Youth Allowanceسال عمر کے لوگوں کیلئے) اور  25( Austudyسال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں
کیلئے) ان آسٹریلین رہائشی افراد کو مالی مدد فراہم کرتے ہیں جو فل ٹائم طالبعلم کے طور پر منظور شدہ تعلیم حاصل کر
رہے ہیں اور جن کی آمدنی اور اثاثے مخصوص حدوں کے اندر ہیں۔
اکثر نئے آنے والے رہائشی افراد کیلئے انتظار کا عرصہ الگو ہوتا ہے۔ پناہ گزین اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والے
افراد اس انتظار کے عرصے سے مستثنی' ہیں۔ مزید معلومات کیلئے
 www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-traineesپر
 Centrelinkسے رابطہ کریں۔
باب  ،11آپ کا کنبہ بھی دیکھیں
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طالبعلموں کیلئے رعایتی کارڈز
کچھ سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں سکولوں اور اعلی تعلیم کے اداروں کے طالبعلم ایک سٹوڈنٹ کارڈ لینے کے اہل ہو سکتے ہیں
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 (ACEمقامی معاشرے میں15سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو تعلیمی
کورس فراہم کرتی ہے۔  ACEکورس بالعموم بہت لچکدار ہوتے ہیں اور مختلف صالحیتیں اور پس منظر رکھنے والے افراد
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
ہوتا ہے ،یا پورے دن کی ورکشاپس ہوتی ہیں۔ اکثر کورس شام کے وقت یا ویک اینڈ میں ہوتے ہیں۔
عام طور پر  ACEکورسوں سے کوالیفیکیشن حاصل نہیں ہوتی لیکن یہ رسمی تعلیم اور کام سے متعلقہ تربیت حاصل کرنے
کا راستہ فراہم کر سکتے ہیں۔ ACEسے کام کیلئے درکار مہارتیں اور اسناد بھی حاصل ہو سکتی ہیں یا ذاتی ضروریات،
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،
انفارمیشن ٹیکنالوجی ،چھوٹے کاروباروں کی مہارتیں ،دوسری زبانیں اور کھیلیں۔
) Technical and Further Education (TAFEاور ) Vocational Education Training (VETادارے شارٹ
ایکریڈیٹڈ کورسوںکےساتھساتھ نان ایکریڈیٹڈ (بال سند)کورس بھی فراہم کر سکتے ہیں جن میں کوئی رسمی جانچ نہیں
ہوتی۔
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 5روزگار
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
بولنے کی اہلیت اور آپ کے مطلوبہ کام کی نوعیت سے اس پر فرق پڑے گا کہ آپ کو کتنی جلدی مالزمت ملتی ہے۔
آسٹریلیا کے مختلف حصوں میں کام کی دستیابی مختلف ہے۔
روزنامہ اخبارات بالعموم '( 'Job Vacanciesیا ’ )‘Positions Vacantکےاشتہارات دیتے ہیں۔ خالی اسامیاں آن الئن
بھی دی جاتی ہیں۔ پرائیویٹ ایمپالئمنٹ ایجنسیاں ٹیلیفون ڈائریکٹری میں درج ہوتی ہیں اوربہت سے آن الئن مالزمتیں دالنے
والے ویب سائیٹس بھی ہیں۔
آپ jobactiveپر پورے آسٹریلیا میں خالی اسامیاں تالش کر سکتے ہیں ،آسٹریلیا کے سب سے بڑے مفت آن الئن جاب ویب
سائیٹس میں شامل اس ویب سائیٹ کا پتہ یہ ہے www.jobactive.gov.au/
رضاکارانہ کام روزگار حاصل کرنے کا ایک راستہ ہو سکتا ہے :دیکھیں باب  ،12شہری زندگی میں شرکت۔

Centrelink
 Centrelinkروزگار 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 website

رابطے کی تفصیالت
www.humanservices.gov.au

تارکین وطن ،پناہ گزینوں اور وزیٹرز کیلئے معلومات

www.humanservices.gov.au/multicultural

دوسری زبانوں میں معلومات

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

دوسری زبانوں میں معلومات

131 202

روزگار کے متالشیوں کیلئے فون نمبر

132 850

Centrelink

آپ کو کام تالش کرنے میں مدد دینے کیلئے  Centrelinkآپ کو  jobactiveیا Disability Employment
Servicesجیسے کسی ایمپالئمنٹ سروسز پرووائیڈر ) (Employment Services Providerکے پاس بھیج سکتا ہے۔

کال کریں 131 450
46

اگر آپ کسی دور دراز عالقے میں رہتے ہیں تو آپ کو کسی کمیونٹی ڈیویلپمنٹ پروگرام (Community Development
) Programپرووائیڈر کے پاس بھیجا جا سکتا ہے۔

jobactive
 jobactiveروزگار کے متالشی افراد کا رابطہ آجروں سے کرواتا ہے اور پورے آسٹریلیا میں 1,700سے زیادہ مقامات
پر اس کے پرووائیڈرز یہ کام انجام دیتے ہیں۔  jobactiveاپنے کالئنٹس کی ضروریات کے لحاظ سے اپنی خدمات ترتیب
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۔
آپ کو تربیت اور کام کے تجربات تک رسائی ،نئے عالقے میں منتقل ہونے کیلئے مدد ،آجر کے ذمے آپ کی اجرت میں
سبسڈی ،تربیت ،اپرنٹس شپ (ہنرمند افراد کیلئے تربیتی مالزمت) یا  New Enterprise Incentive Schemeکےتحت
نیا کاروبار شروع کرنے کیلئے مددمل سکتی ہے۔ روزگار کے متالشیوں کیلئے مددیہاں دستیاب ہے
www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
آپ کا  jobactiveپرووائیڈر آپ کو جاب پالن بنانے کیلئے مدد دے گا جس میں یہ واضح کیا جاتا ہے کہ آپ کو مالزمت
تالش کرنے اور برقرار رکھنے کیلئے کیا کرنا ہو گا۔ اس میں تعلیم و تجربے کا خالصہ( (resumeلکھنا ،کام کا تجربہ
حاصل کرنا اور نئی مہارتیں یا کوالیفیکیشنز حاصل کرنا شامل ہو سکتا ہے۔
اگر آپ پناہ گزین ہیں یا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آۓ ہیں تو آپ اپنی آمد کے دن سے ہی روزگار کی تمام خدمات لینے کے
اہل ہیں۔ دوسرے تارکین وطن قدرے محدود روزگار کی خدمات لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ مزید معلومات
کیلئےCentrelinkسے رابطہ کریں۔
اپنا مقامی  jobactiveپرووائیڈر ڈھونڈنے کیلئے دیکھیں www.jobactive.gov.au
آسٹریلیا میں قانونی طور پر کام کرنے کا اہل کوئی بھی شخص (مناسب ورک ویزا پر آنے والے وزیٹرز سمیت)تیار فصلیں
اتارنے کا کام کر سکتا ہے جس میں ریجنل عالقوں میں پھل اور دوسری فصلیں اتارنا شامل ہے۔ Harvest Labour
 Servicesاپنی خدمات jobactiveکے ذریعے فراہم کرتی ہیں۔
jobactive

رابطے کی تفصیالت

Job Seeker Hotline

136 268

 jobactiveویب سائیٹ

www.jobactive.gov.au

انگلش کے عالوہ دوسری زبانوں میں معلوماتjobactive

www.employment.gov.au/translated-jobactivefactsheets

آسٹریلین  Labour Market Updateمعلومات

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

 Harvest Labour Servicesمعلومات

www.harvesttrail.gov.au
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مندرجہ ذیل خدمات سے بھی مدد مل سکتی ہے:
ایجنسی یا سروس
Australian Apprenticeships

فون
13 3873

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

13 1764

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

 – Jobguideنوجوانوں کے روزگار کیلئے
 -Experience+پختہ عمر لوگوں کے
روزگار کیلئے
 – MyFutureتالش روزگار کیلئے مشورے
فراہم کرنے واال ویب سائیٹ

http://myfuture.edu.au

چھوٹا کاروبارشروع کرنے کیلئے مدد

13 62 68

 – JobAccessمعذوریوں میں مبتال کام کرنے
والوں کیلئے

1800 464
800

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

کوالیفیکیشنز اور مہارتوں کی منظوری
اگر آپ کے پاس کسی مخصوص پیشے کی کوالیفیکیشنز ،مہارتیں یا کام کا تجربہ ہے تو آپ کو انہیں باقاعدہ منظور
کروانے پر غور کرنا چاہیئے تاکہ آپ کو آسٹریلیا میں روزگار حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ اپنے علم اور مہارتوں کو منظور
کروانے سے آپ کو مستقبل میں روزگار کے امکانات اورکیریئر کے فروغ میں بھی مدد مل سکتی ہے۔
اگر آپ آسٹریلیا میں تعلیم یا تربیت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو اپنی کوالیفیکیشن یا بیرون ملک حاصل کردہ
کام کے تجربے کی جانچ اور منظوری کروانے پر غور کرنا چاہیئے تاکہ آپ کورس میں داخلے کے تقاضے پورے کر
سکیں بلکہ اس سے تعلیم کا عرصہ بھی کم ہو سکتا ہے۔
کوالیفیکیشنز کی منظوری کے بارے میں معلومات کیلئے دیکھیں
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualificationsrecognition.aspx
اپنی مہارتوں اور کوالیفیکیشنزکی جانچ اور منظوری کروانے کے کئی طریقے ہیں:

گزشتہتحصیل علم کی منظوری
)Recognition of Prior Learning (RPLسے مراد اس علم اور مہارتوں کی جانچ اور منظوری ہے جو ایک شخص
نے تعلیم ،تربیت ،کام اور زندگی کے تجربے سے حاصل کی ہوں۔ اس سے آپ کو مکمل یا جزوی آسٹریلین کوالیفیکیشن
حاصل ہو سکتی ہے۔
 RPLجانچ آسٹریلین )Registered Training Organisations (RTOsکرتی ہیں۔  RTOsمیں 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۔
آپ ان صورتوں میں RPLکے اہل ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس:

•

بیرون ملک سے کوالیفیکیشن ہو۔
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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

کسی RTOکیلئے یا اس کی جانب سے کام کرنے والے آسٹریلین کوالیفائیڈ جانچ کنندگانRPLجانچ انجام دے سکتے ہیں۔
ممکن ہے جانچ کنندگان آپ کومخصوص کام انجام دیتے ہوۓ دیکھیں یا آپ کے ساتھ آپ کی مہارتوں کے بارے میں بات
چیت کریں۔ وہ آپ کے ثبوت ،تجربے اور مہارتوں (رسمی تعلیم اور کام کے تجربے سمیت) کا موازنہ متعلقہ آسٹریلین
کوالیفیکیشن کے ساتھ بھی کریں گے۔ آسٹریلیا میں ایک نیشنل کوالیفیکیشنزفریم ورک ہے لہذا کوالیفیکیشن یا فیصلے کو تمام
 RTOsکی منظوری حاصل ہو جاۓ گی۔
جانچ کنندہ آپ کو بتاۓ گا کہ آپ کو کیا ثبوت فراہم کرنا ہو گا – مثال کے طور پر ،آپ کی کوالیفیکیشن یا تربیت کے
سرٹیفکیٹ ،آجر کے حوالے ،کام کی وضاحت کرنے والے بیانات اور کام کے نمونے۔
جب آپ ایک موزوں تربیتی ادارہ شناخت کر چکیں تو آپ کو اس ادارے سے رابطہ کر کےRPLکیلئے اپنے امکانات پر بات
کرنی چاہیئے اور اپنی مہارتوں اور تجربے کی جانچ اور منظوری پر لگنے والی فیسوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہیئے۔
بالعموم RPLجانچ کیلئے فیس لگتی ہے۔
آپ مندرجہ ذیل ویب سائیٹس پر RTOsسے رابطے کی تفصیالت اور ان کے پتے دیکھ سکتے ہیں:

•

 - www.myskills.gov.au - MySkillsپیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت)(VETکے کورسوں کے بارے میں
جاننے کیلئے جو آپ کے عالقے میں مہیا ہوں

•

 www.myfuture.edu.au - MyFutureیونیورسٹیوں سمیت تمام آسٹریلین RTOsسےرابطے کی تفصیالت،
نیز RPLکی درخواست کی کارروائی کے بارے میں معلومات

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
کے پاس کسی خاص پیشے میں آسٹریلین معیاروں کے مطابق کام کرنے کیلئے مہارتیں اور تجربہ ہے۔ اگرچہ یہ خدمات
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 Frameworkکے تحت کوالیفیکیشن حاصل کرنے کیلئے
مخصوص پیشوں میں الئسنسنگ اور رجسٹریشن کیلئے
کسی پیشہ ورانہ ادارے سے سند حاصل کرنے کیلئے

اس وقت آسٹریلیا میں 37اتھارٹیاں مخصوص پیشوں میں بیرون ملک سے حاصل کردہ کوالیفیکیشنز ،مہارتوں اور تجربے کی
جانچ کیلئے ذمہ دار ہیں۔ یہ معلوم ک رنے کیلئے کہ آيا آپ کا پیشہ کسی اتھارٹی کے تحت آتا ہے ،یہاں اتھارٹیوں کی
فہرست دیکھیں
www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities

 -Trades Recognition Australiaمہارتوں کی منظوری
) Trades Recognition Australia (TRAآسٹریلین حکومت کے Department of Education and Training
میں ایک کاروباری یونٹ ہے۔ یہ ان تقریبا"130ٹیکنیکل اور ہنرمندانہ پیشوں کی مہارتوں کی جانچ کرنے والی اتھارٹی ہے
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جن کا تعین ) Australian Department of Immigration and Border Protection (DIBPنے کیا ہے۔ TRA
بہت سی مختلف مہارتوں کی جانچ کی خدمات انجام دیتا ہے جو درخواست گزار کے حاالت اور اس کے مطلوبہ مائیگریشن
کے نتیجے پر منحصر  ،مختلف خدمات ہو سکتی ہیں۔
TRA Trades Recognition Serviceاور  TRA Optional Skills Assessment Serviceمالزمت اور
الئسنسنگ کے مقاصد سے مہارتوں کی جانچ انجام دیتی ہیں۔ TRAکی منظور شدہ Registered Training
) Organisations (RTOsپورے آسٹریلیا میں یہ خدمات انجام دیتی ہیں۔ جانچ کے بعد ممکن ہے کہ آپ کی مہارتوں کو
ایک کوالیفیکیشن،
 Offshore Technical Skills Recordیا تحصیل کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ باقاعدہ منظور ی مل جاۓ جو آپ سے
آسٹریلیا کے کام کے معیاروں پر پورا اترنے کیلئے یا الئسنس حاصل کرنے کیلئے اضافی تربیت لینے کا تقاضا کر سکتی
ہے۔
یہ جاننے کیلئے کہ آياTRAمہارتوں کی جانچ آپ کیلئے درست ہے،
 www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspxپر TRA Pathfinder
دیکھیں۔
ہو سکتا ہے آپ  TradeSETبھی دیکھنا پسند کریں جو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دینے والی ایک مفت سروس ہےکہ آیا آپ
کومہارتوں کی باقاعدہ جانچ کروانی چاہیئے۔ یہاں دیکھیں www.tradeset.com.au
Trade Recognition Australia
فون (آسٹریلیا کے باہر سے)
فون (آسٹریلیا کے اندر سے)
ای میل
TRA Website

رابطے کی تفصیالت
+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
1300 360 992
دفتر کھلنے کے اوقات وہی ہیں جو اوپر درج ہیں
traenquiries@education.gov.au
www.tradesrecognitionaustralia.gov.au

اعلی کوالیفیکیشنز کی منظوری
آسٹریلین سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں واقع Overseas Qualification Unitsعمومی مقاصد کیلئے (یعنی بنیادی طور پر
تعلیم ،مائیگریشن یا روزگار کے تقاضوں کیلئے نہیں) بیرون ملک سے حاصل کردہ کوالیفیکیشنز کی منظوری فراہم کرتے
ہیں۔ OQUsایک مفت سروس فراہم کرتے ہیں جو  Australian Qualification Frameworkکو استعمال کرتے ہوۓ آپ
کی کوالیفیکیشن کا موازنہ ایک مساوی آسٹریلین کوالیفیکیشن کے ساتھ کرتی ہے۔
) Department of Education and Training (DETبیرون ملک کوالیفیکیشنز کے موازنے کیلئے عمومی معلومات
اور مشورہ فراہم کرتا ہے۔  DETسے رابطہ کرنے سے پہلے اپنی سٹیٹ یا ٹیریٹری میں OQUسے پتہ کریں۔ اگر
ضرورت ہوئی تو  OQUآپ کو  DETکے پاس ریفر کر دے گا۔
ایجنسی

ویب سائیٹ
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ایجنسی

ویب سائیٹ

Department of Education and Training

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

State and territory Overseas
Qualification Units

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

بیرون ملک تربیت یافتہ جن پیشہ ور افراد کو اپنی کوالیفیکیشنز کی منظوری کیلئے کچھ مزید تعلیم حاصل کرنے کی
ضرورت ہو ،وہ تعلیم کی فیس کیلئے مدد لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ 1800 020 108پر FEE-HELPسے رابطہ کریں
یا دیکھیں http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP

جاۓ کار پر حقوق اور تحفظ
آسٹریلیا میں کام کرنے والے ہر شخص کو کام پر بنیادیحقوق اور تحفظ حاصل ہے۔
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 Ombudsmanآسٹریلیا میں آجروں اور اجیروں کیلئے روزگار کے قوانین کے بارے میں
 www.fairwork.gov.auپر مفت مشورہ اور معلومات فراہم کرتا ہے جو انگلش کے عالوہ دوسری زبانوں میں بھی ہیں۔

کم از کم تنخواہ
آسٹریلیا میں تمام اجیر (مالزمین) ایک کم از کم اجرت پانے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ رقم اس پر منحصر ہو گی کہ آپ کس
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۔
آپ کا آجر آپ کو باقاعدگی سے ادائیگی کرنے کا پابند ہے وہ آپ کی اجازت کے بغیر تنخواہ میں کوئی کٹوتیاں نہیں کر سکتا
(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۔
یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو تنخواہ کے دن کے بعد ایک دفتری دن کے اندر پے سلپ دی جاۓ۔

مالزمت کی شرائط
آسٹریلیا میں تمام کارکن مالزمت کی کم از کم شرائط کے حقدارہیں۔ یہ معیار کام کے اوقات ،اوورٹائم کی ادائیگی ،آرام کے
وقفوں ،بیماری کی رخصت اور چھٹیوں کا احاطہ کرتے ہیں۔

نمائندگی کے حقوق
آسٹریلیا میں تمام کارکنوں کو ٹریڈ یونین میں شامل ہونے اوراس کے ذریعے اپنی نمائندگی کروانے کا حق حاصل ہے۔ یونینز
اپنے ارکان کو اجرت ،مالزمت کی شرائط اور جاۓ کار پر حقوق کے بارے میں مشورہ فراہم کرتی ہیں۔ وہ جاۓ کار پر
مسائل کے سلسلے میں مدد کرتی ہیں اور آجروں کے ساتھ ارکان کی تنخواہ اور کام کی شرائط کے بارے میں بات چیت
کرتی ہیں۔
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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۔
اگر آپ یونین میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ کو علم نہیں کہ کونسی یونین میں شامل ہونا چاہیئے تو آپ
 www.australianunions.com.auپرAustralian Unions
سے رابطہ کر سکتے ہیں۔  Australian Unionsرکنیت اور مشورے کی سروس ہے جسے Australian Council of
 Trade Unionsچالتی 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
آپ کو نسل ،مذہب ،جنس ،حمل ،جنسی ترجیح ،معذوری یا ٹریڈ یونین کی رکنیت جیسی وجوہ کی بنا پر کام پر امتیازی سلوک
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
کام کے کم فائدہ مند حاالت یا مالزمت کی کم فائدہ مند شرائط پر رکھا جاۓ

امتیازی سلوک سے متعلق قوانین کے بارے میں مزید معلومات کیلئے دیکھیں
www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guideaustralian-discrimination-laws
شکایت کرنے کیلئے یہاں جائیں
www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complainabout/complaints-about-discrimination-employment

جاۓ کار پر دیگر حقوق
آپ کا آجر اس وجہ سے آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرسکتا اور نہ ہی آپ کو نکال سکتا ہے کہ آپ نے اپنی مالزمت کے
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
اگر آپ کو اس بارے میں یقین نہیں کہ آپ کو درست تنخواہ ،شرائط اور جاۓ کار پر حقوق حاصل ہیں ،یا اپنے آجر کے
بارے میں شکایات کرنے کیلئے ،آپ یہاں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں:
نیشنل ایجنسیاں

فون

ویب سائیٹ
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ویب سائیٹ

فون

نیشنل ایجنسیاں

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

13 1394

Fair Work Ombudsman
)(انگلش کے عالوہ دوسری زبانیں

www.australianunions.com.au/ 1300 486 466

Fair Work Ombudsman
تارکین وطن اور ویزے کے حامل افراد
کیلئے
Australian Unions

www.fwa.gov.au/ 1300 799 675

Fair Work Commission

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

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

Australian Government

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

Department of Immigration and
Border Protection

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۔
اگر آپ کام پر حادثے کا شکار ہو جائیں تو آپ کو کارکنوں کیلئے ہرجانہ لینے کا حق ہو سکتا ہے۔
) قوانین بھی کہتے ہیںOccupational Health and Safety  قوانین (جنہیںWork Health and Safety (WHS)
 حکومتی اداروں اور کام پر صحت اور حفاظت کے،کیلئے بنیادی ذمہ داری سٹیٹس اور ٹیریٹریز پر ہے۔ یہ قوانین آجروں
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۔
:سٹیٹس اور ٹیریٹریزکے ریگولیٹرز یہ ہیں
ویب سائیٹ

فون

صحت اور حفاظت کا ریگولیٹر

ریجن

www.worksafety.act.gov.au

02 6207 3000

WorkSafe ACT

ACT

www.workcover.nsw.gov.au

13 1050

WorkCover NSW

NSW

www.worksafe.nt.gov.au

1800 019 115

NT WorkSafe

NT

www.worksafe.qld.gov.au

1300 362 128

WorkCover Queensland

Qld

www.safework.sa.gov.au

1300 365 255

SafeWork SA

SA

www.worksafe.tas.gov.au

1300 366 322

WorkSafe Tasmania

Tas.

www.worksafe.vic.gov.au

1800 136 089

WorkSafe Victoria

Vic.
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ریجن

صحت اور حفاظت کا ریگولیٹر

فون

ویب سائیٹ

WA

WorkSafe Western Australia

1300 307 877

www.worksafe.wa.gov.au

قومی

Comcare

1300 366 979

قومی

Safe Work Australia

1300 551 832

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

کچھ شعبوں مثال" کان کنی اورتیل اور گیس کے شعبے میں الگ سیفٹی ریگولیٹرز (حفاظت کے نگران) ہیں۔ ریگولیٹرز کی
مکمل فہرست کیلئے ،جس میں کارکنوں کیلئے ہرجانے کے ریگولیٹرز بھی شامل ہیں ،دیکھیں
www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whsregulators

بڑھاپے کی پنشن
بڑھاپے کی پنشن ( (Superannuationاپنی ریٹائرمنٹ کیلئے بچت کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ اور/یا آپ کا آجر ایک پنشن
فنڈ میں پیسے ڈال سکتے ہیں جو آپ بالعموم ساٹھ سال کی عمر کو پہنچنے پر نکال سکتے ہیں۔
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
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 میں
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:
پنشن فنڈ کے بارے میں معلومات
Australian Taxation Office

فون
13 1020

ویب سائیٹ
www.ato.gov.au/super

Australian Securities and
Investments Commission

1300 300 630

www.moneysmart.gov.au/superannuationand-retirement
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 6آسٹریلیا کا قانون
اس حصے میں
آسٹریلیا میں ہر شخص سے آسٹریلیا کے قوانین کی تعمیل کی توقع کی جاتی ہے۔ دوسرے ملکوں میں قبول کی جانے والی
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
جرم کا مطلب ایسا طرز عمل یا حرکت ہے جو قانون کے خالف ہو اور جس کے نتیجے میں سزا ہو سکتی ہے۔
سنگین جرائم میں قتل ،حملہ ،جنسی حملہ ،امالک کو نقصان پہنچانا یا چوری ،مسلّح ڈاکہ ،بچوں یا قانونی رضامندی کی عمر
سے چھوٹے نوجوانوں کے ساتھ جنسی تعلقات پیدا کرنا ،خطرناک انداز میں گاڑی چالنا ،غیر قانونی منشیات کا قبضہ،
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
کے فیصلوں پر اثرانداز ہونے کیلئے تحائف یا رشوت پیش کرنا قانون کے خالف ہے اور اس کی رپورٹ کی جاۓ گی۔
الئسنس کے بغیر اسلحے مثال" بندوق یا پستول کی ملکیت اور اسلحہ پاس رکھنا قانون کے خالف ہے۔ بیشتر سٹیٹس اور
ٹیریٹریزمیں پبلک مقامات پر دوسری ایسی چیزیں پاس رکھنے پر پابندیاں ہیں جو اسلحے کا کام دے سکتی ہوں ،مثال" چاقو۔
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ایمرجنسی میں ،یا خود کو یا کسی اور کو فوری خطرہ درپیش ہونے کی صورت میں000،کو فون کریں اور
”“Policeمانگیں۔ دیکھیں

باب  ،2مدد حاصل کرنا
اگر آپ نے کوئی جرم دیکھا ہے یا اگر آپ کے پاس ایسی معلومات ہیں جن سے پولیس کو کسی جرم کی تفتیش یا روک تھام
میں مدد مل سکتی ہے تو آپ کو www.crimestoppers.com.auپر یا 1800 333 000کو فون کر
کے Crime Stoppersسے رابطہ کرنا چاہیئے۔ آپ کیلئے اپنا نام بتانا ضروری نہیں۔

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

گھریلو اور عائلی تشدد 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
اس کی سالمتی کے حوالے سے خوفزدہ کر کے یا دھمکی دے کر کنٹرول کرنا ہو۔ آسٹریلیا میں گھریلو اور عائلی تشدد قانون
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
شریک حیات کی مسلسل بے عزتی یا اس پر تنقید کرنا
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
کسی کو فحش مواد دیکھنے پر مجبور کرنا
کسی بچے کے ساتھ جنسی فعل یا جنسی حرکات کرنا

آسٹریلیا میں کسی پر جنسی حملہ کرنا قانون کے خالف ہے۔ جنسی حملے کا ارتکاب کرنے واال شخص جیل جا سکتا ہے،
چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ آپس میں تعلقات رکھنے والے افراد ،ازدواجی رشتے میں یا افراد خانہ کے بیچ جنسی حملہ بھی
قانون کے خالف ہے۔
عورتوں کے حقوق مردوں کے برابر ہیں۔ آسٹریلیا کے قوانین عورتوں اور مردوں کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ہر
شخص کو تشدد سے پاک ،اور خوش باش رشتے اورسماج میں زندگی گزارنے گزارنے کا حق حاصل ہے۔ عورتیں بدسلوکی
یا نقصان پہنچاۓ جانے کو قبول کرنے پر مجبور نہیں ہیں۔
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اگر آپ یا آپ کا کوئی واقف خطرے میں ہو تو  000کو فون کریں اور ”“Policeمانگیں۔ آسٹریلیا میں پولیس سے مدد مانگنا
محفوظ ہے اور پولیس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔
 Family Safety Packآپ کو آپ کے حقوق سمجھنے اور یہ جاننے میں مدد دیتا ہے کہ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو
تو کہاں سے مدد مل سکتی ہے۔ آسٹریلیا میں مختلف تہذیبوں کا احساس رکھنے والی کاؤنسلنگ سروسز (ماہرانہ مشورے
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
1800 RESPECTمفت ،رازدارانہ ٹیلیفون اور آن الئن کاؤنسلنگ اور معلومات فراہم کرتی ہے۔ کاؤنسلرز (مشورہ دینے
والے ماہرین) آپ کی بات سنیں گے ،آپ کے سواالت کے جواب دیں گے اور وہ آپ کے عالقے میں دوسری امدادی خدمات
سے آپ کا رابطہ کروا سکتے ہیں۔ 1800 737 732کو فون کریں یا یہاں دیکھیںwww.1800respect.org.au
 MensLineایک کاؤنسلنگ سروس ہے جو مردوں کو تشدد کے مسائل سمیت عائلی اور رشتوں کے مسائل سے نبٹنے میں
مدد دیتی ہے۔ 1300 789 978کو فون کریں یا یہاں دیکھیں www.mensline.org.au
اگر آپ کو انٹرپریٹر کی ضرورت ہے تو تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس ) (TIS Nationalکو 131 450پر مفت
فون کریں۔
 TIS Nationalکاؤنسلنگ فراہم نہیں کرتی لیکن آپ کو دوسرے اداروں سے بات کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔
ریجن
قومی
قومی
قومی
قومی
ACT
NSW

NT

Qld

گھریلو اور عائلی تشدد کیلئے سروس
 – Domestic Violence and Sexual Assaultگھنٹوں کی ہیلپ الئن یا24
www.1800respect.org.au
Child Abuse Prevention Service
24گھنٹوں کی ہیلپ الئن یاwww.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
24 - Mensline Australiaگھنٹوں کی ہیلپ الئن
www.mensline.org.au
Men’s Referral Service
http://mrs.org.au
Domestic Violence Crisis Line
http:// dvcs.org.au
( - Domestic Violence Advocacy Serviceمشورے کی الئن) Sydney
Advice Line
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legalservice
 – Domestic Violence Advocacy Serviceسڈنی سے باہر مفت کال
Community Services Domestic Violence Line
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-andfamilies/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
Crisis Line
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
Domestic Violence Counselling Service
www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
Women’s Help Line
www.dvconnect.org/womensline

فون
 1800 200 526یا
1800 737 732
1800 688 009

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

1800 810 784
1800 656 463

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

1800 800 098

1800 633 937
1800 608 122

03 9322 3555

1800 755 988
03 9898 3145
1800 015 188

1800 065 973
03 9428 2899
1800 007 339

08 9223 1188
1800 000 599

گھریلو اور عائلی تشدد کیلئے سروس
Men’s Help Line
www.dvconnect.org/mensline/
Domestic Violence Crisis Services
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-homeand-in-the-community/domestic-violence
Domestic Violence Help Line
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-toabout-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australiacounselling-services/
Family Violence
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
 – کاؤنسلنگ اور مدد کی سروسResponse and Referral
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/
family_violence_counselling_and_support_service
Eastern Domestic Violence Service
 بجے5  بجے تا شام9  صبح،پیر تا جمعہ
http://edvos.org.au/what-we-do
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
www.iwss.org.au
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
 بجے5  بجے تا شام9  صبح،پیر تا جمعہ
کاؤنسلنگ اور سہارا
www.safesteps.org.au
, Richmond,Men’s Referral Service
وکٹوریا میں مفت کال
http://mrs.org.au/about
Men’s Referral Service, Richmond,
 بجے5  بجے تا شام9  صبح،پیر تا جمعہ
Women’s Domestic Violence Crisis Service
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx
Women’s Domestic Violence Crisis Service
پرتھ کے باہر سے کالیں
Men’s Domestic Violence Helpline
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx

ریجن

SA

Tas.

Vic.

WA

ممکن ہے گھریلو اور عائلی تشدد کے مسائل سے نبٹنے کیلئے آپ کو قانونی مدد کی ضرورت ہو۔ مزید معلومات کیلئے
اس باب کے آخر میں دیکھیں۔

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۔
سال ہے۔ ساؤتھ آسٹریلیا16 اکثر سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں مردوں اور عورتوں دونوں کیلئے رضامندی کی قانونی عمر
سال ہے۔17 (میں یہ عمرTasmania) ( اور تسمانیہSouth Australia)
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کسی بالغ کا رضامندی کی قانونی عمر سے چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی فعل کرنا قانون کے خالف ہے۔ ان قوانین کی
خالف ورزی کرنے والے ہر شخص کیلئے کڑی سزائیں ہیں ،اس سے قطع نظر کہ بچے نے رضامندی دی ہے یا نہیں۔ یہ
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
سکتے ہیں جو  White Pagesمیں درج ہیں۔

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
بھی۔ بچوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کیلئے معقول انتظامات کرنا ضروری ہے۔ اصالح کیلئے جسمانی سزا  ،مثال" مارنے،
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۔
آسٹریلیا میں کچھ لوگ ،جیسے ڈاکٹر اور اساتذہ ،اس صورت میں سٹیٹ اور ٹیریٹری میں بچوں کے تحفظ کے حکام کو اطالع
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
خدمات بچوں کی حفاظت اور فالح یقینی بنانے کی خاطر دخل اندازی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی واقف کو تشدد
یا بدسلوکی سے تحفظ کی ضرورت ہے تو آپ کو پولیس یا بچوں کے تحفظ کی سروس سے رابطہ کرنا چاہیئے۔
مزید معلومات کیلئے:
بچوں کے تحفظ کے ادارے اور ویب سائیٹس

فون
24گھنٹوں کی
سروس
1800 688
009

ریجن

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-andneglect

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

Child Abuse Prevention Services National
www.childabuseprevention.com.au
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فون
24گھنٹوں کی
سروس
131
478

ریجن

بچوں کے تحفظ کے ادارے اور ویب سائیٹس

SA

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

Tas.

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

1300 737 639

Vic.

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

131 278

WA

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

1800 199 008

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
دھمکایا گیا ہے ،مجبور کیا گيا ہے یا دھوکہ دیا گیا 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۔
کسی شخص کو شادی پر مجبور کرنے کے مقصد سے ملک سے باہر لے جانا یا بھیجنا ،یا کسی اور سے اس کا انتظام
کروانا بھی قانون کے خالف ہے۔
16سال سے کم عمر کے بچوں کو شادی کی اجازت نہیں ہے۔ 16اور 18سال کے درمیان عمر کے افراد صرف والدین کی
اجازت اور آسٹریلین عدالتی حکم کے بعد شادی کر سکتے ہیں جس میں جج یا مجسٹریٹ شادی کی منظوری دے۔
آسٹریلیا میں ارینجڈ میرج قانونی ہے۔ دونوں فریقوں کی رضامندی الزمی ہے۔
جبری شادی کے بارے میں مزید جاننے اور مدد مانگتے ہوۓ خود کو اور دوسروں کومحفوظ رکھنے کے طریقوں کے
بارے میں معلومات کیلئے دیکھیں www.ag.gov.au/forcedmarriage
) Family Safety Pack (www.dss.gov.au/family-safety-packمیں جبری شادی اور کم عمری کی شادی کے
بارے میں ایک معلوماتی پرچہ شامل ہے۔
اگر آپ کے خیال میں کسی کی جبری شادی ہوئی ہے یا کسی کو جبری شادی کا خطرہ ہے تو 131 237پر
Australian Federal Policeسے رابطہ کریں۔
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مندرجہ ذیل تنظیمیں بھی مدد کر سکتی ہیں:
ریجن

تنظیمیں اور ویب سائیٹس

فون

قومی

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

1800 737 732

قومی

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

1300 352 000

قومی Anti-Slavery Australia NSW
www.antislavery.org.au
/

02 9514 9662

قومی My Blue Sky NSW
www.mybluesky.org.au
/

 02 9515 8815یا

Vic.

( 0481 070 844ٹیکسٹ)

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

03 9481 3000

لڑکیوں کی تولیدی صحت اور حقوق
لڑکیوں کے جنسی اعضا کو بگاڑنے یا کاٹنے کا رواج )(FGM/Cآسٹریلیا میں قانون کے خالف ہے۔
 FGM/Cمیں 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۔
کسی شخص کو FGM/Cکروانے کیلئے کسی دوسرے ملک لے جانا یا بھیجنا یا کسی اور سے اس کا انتظام کروانا بھی
قانون کے خالف ہے۔
 FGM/Cکے 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

ریجن

لڑکیوں کے تولیدی حقوق کی سروس

قومی

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

ACT

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

02 6247 3077

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

02 6205 1078
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فون

لڑکیوں کے تولیدی حقوق کی سروس

ریجن

1800 817 227

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

NSW

02 9840 3877

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

08 8922 6472
08 8955 4500

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

08 8948 0144

Family Planning Welfare Association
www.fpwnt.com.au

07 3250 0240

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

Qld

1800 188 158

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

SA

08 8444 0700

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

07 3250 0240

Red Cross - Bicultural Community Health Program
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
1300 737 639

Tas.

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

131 444

Tasmania police
www.police.tas.gov.au

1800 333 000

Crime stoppers
http://crimestopperstas.com.au

03 8345 3058
1800 442 007

Royal Women's Hospital
http://www.thewomens.org.au/health-information/
دیہی عالقوں سے مفت کال

1800 806 292
03 9594 2289

South Eastern Centre Against Sexual Assault
www.secasa.com.au
 گھنٹے24 – مفت کال
مصیبت میں
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NT

Vic.

ریجن

WA

لڑکیوں کے تولیدی حقوق کی سروس

فون

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

03 9481 3000

Women’s Information Service
www.communities.wa.gov.au/communities-infocus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx
مفت کال ،پیر تا جمعہ ،صبح  9بجے تا شام  4بجے

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
آسٹریلیا میں چاقو یا بندوق اور پستول جیسے ہتھیار پاس رکھنا جرم ہے۔ بندوق اور پستول پاس رکھنے یا اس کا مالک بننے
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
پستول کے استعمال اور ملکیت کے بارے میں ہر سٹیٹ اور ٹیریٹری کے انتظامات مختلف ہیں۔

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۔
مختلف سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں شکار اور مچھلی پکڑنے کے قوانین مختلف ہیں اور آپ کو پتہ کرنا چاہیئے کہ آپ کے
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
ہونا ضروری ہے۔
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۔
آسٹریلیا میں جانوروں کو ظلم اور غفلت سے محفوظ رکھنے کیلئے قوانین ہیں۔ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ برا سلوک
کرنے والے لوگوں کو جرمانے یا قید کی سزا ،یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ مقامی قوانین آپ کو اپنے گھر میں جانور
رکھنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن آسٹریلیا کے مقامی جانور رکھنے کیلئے بالعموم آپ کے پاس ایک خاص الئسنس ہونا
ضروری ہے۔
گھر کے صحن میں جانوروں کوہالک کرنا ممنوع ہے۔
باب  ،12شہری زندگی میں شرکت بھی دیکھیں۔
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تمباکو نوشی ،شراب نوشی اور منشیات
تمباکو نوشی صحت کیلئے مضر ہے اور آسٹریلیا میں اموات اور بیماری کی بڑی وجوہ میں سے ایک ہے۔
تمباکواور تمباکو نوشی ترک کرنے کے طریقوں کے بارے میں معلومات صحت کے ماہرین مثال ڈاکٹر اور فارماسسٹ سے
دستیاب ہیں۔ بعض دوسری خدمات مثال ) 13 7848 (13 Quitیا www.quitnow.gov.auپر Quitlineسے بھی
معلومات دستیاب ہیں۔
جس کار میں بچے موجود ہوں ،اس میں تمباکو نوشی کی اجازت نہیں ہے اور دفاتر ،کام کی جگہوں ،شاپنگ سنٹروں،
ہسپتالوں ،صحت کے کلینکوں ،تفریحی مقامات اور ریسٹورنٹوں سمیت اکثر پبلک مقامات پر تمباکو نوشی کی اجازت نہیں ہے۔
18سال سے کم عمر کے کسی شخص کو تمباکو کی مصنوعات بیچنا یا فراہم کرنا بھی قانون کے خالف ہے۔
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۔
کسی بھی شخص کیلئے نابالغ کوشراب بیچنا یا فراہم کرنا قانون کے خالف ہے۔ 18سال سے کم عمر کے شخص کیلئے
شراب پینا قانون کے خالف ہے سواۓ اس کے کہ وہ پرائیویٹ امالک مثال" کسی کے ذاتی گھر میں شراب پیے ۔کئی پبلک
مقامات پر بھی شراب نوشی ممنوع ہے۔
آسٹریلیا میں لوگوں کو کچھ منشیات رکھنے ،بیچنے اور استعمال کرنے سے روکنے کیلئے قوانین موجود ہیں۔ منشیات کے
قوانین توڑنے کے نتیجے میں جرمانوں اور قید سمیت کڑی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ آسٹریلیا میں منشیات کے قوانین غیر قانونی
منشیات استعمال کرنے والوں اورغیر قانونی منشیات کی فراہمی ،پروڈکشن یا فروخت کا کاروبار کرنے والوں میں تمیز
کرتے ہیں۔
منشیات یا شراب کے زیراثرہوتے ہوۓ گاڑی چالنا قانون کے خالف ہے۔ اگر آپ منشیات لینے یا شراب پینے کے بعد گاڑی
چالئیں تو آپ اپنے ڈرائیونگ الئسنس سے محروم ہو سکتے ہیں ،آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے ،آپ جیل جا سکتے ہیں یا ان
سب سزاؤں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ باب  ،8ٹرانسپورٹ بھی دیکھیں۔
اگر آپ کو یا آپ کے کسی واقف کو غیر قانونی منشیات یا شراب نوشی کے مسائل ہیں تو اپنے ڈاکٹر ،اپنی مقامی کمیونٹی
ہیلتھ سروس یا اپنی سٹیٹ یا ٹیریٹری میں شراب یا منشیات کیلئے ہیلپ الئن سے بات کریں:
سٹیٹ یا ٹیریٹری

شراب اور منشیات کے بارے میں معلومات کی سروس کا فون نمبر

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
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سٹیٹ یا ٹیریٹری

شراب اور منشیات کے بارے میں معلومات کی سروس کا فون نمبر

Vic.

1800 888 236

Tas.

1800 811 994

WA

)08 9442 5000 (Perth
( 1800 198 024ویسٹرن آسٹریلیا کے دیہی عالقے)

مزید معلومات کیلئے:
ادارہ یا مہم

ویب سائیٹ

National Tobacco Campaign

www.quitnow.gov.au

Department of Health

www.alcohol.gov.au/

National Drugs Campaign

www.drugs.health.gov.au/

Australian Drug Information Network

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

پودوں یا جانوروں کی درامد پر پابندیاں
اگر آپ آن الئن مصنوعات خریدیں یا آسٹریلیا آئیں یا آسٹریلیا سے باہر جائیں تو ایسے اصول موجود ہیں کہ آپ کونسے
پودے اور جانور خرید سکتے ہیں یا اپنے ساتھ ال سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers
یہ چیک کرنے کیلئے کہ آیا آپ کا سامان جنگلی حیات کے قوانین توڑتا ہے ،یہاں دیکھیں
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
ایسے قوانین بھی ہیں کہ کونسے پودے اور جانور آسٹریلیا کے اندر ٹرانسپورٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ آسٹریلیا کے
اندر سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو www.quarantinedomestic.gov.au/پر چیک کریں کہ اپنی منزل تک چیزیں لے
جانے کیلئے کیا تقاضے عائد ہوتے ہیں۔

دیگر قوانین
آسٹریلیا میں سزاۓ موت نہیں ہے۔
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
ہمسایوں کے ساتھ کئی قسموں کے تنازعات بھی قانون کے تحت آتے ہیں۔ تنازعات کے حل اور ثالثی کی خدمات موجود ہیں
جو ایسے مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہیں اور یہ عدالت سے رجوع کرنے کا متبادل ہیں۔
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:مزید معلومات کیلئے
سروس

سٹیٹ یا
ٹیریٹری

Conflict Resolution Service

ACT

Information about the law in NSW

NSW

www.cjc.nt.gov.au/

Community Justice Centre

NT

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

Queensland Government

Qld

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

Legal Services Commission of SA

SA

Hobart Community Legal Service

Tas.

Victoria Legal Aid

Vic.

Legal Aid WA

WA

ویب سائیٹ
www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods
_brochure.pdf
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neig
hbours/

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-lawhandbook/community-andenvironment/neighbourhooddisputes/introduction
www.legalaid.vic.gov.au/find-legalanswers/disputes-with-neighbours
www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutThe
Law/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCo
mmonProblems.aspx

 شہری زندگی میں شرکت بھی دیکھیں۔،12 باب

قانونی مدد
تمام سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو لوگوں کو ان کے قانونی حقوق اور فرائض کے بارے میں
معلومات دیتی ہیں اور نظام انصاف تک ان کی رسائی بہتر بناتی ہیں۔
، ذہنی صحت، مائیگریشن، گھریلو تشدد، ازدواجی رشتے ٹوٹنے، ادارے اہل کالئنٹس کو فوجداری معامالتLegal Aid
: قرض اور ٹریفک کے جرائم کے بارے میں قانونی مشورہ اور مدد فراہم کرتے ہیں،سوشل سیکورٹی
ویب سائیٹ

فون

لیگل ایڈ ادارہ

سٹیٹ یا
ٹیریٹری

www.legalaidact.org.au/

1300 654 314

Legal Aid ACT

ACT

www.legalaid.nsw.gov.au/

1300 888 529

Legal Aid NSW

NSW

www.nt.gov.au/ntlac

1800 019 343

Northern Territory Legal Aid
Commission

NT

www.legalaid.qld.gov.au/

1300 651 188

Legal Aid Queensland

Qld

www.lsc.sa.gov.au/

1300 366 424

Legal Services Commission of
South Australia

SA

www.legalaid.tas.gov.au/

1300 366 611

Legal Aid Commission of Tasmania

Tas.

www.legalaid.vic.gov.au/

1300 792 387

Victoria Legal Aid

Vic.

www.legalaid.wa.gov.au/

1300 650 579

Legal Aid W estern Australia

WA
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کمیونٹی لیگل سنٹرز کئی مختلف معامالت میں قانونی مشورہ اور مدد فراہم کرتے ہیں۔ کچھ ادارے کمیونٹی کالسز پیش کرتے
ہیں جن میں آپ اپنے قانونی حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں مزید سیکھ سکتے ہیں
ملک گیر قانونی ادارے

ویب سائیٹ

National Association of Community Legal Centres

www.naclc.org.au/

Children’s and Youth Law Centre

www.lawstuff.org.au/

Women’s Legal Services

www.wlsa.org.au/

۔
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 7رہائش
اس حصے میں
آسٹریلیا میں رہائش ڈھونڈنا مشکل ہو سکتا ہے اور کرایے کے گھر مہنگے ہو سکتے ہیں۔ بڑے کنبوں کیلئے ایسی طویل
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
سے استفادہ کر سکیں۔ تفصیالت کیلئے اپنے تعلیمی ادارے کے انٹرنیشنل سپّورٹ سٹاف سے بات کریں یا ان کا
ویب سائیٹ دیکھیں۔ انٹرنیشنل طالبعلموں کیلئے رہائش کے مواقع کیلئے یہاں دیکھیں
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation

•

طالبعلموں کی سطح کی رہائش کے اخراجات کا اندازہ کرنے کیلئے دیکھیں
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
رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی پرائیویٹ مالک مکان سے ڈائریکٹ بھی کرایےپر رہائش لے سکتے ہیں۔ کرایے کی رہائشوں کے
اشتہار آن الئن اور اخبارات میں ’To letاور ’ ‘Accommodation vacantحصوں میں ملتے ہیں۔ آپ رئیل اسٹیٹ
ایجنٹوں کے دفاتر میں جا کر بھی دستیاب کرایے کے گھروں کی فہرست دیکھنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔
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'لیز' ) (leaseیا 'رہائش کرایے پر لینے کا معاہدہ' ) (residential tenancy agreementکرایہ دار اور مالک مکان کے
بیچ ایک تحریری قانونی معاہدہ ہوتا ہے۔ بالعموم یہ چھ یا بارہ مہینوں کی مقررہ مدت کیلئے ہوتا ہے تاہم آپ کو دستخط کرنے
سے پہلے مدت کے بارے میں بات چیت کرنے کا حق حاصل ہے۔ آپ مدت ختم ہونے پر لیز کی تجدید بھی کروا سکتے ہیں۔
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
(معائنہ) کتنے وقفوں سے ہو گا ،آیا پالتو جانوروں کی اجازت ہے یا نہیں اور آپ کتنا عرصہ رہائشگاہ میں رہ سکتے ہیں۔
آپ جتنی مدت رہ سکتے ہیں ،اس سے زیادہ لمبی لیزکا معاہدہ نہ کریں کیونکہ اگر آپ طے شدہ مدت ختم ہونے سے پہلے
رہائشگاہ چھوڑیں گے (جسے "لیز توڑنا" ('breaking a lease',کہتے ہیں)تو یہ آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔
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
ادا کیا جانے واال ڈیپازٹ ہے۔ مختلف سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں یہ رقم مختلف ہے۔ مالک مکان یا رئیل اسٹیٹ ایجنٹ آپ کا بانڈ
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
ہو اور رہائشگاہ صاف اور نقصان کے بغیرحالت میں ہو۔
آپ کے رہائشگاہ میں منتقل ہونے سے پہلے اس کی حالت اور پہلے سے موجود ٹوٹ پھوٹ کا ریکارڈ 'کنڈیشن رپورٹ' میں
درج ہوتا ہے۔آپ اور مالک مکان یا رئیل اسٹیٹ ایجنٹ یہ کنڈیشن رپورٹ ) (condition reportمکمل کرتے ہیں اور اس
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۔
مرمتوں کیلئے بالعموم مالک مکان ذمہ دار ہوتا ہے۔

رہائشگاہ کا انسپیکشن کرنے سے پہلے اور لیز کی شرائط کو پوری طرح سمجھ لینے سے پہلے لیز پر دستخط نہ کریں
کیونکہ دستخط کرنے کے بعد آپ قانونی طور پر اسدستاویز کے پابند ہوجاتے ہیں۔
آپ کو رہائشگاہ sub-letکرنے (یعنی آگے کسی اور شخص کو کرایے یا لیز پر دینے) کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی لمبا
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۔
اگر آپ رہائشگاہ چھوڑنے کا ارا دہ رکھتے ہیں تو آپ کیلئے مالک مکان کو مناسب نوٹس دینا ضروری ہے (بالعموم کم از کم
چار ہفتوں کا نوٹس یا جیسے آپ کی لیز میں طے کیا گیا ہو)۔

رہائش کیلئے مدد
کم آمدن والے لوگ عارضی رہائشگاہ ،یابانڈ اور پہلے مہینے کے پیشگی کرایے کیلئے حکومت سے مالی مدد لینے کے اہل
ہو سکتے ہیں۔
 Rent Assistanceایک سرکاری ادائیگی ہے جو کم آمدن والے لوگوں کر کرایے کی ادائیگی میں مدد دیتی
ہے(www.humanservices.gov.au/rentassistance).۔

پبلک ہاؤسنگ
اگر آپ Centrelinkسے پیسے لیتے ہیں یا آپ کی آمدنی کم ہے تو آپ پبلک ہاؤسنگکرایےپرلینےکیدرخواستدے
سکتےہیںجوحکومتکیملکیترہائشگاہہوتیہے۔
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کےگھروںگئےلیےپرطورپرائیویٹجوہیںکرتےاداکرایہپرشرحرعایتیآپتوہوںرہتےمیں سنگاگر آپ پبلک ہاؤ
ہے۔ہوتاکمسےکرایے
خانہ کی تعداد کیاافرادکےآپ،ہیںچاہتےرہناکہاںآپکہہےہوتامختلفپربنااسعرصہکاانتظارکیلئے سنگپبلک ہاؤ
ہے اور رہائشگاہ کیلئے آپ کی ضرورت کتنی اشد ہے۔ انتظار کا عرصہ بہت لمبا ہو سکتا ہے۔
:مزید معلومات کیلئے
ویب سائیٹ

فون

www.communityservices.act.gov.au/hcs

133 427

ہاؤسنگ اتھارٹی

سٹیٹ یا
ٹیریٹری

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

13 74 68

www.housing.sa.gov.au

131 299

Housing and
Community Services
Housing NSW
Department of
Housing
Department of
Housing and Public
Works
Housing SA

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

Housing Tasmania

Tas.

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

Office of Housing

Vic.

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

Department of
Housing

WA

www.housing.nsw.gov.au 1300 468 746
https://nt.gov.au/property/public-housing 08 8999 8814

ACT
NSW
NT
Qld
SA

بے گھر افراد کیلئے رہائش کی مدد
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
02 6247 7744
1800 176 468
1800 152 152

1800 474 753

1800 003 308

سروس اور ویب سائیٹ
Homelessness Australia
www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
FirstPoint
www.firstpoint.org.au
Link2Home
www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
ShelterMe
www.shelterme.org.au
Homeless Hotline
www.qld.gov.au/housing/emergency-temporaryaccommodation/homeless-persons-information-qld/
Help in Crisis Situations
www.sa.gov.au/topics/housing-property-andland/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessingservices
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ریجن
قومی
ACT
NSW
NT
Qld

SA

فون
1800 800 588
1800 825 955
1800 065 892

سروس اور ویب سائیٹ
Housing Connect
www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect
Crisis and emergency accommodation
www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation
Homelessness Advisory Service
www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice

ریجن
Tas.
Vic.
WA

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
: اکثر متعدد زبانوں میں،میں معلومات دیتی ہیں
فون
13 22 81

13 32 20

1800 019 319
1300 366 311
131 882
1300 654 499

1300 558 181

1300 304 054

رہائش اور فیئر ٹریڈنگ کا ادارہ
Access Canberra
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favi
con.ico
NSW Fair Trading
www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renti
ng_a_home.page
Consumer Affairs
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenen
cies
Residential Tenancies Authority
www.rta.qld.gov.au/
Consumer and Business Services
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/rentingand-letting/renting-privately
Consumer Affairs and Fair Trading
www.consumer.tas.gov.au/renting
Consumer Affairs Victoria
www.consumer.vic.gov.au/housing-andaccommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-andother-payments/rent-receipts
Department of Commerce
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-rentinghome-wa

سٹیٹ یا
ٹیریٹری
ACT

NSW

NT
Qld
SA
Tas.

Vic.

WA

:دوسری غیرسرکاری تنظیمیں بھی موجود ہیں جو کرایہ داروں کو مشورہ فراہم کرتی ہیں
ویب سائیٹ

فون

کرایہ داروں کے ویب سائیٹس

سٹیٹ یا
ٹیریٹری

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

02 6247 2011

Tenants’ Union ACT

ACT

Tenants NSW

NSW

www.tenants.org.au
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سٹیٹ یا
ٹیریٹری

کرایہ داروں کے ویب سائیٹس

فون

NT

NT Tenants’ Advice Service

1800 812 953

Qld

Tenants Queensland

1300 744 263

SA

Tenants Information and
Advisory Service

1800 060 462

www.syc.net.au/tias/overview

Tas.

Tenants Union of Tasmania

1300 652 641

http://tutas.org.au

Vic.

Tenants Union of Victoria

03 9416 2577

www.tuv.org.au

Tenancy WA
دیہی عالقوں سے مفت کال
Real Estate Institute of
Australia

08 9221 0088
1800 621 888

www.tenancywa.org.au

WA
قومی

ویب سائیٹ
www.dcls.org.au/legal-andadvocacy-services/tenants-advice
http://tenantsqld.org.au/info-fortenants

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
سٹیٹ یا ٹیریٹری کی حکومت کی جانب سے فرسٹ ہوم اونر گرانٹ لینے کے اہل ہو سکتے ہیں
(دیکھیں (www.firsthome.gov.au۔
اگر آپ آسٹریلیا کے مستقل رہائشی نہیں ہیں تو آپ کو مکان خریدنے کیلئے فارن انویسٹمنٹ اپروول لینے کی ضرورت ہو
سکتی ہے (دیکھیں )www.firb.gov.au/real-estate۔
اگر آپ کو پراپرٹی خریدنے کیلئے قرض لینے کی ضرورت ہے تو اپنے بینک یا مالی ادارے سے رابطہ کریں۔ آسٹریلیا میں،
پراپرٹی خریدتے ہوۓ ،لوگ لین دین کے انتظام کیلئے بالعموم سالیسیٹر (وکیل) یا کنویئنسر کو استعمال کرتے ہیں۔ شرائط کو
پوری طرح سمجھ لینے سے پہلے کسی معاہدے پر دستخط نہ کریں۔
پراپرٹی خریدنے کے بارے میں مزید معلومات کیلئے دیکھیں
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
کے عالقے پر منحصر ،یہ خدمات سرکاری ادارے یا پرائیویٹ کمپنیاں فراہم کر سکتی ہیں – ٹیلیفون ڈائریکٹری دیکھیں۔
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
کسی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے معاہدے کی شر ائط کو سمجھ لینا اہم ہے۔ گھر میں انرجی کی خدمات کے انتظام
کیلئے ایک ہیلپ گائیڈ یہاں دستیاب ہے www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-
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home۔
 Australian Energy Regulatorبھی www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
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
کا ویب سائیٹ Energy Made Easyدیکھیں جس کا پتہ یہ ہے www.energymadeeasy.gov.au/
سپالئر چنتے ہوۓ یہ چیک کرنا یاد رکھیں:
•

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 Easyویب سائیٹ)(www.energymadeeasy.gov.au/publications-0
پر مختلف زبانوں میں بھی کئی معلوماتی پرچے مجود ہیں اور یہاںenergy ombudsmen
)(www.energymadeeasy.gov.au/useful-contactsکی فہرست ہے جن سے آپ اس صورت میں
رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بجلی یا گیس کے سپالئر کے ساتھ کوئی مسئلہ حل نہ کر پا رہے ہوں۔

Centrepay
 Centrepayاپنی مرضی سے لی جانے والی بل ادا کرنے کی سروس ہے جو Centrelinkکے صارفین کیلئے مفت ہے
(www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
پر جائیں)۔ آپ اپنی Centrelinkادائیگی میں سے باقاعدگی سے پیسے کٹوانے کیلئے  Centrepayکو استعمال کر سکتے
ہیں تاکہ آپ کے بل ،اخراجات اور گھریلو اخراجات جیسے کرایہ ،گيس ،بجلی ،پانی اور فون ادا ہوتے رہیں۔ آپ کٹنے والی
رقم کو کسی بھی وقت شروع یا تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کا تیز ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ  www.my.gov.auپر
 myGovکے ذریعے اپنا Centrelinkآن 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۔
ان خدمات کےمعاہدے کو اکثر 'پالن' کہا جاتا ہے۔ فون اور انٹرنیٹ کی خدمات کےمعاوضے کیلئے آپ
’ ‘landline plan’ ،‘mobile planاور ’‘internet planجیسے 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
اہم معلومات کا خالصہ )(Critical Information Summaryکہا جاتا ہے۔
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آسٹریلیا میں فون اور انٹرنیٹ کے معاہدوں میں کچھ باتیں مشترکہ ہیں:

•
•
•

بالعموم سروس کی کنیکشن فیس لگتی ہے۔
آپ کیلئے ایک سال یا دو سال کا معاہدہ کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔
اکثر موبائل سروسز میں ایک ماہوار کال االؤنس یا موبائل براڈ بینڈ کیلئے ڈاٹا االؤنس شامل ہوتا ہے اور اگر آپ اس
االؤنس سے زیادہ استعمال کریں تو آپ کو زیادہ پیسے ادا کرنے پڑ سکتے ہیں۔

•

کئی سروسز میں خرچ قابو میں رکھنے کیلئے خبردار کرنے کا طریقہ شامل ہوتا ہے –اگر آپ اپنے ماہوار االؤنس
کے  85% ،50%یا 111%سے زیادہ استعمال کر چکے ہوں تو آپ کو ٹیکسٹ میسیج یا ای میل کے ذریعے
اطالع دی جاتی ہے۔

•

آپ پری پیڈ (استعمال سے پہلے ادائیگی) یا پوسٹ پیڈ (پرووائیڈر آپ کو باقاعدگی سے بل بھیجے گا) سروسز میں
سے چن سکتے ہیں۔

اگر آپ کو فون یا انٹرنیٹ کا بل آۓ اور آپ مقررہ تاریخ تک بل ادا نہ کر سکتے ہوں تو آپ کو کمپنی سے رابطہ کرنا
چاہیئے۔
ماہانہ فون پالن االؤنس میں اکثر دوسرے ممالک کو کالیں شامل نہیں ہوتیں۔ یہ کالیں مہنگی ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے آپ کو
اپنی بیرون ملک کالوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہو یا آپ کال کارڈ خرید کر استعمال کر سکتے ہیں (روزمرہ اشیا کی
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
پرووائیڈر کے ساتھ معاہدہ کرنا ہو گا۔ کسی بھی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے یہ تسلی کر لیں کہ آپ اس سروس کا
خرچ برداشت کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی ضرویات پوری کرتی ہے۔ آپ پری پیڈ وائر لیس انٹرنیٹ کنیکشن بھی خرید
سکتے ہیں۔
ایسے کئی پروگرام موجود ہیں جو انٹرنیٹ تک مفت یا کم قیمت رسائی اور اس کی تربیت فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر،
پبلک الئبریریاں اور لوکل کاؤنسلز مفت انٹرنیٹ پیش کرتی ہیں۔
آپ کو صرف وہی فون یا انٹرنیٹ کمپنیاں استعمال کرنی چاہئیں جو
) Telecommunications Industry Ombudsman (TIOسکیم کی رکن ہیں (یہاں فہرست ہے
)www.tio.com.au/members/members-listing۔
اگر آپ کی فون یا انٹرنیٹ سروس میں کوئی مسئلہ ہو جاۓ اور کمپنی مسئلہ حل کرنے کے قابل نہ ہو تو آپ 1800 062
058پر فون کر کے یا  www.tio.com.au/making-a-complaintپر  TIOکوشکایت کر سکتے ہیں۔

گھریلو کوڑا اٹھانا اور ری سائیکلنگ
بالعموم مقامی حکومت کوڑا اٹھانے کا انتظام کرتی ہے۔ عام طور پر عام گھریلو کوڑے کرکٹ اور ری سائیکل کی جانے والی
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
۔ باب  ،12شہری زندگی میں شرکت بھی دیکھیں۔
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ڈاک
آپ  Australia Postکے لیٹر باکس یا دفتر کے ذریعے خطوط اور پارسل بھیج سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں بھیجی جانے والی
ڈاک کی نسبت بیرون ملک ڈاک کے ٹکٹ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔  Australia Postدوسری کارآمد خدمات بھی فراہم کرتا ہے
جیسے بل ادا کرنا اور پاسپورٹ فوٹو کھینچنا (دیکھیں )www.auspost.com.au۔
اگر آپ گھر بدلیں تو آپ اپنی ڈاک نئے پتے پر ری ڈائریکٹ کروا سکتے ہیں
( www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.htmlپر جائیں)۔ ہو سکتا ہے آپ اس کی قیمت
میں رعایت پانے کے اہل ہوں۔ Australia Postآپ کا نیا پتہ دوسرے اداروں کو بھی فراہم کر سکتا ہے۔
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 8ٹرانسپورٹ
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۔

•
•
•
•
•

پبلک ٹرانسپورٹ
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
ٹکٹ خریدنا ہو گا۔ بالعموم طالبعلموں ،معمر افراد اور  Health Care Cardرکھنے والوں کیلئے رعایت دستیاب ہے۔ ہفتہ
وار یا ماہوار ٹکٹ عام طور پریومیہ ٹکٹ یا ایک سفر کے ٹکٹ کی نسبت سستے ہیں۔
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

پبلک ٹرانسپورٹ ایجنسی

ویب سائیٹ

ACT

ACTION

www.action.act.gov.au

NSW

Transport NSW

www.transport.nsw.gov.au/

NT

Department of Transport

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

Qld

Department of Transport
and Main Roads

www.tmr.qld.gov.au/

SA

Transport SA

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

Tas.

Metro Tasmania

www.metrotas.com.au

Vic.

Metlink

www.metlinkmelbourne.com.au

WA

Public Transport Authority

www.pta.wa.gov.au
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ٹیکسی سروسز
آسٹریلیا کے زیادہ تر حصوں میں ٹیکسیاں یا ’‘cabsدن کے24گھنٹے چلتی ہیں۔ ٹیکسی کے ڈیش بورڈ پر لگا میٹر کرایہ
ظاہر کرتا ہے۔ ٹیکسی کمپنیاں آن الئن اور Yellow Pagesمیں’ ‘Taxi cabsکے نیچے درج ہیں۔ اکثر شہروں میں وہیل
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۔
بعض عالقوں میں ٹیکسی ٹرانسپورٹ کے متبادل جیسے  Uberاور غیر رسمی طور پر ایک کار میں کئی لوگوں کے سفر
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
والے بریک اور گھنٹی ہونا ض روری ہے۔ اگر آپ سائیکل چال رہے ہوں تو آپ کیلئے اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کسی بھی
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۔
آپ کے مقامی عالقے یا شہر میں سائیکل سواری کی حوصلہ افزائی کیلئے خاص انتظامات ہو سکتے ہیں جیسے سائیکل
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۔
اگر با ئسیکل لین دستیاب ہو تو آپ کو اسی لین میں سائیکل چالنی چاہیئے کیونکہ یہ زیادہ محفوظ ہے نیز کچھ سٹیٹس اور
ٹیریٹریز میں یہ الزمی بھی ہے۔ اگربائسیکل لین نہ ہو تو آپ کو سڑک کے اس قدر بائیں طرف سائیکل چالنی چاہیئے کہ یہ
محفوظ ہو۔ بالعموم ،دو سے زیادہ سائيکل سواروں کو برابر رہ کر نہیں چلنا چاہیئے۔

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
جانب احتیاط سے دیکھیں۔ سڑک یا ریل کی پٹری پر مت چلیں۔
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
پرائیویٹ ٹرانسپورٹ اس ٹرانسپورٹ کو کہتے ہیں جو آپ کی ملکیت ہو اور جسے آپ حسب خواہش استعمال کرتے ہوں۔
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۔
ہچ ہائیکنگ ،یعنی کسی اجنبی کے ساتھ اس کی کار یا ٹرک میں مفت سوار ہو جانا ،غیر محفوظ ہے اور اس کا مشورہ نہیں
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۔
اگر آپ کے پاس کسی اور ملک کا الئسنس نہیں ہے تو آپ کو  Learner's Permitلینے کیلئے Driver Knowledge
 Testپاس کرنا پڑے گا۔  Learner's Permitآپ کو اس صورت میں ڈرائیونگ سیکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک
الئسنس یافتہ ڈرائیور کے ساتھ ہوں۔ آپ کیلئے گاڑی چالتے ہوۓ اپنی گاڑی پر ”“Lپلیٹیں لگانا الزمی ہے۔
جب آپ مناسب مہارتیں حاصل کر چکیں تو آپ Provisionalڈرائیونگ الئسنس کی درخواست دے سکتے ہیں۔
 Provisional Licenceلینے کیلئے ضروری ہے کہ آپ کی عمر کم از کم 17سال ہو ،آپ کے پاس کم از کم چھ ماہ کے
مجموعی عرصے کیلئےLearner's Permitرہ چکا ہو یا آپ کے پاس انٹرسٹیٹ الئسنس یا کسی اور ملک کا ڈرائیونگ
الئسنس ہو۔ آپ کیلئے گاڑی چالتے ہوۓ اپنی گاڑی پر ”“Pپلیٹیں لگانا الزمی ہے۔
اگرآپ اپنا  Provisionalعرصہ کامیابی سے مکمل کر لیں تو آپ اوپن الئسنس کی درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے
الئسنس پر شرائط ہوں تو آپ ان کی تعمیل کے پابند ہیں۔
باب  ،1آمد کے فورا" بعد کیا کرنا چاہیئے بھی دیکھیں

ڈرائیونگ کیلئے الگو ہونے والے قوانین
آپ کیلئے ڈرائیونگ پر الگو ہونے والے قوانین سے آگاہ ہونا اور ان کی تعمیل کرنا الزمی ہے۔ مثال کے طور پر:

•
•

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۔
اگر آپ کا حادثہ ہو جاۓ تو پولیس کو فوری رپورٹ کرنا الزمی ہے۔

آسٹریلیا میں ٹریفک کے قوانین بہت سخت ہیں۔ مختلف سٹیٹس میں ڈرائیونگ کے قوانین اور ضوابط مختلف ہیں۔ ٹریفک قوانین
کی عدم تعمیل یا قانون توڑنے کے نتیجے میں بھاری جرمانے ہو سکتے ہیں ،آپ کا ڈرائیونگ الئسنس چھن سکتا ہے بلکہ قید
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۔
گاڑی چالتے ہوۓ شراب پینایا شراب یا منشیات کے زیر اثر ہوتے ہوۓ گاڑی چالنا قانون کے خالف ہے۔ مختلف سٹیٹس
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
ہے۔ باب  ،6آسٹریلین قانون بھی دیکھیں
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مزید معلومات کیلئے:
سٹیٹ یا
ٹریٹری
ACT

روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی

فون

ویب سائیٹ

Road Transport Authority
Roads and Maritime
Services
Department of Transport

13 22 81

www.rego.act.gov.au

13 22 13

www.rms.nsw.gov.au

1300 654 628

https://nt.gov.au/driving

Qld

Department of Transport
and Main Roads

13 23 80

www.tmr.qld.gov.au/

SA

Transport

13 10 84

www.transport.sa.gov.au

Tas.

Transport Tasmania

1300 135 513

www.transport.tas.gov.au

Vic.

VicRoads

13 11 71

WA

Department of Transport

13 11 56

www.vicroads.vic.gov.au
www.transport.wa.gov.au/index.a
sp

NSW
NT

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۔
سیٹ بیلٹ کے بغیر گاڑی چالنے پر جرمانے لگتے ہیں اور آپ کا ڈرائیونگ الئسنس چھن سکتا ہے۔ سب کاروں میں بالغوں
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
ہے۔ حفاظتی سیٹ کا آسٹریلین معیاروں پر پورا اترنا الزمی ہے ،اسے گاڑی میں درست طور پر لگانا اور بچے کی عمر کے
لحاظ سے درست ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے:

•

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۔

•

چھ ماہ سے لے کر چار سال تک کی ع مر کے بچوں کوگاڑی کے پچھلے یا اگلے حصے کی طرف رخ رکھنے
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
یا بوسٹر سیٹ میں بٹھانا ضروری ہے جس کے ساتھ درست ایڈجسٹ کی گئی سیٹ بیلٹ باندھی جاۓ یا چائلڈ سیفٹی
ہارنیس لگائی جاۓ۔

چھوٹے بچوں کو گاڑی کی اگلی سیٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ چار سال سے سات سال تک کی عمر کے بچوں کو
اگلی سیٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے ،سواۓ تب کے جب دوسری تمام پچھلی سیٹوں پر سات سال سے کم عمر کے
بچے بیٹھے ہوں۔
بچوں کی حفاظتی سیٹیں کرایے پر لینے کیلئے www.kidsafe.com.auپر جائیں۔
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کار خریدنا
نئی اور سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی فروخت کے اشتہارات اخباروں میں اورآن الئن ملتے ہیں۔ یہ نئی کاروں کے شو رومز اور
سیکنڈ ہینڈ کار یارڈز سے بھی دستیاب ہیں۔
کار کی قیمت خرید میں بالعموم رجسٹریشن ،سٹیمپ ڈیوٹی (جو سیلز ٹیکس کی طرح کا ٹیکس ہے) اور الزمی انشورنس کی
فیسیں شامل نہیں ہوتیں۔ یہ اخراجات عام طور پر الگ سے ادا کیے جاتے ہیں۔
گاڑی خریدنے کیلئے قرض لینے کے بارے میں معلومات کیلئے اپنے بینک یا کسی فنانس کمپنی سے رابطہ کریں۔ یہ یقینی
بنانا یاد رکھیں کہ فنانس (قرض لینے) کے کسی بھی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے آپ تمام شرائط سمجھ چکے ہوں۔
اگر آپ گاڑی خریدیں اور پچھلے مالک نے اس گاڑی پر قرض لے رکھا ہو جو اس نے لوٹایا نہ ہو تو وہ کمپنی گاڑی کو
واپس اپنے قبضے میں لے سکتی ہے جس سے قرض لیا گیا تھا۔ یہ چیک کرنے کیلئے کہ آیا پچھلے مالک کے ذمے گاڑی
پر کوئی قرض باقی ہے،
) Personal Property Securities Register (PPSRسے رابطہ کریں۔
 PPSRآپ 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
ہے یا اوڈومیٹر میں ردوبدل (کلومیٹر بتانے والے میٹر میں ناجائز تبدیلی) کے امکان کی وجہ سے گاڑی Commissioner
 for Fair Tradingکے ریکارڈ میں درج ہو چکی ہے۔ مزید معلومات کیلئے 1300 007 777کو فون کریں یا
www.ppsr.com.au/individualsپر جائیں۔
تمام سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں موٹرسٹ ایسوسی ایشنز ہیں جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی خرید پر غور کرنے والوں کیلئے گاڑیوں
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

ریجن

موٹرسٹ ایسوسی ایشنز

فون

قومی

Australian Automobile Association

www.aaa.asn.au 02 6247 7311

ACT

)National Road Motorists Association (NRMA

132 132

www.nrma.com.au

NSW

)National Road Motorists Association (NRMA

132 132

www.nrma.com.au

NT

Automobile Association of Northern Territory
)(AANT

www.aant.com.au 08 8925 5901

Qld

)13 1905 Royal Automobile Club of Queensland (RACQ

SA

)Royal Automobile Association (RAA

www.racq.com.au

www.raa.net 08 8202 4600

Tas.

)Royal Automobile Club of Tasmania (RACT

132 722

www.ract.com.au

Vic.

)Royal Automobile Club of Victoria (RACV

137 228

www.racv.com.au

WA

)Royal Automobile Club (RAC

131 703

www.rac.com.au
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 9صحت اور فالح
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
آسٹریلیا مینصحت کی دیکھ بھال کیلئے آپ کا اولین رابطہ) general practitioner (GPہے ،سواۓ اس کے کہ کوئی
ایمرجنسی (ہنگامی صورتحال) ہو۔  GPآپ کی صحت کی دیکھ بھال کی ضروریات جانچے گا اور عالج کا نظام طے کرے
گا۔ اس میں ادویات تجویز کرنا ،پیتھالوجی یا تشخیصی مرکز کے پاس بھیجنا یا سپیشلسٹ مثال" سرجن یا کنسلٹنٹ فزیشن کے
پاس بھیجنا شامل ہو سکتا ہے۔ آگے سپیشلسٹ مزید پیتھالوجی یا دوسرے ٹیسٹوں کیلئے ہدایات دے سکتا ہے اور فیصلہ کر
سکتا ہے کہ آپ کو ہسپتال میں داخل ہونا چاہیئے۔
آپ اپناGPخود چن سکتے ہیں اور آپ کوGPکی فیس مکمل یا جزوی طور پر Medicareسے واپس مل جاۓ گی جو آپ
کےGPکے بلنگ کے بندوبست پر منحصر ہے۔
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Medicare
آسٹریلین حکومت آپ کو عالج معالجے اور ہسپتال کے کچھ اخراجات ادا کرنے کیلئےMedicareکہالئی جانے والی قومی
صحت کی سکیم کے ذریعے مدد دیتی ہے۔  Medicareکے تحت پبلک ہسپتال میں پبلک مریض کے طور پر قیام اور ہسپتال
کے متعین کیے ہوۓ ڈاکٹر سے عالج کروانا مفت ہے۔  Medicareآپ کو طبی ماہرین (جیسےڈاکٹر ،سپیشلسٹ ،نظر ٹیسٹ
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
کرواتے ہیں تو آپ کے صحت کے اخراجات زیادہ ہو سکتےہیں۔  Medicare Safety Netکی حد کو پہنچ جانے کے بعد
آپ کیلئے ڈاکٹر سے ملنے یا ٹیسٹ کروانے کا خرچ کم ہو سکتا ہے۔
تارکین وطن ،پناہ گزینوں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والوں کو بالعموم  Medicareکے تحت فوری طورپر صحت
کی خدمات تک رسائی مل جاتی ہے۔ دوسرے عارضی تارکین وطن کیلئے پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس رکھنا ضروری ہو سکتا
ہے۔
کچھ ڈاکٹر اور ماہرین صحت بلک بل کرتے ہیں۔ بلک بلنگ کے تحت معائنوں میں ڈاکٹر سیدھا Medicareکو بل بھیجتا ہے اور
آپ کو اپنی جیب سے کچھ نہیں دینا پڑتا۔ دوسرے ڈاکٹر اور ماہرین صحت اپنی خدمات کیلئے آپ سے فیس لے سکتے ہیں۔
اگر ایسا ہو تو اپنے ماہر صحت سے بات کریں ،یا  Medicareسے پیسے واپس لینے کے بارے میں مزید معلومات کیلئے
 www.humanservices.gov.au/medicareدیکھیں۔ اپنے ماہر صحت کے پاس جاتے ہوۓ اپنا Medicareکارڈ اور
( Health Care Cardاگر آپ کے پاس یہ ہو تو) ساتھ لے جائیں۔
آسٹریلین حکومت ) Pharmaceutical Benefits Scheme (PBSکے تحت کچھ ادویات کے خرچ میں مدد دیتی ہے۔
اگر آپ کو زیادہ دوائیوں کی ضرورت ہو تو PBS Safety Netآپ کو نسخے پر تجویز کردہ ادویات کے خرچ میں مدد دے
سکتی ہے۔ اگر آپPBS Safety Netکی مالی حد تک پہنچ جائیں اور فارماسسٹ نے آپ کو PBS Safety Net Card
کارڈ دیا ہو تو آپ کی PBSادویات آپ کواس سال کے باقی تمام عرصے میں کم قیمت پر یا مفت ملیں گی۔ اگر آپ دوائی کی
زیادہ مہنگی برانڈ چنیں یا اگر ڈاکٹر مہنگی برانڈ تجویز کرے تو آپ کو پھر بھی زیادہ ادائیگی کرنی پڑے گی۔  PBSکے
بارے میں آپ مزید معلومات یہاں لے سکتے ہیںwww.pbs.gov.au/pbs/home
 Medicareایمبولینس کے اخراجات ،دانتوں کی صحت کی زیادہ تر خدمات اورزیادہ تراالئیڈ ہیلتھ سروسز  ،عینک ،یا
پرائیویٹ مریضوں کیلئے ہسپتال میں رہنے کا خرچ ادا نہیں کرتا۔
یہ جاننے کیلئے کہ آيا آپ  Medicareکے ساتھ رجسٹر کرنے کے اہل ہیںMedicare Service Centre ،میں اپنا
پاسپورٹ یا  ،Immicardنیز اہلیت کا کوئی ثبوت جیسے Department of Immigration and Border
Protectionکی جانب سے ویزا گرانٹ لیٹر یا  Visa Entitlement Verification Onlineسے لیا گیا ثبوت ساتھ لے
کر جائیں۔
اگر آپ اہل ہوں تو آپ کو  Medicareن مبر دے دیا جاۓ گا جسے آپ فوری طور پر صحت کی خدمات حاصل کرنے کیلئے
استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کا  Medicareکارڈ ،جس پر آپ کا  Medicareنمبر ،آپ کا نام اور دوسرے افراد خانہ کے نام
لکھے ہوں گے ،اگروہ آپ کے ساتھ ایک ہی کارڈ پر داخل کیے گئے ہوں ،آپ کو ڈاک سے بھیجا جاۓ گا۔
 Medicareکے بارے میں مزید معلومات کیلئے  www.humanservices.gov.au/medicareپر جائیں یا اپنے
مقامی Department of Human Servicesسروس سنٹر میں جائیں جس کا پتہ آپ کو
 http://findus.humanservices.gov.auپر مل سکتا ہے۔
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باب  ،1آمد کے فورا" بعد کیا کرنا چاہیئے بھی دیکھیں۔

Health Care Card
اگر آپ کوئی  Centrelinkادائیگی لیتے ہیں یا آپ کی آمدنی کم ہے تو آپ حکومت سے  Health Care Cardلینے کے
اہل ہو سکتے ہیں ( www.humanservices.gov.au/concessioncardsدیکھیں)۔ یہ کارڈ آپ کوادویات ،ڈاکٹر،
ڈینٹسٹ اور ایمبولینس کے خرچ سمیت طبی خدمات میں رعایت پانے کا حق دے گا۔
خواہ آپ کے پاس  Health Care Cardہو ،آپ کو پھر بھی ہسپتال کے تمام بنیادی عالج اور میڈیکل عالج کیلئے
 Health Care Cardکے ساتھ اپنا Medicareکارڈ پیش کرنا ہو گا۔
مزید معلومات کیلئے باب  ،11آپ کا کنبہ بھی دیکھیں۔

پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس
بہت سے آسٹریلین اپنی پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس خریدنے کا انتخاب کرتے ہیں جو پرائیویٹ یا پبلک ہسپتالوں میں پرائیویٹ
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۔
انشورنس کور کی قیمت اور قسمیں مختلف ہو سکتی ہیں لہذا اگر آپ پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس لینے کا فیصلہ کریں تو پالیسی
خریدنے سے پہلے مختلف فنڈز کا موازنہ کرنا اور تفصیالت کو بغور چیک کرنا اہم ہے۔

ترغیبات
آسٹریلین حکومت پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس لینے کیلئے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی خاطر مالی ترغیبات پیش کرتی ہے۔ اگر
آپ پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس لینے پر غور کر رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیئے:

•

 – Private Health Insurance Rebateممکن ہے آپ Private Health Insurance Rebateکلیم کر
سکتے ہوں ،اگر آپ Medicareکیلئے اہل ہوں اور آپ کے پاس ایسی متعلقہ ہیلتھ انشورنس پالیسی ہو جو ہسپتال
میں عالج ،عمومی عالج ( ’‘ancillaryیا ’ )‘extrasکیلئے کور ،یا دونوں فراہم کرتی ہو۔

•

 Medicare Levy Surcharge - Medicare Levy Surchargeان لوگوں سے لیا جانے واال ایک فیصد
اضافی ٹیکس ہے جن کے پاس پ رائیویٹ ہیلتھ انشورنس نہ ہو اور جن کی آمدنی ایک خاص رقم (’)‘thresholdسے
زیادہ ہو۔

•

 -Lifetime Health Coverیہ سکیم لوگوں کو کم عمری میں ہاسپٹل کور لینے کی ترغیب دیتی ہے۔ آسٹریلیا
میں نئے تارکین وطن کیلئے Lifetime Health Coverلینے کی آخری مہلت ان دونوں تاریخوں میں سے بعد
میں آنے والی تاریخ ہے:
 oآپ کی اکتیسویں سالگرہ کے بعد آنے والی یکم جوالئی؛ یا
 oاگر آپ کی عمر  31سال سے زیادہ ہے تو آپ کے مکمل Medicareفوائد کیلئے اہل کے طور پر
رجسٹر کرنے کے دن کی پہلی سالگرہ (پورے ایک سال بعد)
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اگر کوئی شخص Lifetime Health Coverکی مہلت گزر جانے کے بعد ہاسپٹل کور لیتا ہے تو اسے پہلی مرتبہ ہاسپٹل
کور خریدنے پر30سال سے اوپر عمر کےہر سال کیلئے  2٪اضافی رقم ادا کرنی ہو گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی
شخص  45سال کی عمر میں پہلی مرتبہ پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس ہاسپٹل کور خریدے تو اسے اپنے ہاسپٹل کور کیلئے30٪
اضافی ادائیگی کرنی ہو گی۔
 Lifetime Health Coverلوڈنگ کی ادائيگی سے بچنے کیلئے آپ کو  Lifetime Health Coverکی 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
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf
/content/private-1
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf
/Content/health-privatehealth-lhc-providersgeneral.htm

پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس
Lifetime Health Cover
Private Health Insurance Ombudsman

www.phio.org.au

ہیلتھ فنڈز اور پالیسیوں کا موازنہ

www.privatehealth.gov.au

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
ہے – ایسا معالج جس کے پاس وہ عمومی صحت کے معامالت کیلئے جاتے ہیں جیسے حفاظتی ٹیکے ،نسخے ،میڈیکل
سرٹیفکیٹ ،معائنہ صحت ،ذہنی صحت کی دیکھ بھال اور صحت کیلئے مشورہ۔
ان ڈاکٹروں کو ) General Practitioners (GPsکہا جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کسی چھوٹے پرائیویٹ کلینک یا پریکٹس میں ،یا
دوسرے ڈاکٹروں کے ساتھ پبلک یا پرائیویٹ میڈیکل سنٹر میں کام کر سکتے ہیں۔ آپ چن سکتے ہیں کہ آپ کس ڈاکٹر کے
پاس یا کس میڈیکل سنٹر میں جائیں گے۔ GPsآن الئن اور ٹیلیفون ڈائریکٹری میں’ ‘Medical practitionersکے نیچے
درج ہیں۔ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آيا آپ ہر دفعہ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیں گے یا آیا آپ ایک ہی سنٹر میں
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.auپر healthdirect
ویب سائیٹ ایک General Practiceسرچ بھی مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنی قریبیGeneral Practice
سروسز ڈھونڈ سکتے ہیں۔

صحت کے حوالے سے معمول کی پریشانیاں
اگر آپ کو صحت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو اور یہ ایمرجنسی نہ ہو تو اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس یا کسی میڈیکل
سنٹر میں جائیں۔ آپ کو ڈاکٹر سے ملنے کیلئے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔
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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
شدہ وقت پر پہنچنا یقینی بنائیں۔

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۔
باوجود اس کے کہ آپ آسٹریلیا آنے سے پہلے تپدق کا پتہ چالنے کیلئے معائنہ کروا چکے ہوں ،یہ ممکن ہے کہ آپ کو
مخفی یا خاموش نوعیت کا انفیکشن ہو جو چھاتی کے ایکسرے میں دکھائی نہیں دیتا۔
اگر آپ بیمار ہو جائیں یا آپ کو ایکٹو ٹی بی (تپدق سے بیماری) میں مبتال ہونے کے خطرے کے حوالے سے فکر ہو تو اپنے
فیملی ڈاکٹر سے بات کریں یا فون پر معلومات اور مشورے کی مندرجہ ذیل خدمات میں سے کسی سے رابطہ کریں۔

سپیشلسٹ ڈاکٹر
آپ پہلے جنرل پریکٹیشنر (فیملی ڈاکٹر) سے ملے بغیر کسی سپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس مشورے کیلئے نہیں جا سکتے۔
ڈاکٹر آپ کو مزید عالج کیلئے کسی میڈیکل سپیشلسٹ یا دوسرے سپیشلسٹ کے پاس بھیج سکتا ہے۔

ڈاکٹروں کیلئے انٹرپریٹنگ کی ترجیحی الئن
اگر ضروری ہو تو ڈاکٹر  TIS Nationalکا انٹرپریٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آسٹریلیا کے مستقل رہائشی یا
آسٹریلی ن شہری ہیں تو یہ سروس مفت ہے اورڈاکٹر سے مشورے کیلئے  Medicareادائیگی کرتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو
آپ کا ڈاکٹر مالقات میں موجود رہنے والے انٹرپریٹر کیلئے بھی بکنگ کروا سکتا ہے۔ باب  ،3انگلش زبان دیکھیں۔

طبی ایمرجنسی
پبلک ہسپتالوں کے ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں ایمرجنسی عالج ہفتے کے ساتوں دن ،دن کے24گھنٹے دستیاب ہے۔ پبلک ہسپتال
White Pagesمیں’ ‘Hospitalsکے تحت درج ہیں۔ ایمرجنسی عالج کچھ میڈیکل سنٹرز اور کچھ پرائیویٹ ہسپتالوں میں
بھی دستیاب ہو سکتا ہے۔
اگر آپ یا کوئی اور شخص خطرناک بیمار ہو تو فورا 000کو فون کر کے ”“Ambulanceمانگیں۔ ہسپتال جاتے ہوۓ اپنی
دوائیاں اور  Medicareکارڈ ،پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس ممبرشپ کارڈ Health Care،کارڈ یا Pension Concession
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
تمام سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں فون پر صحت کی خدمات ہفتے کے ساتوں دن ،دن کے24گھنٹے کام کرتی ہیں۔ یہ مفت
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
اگر وہ نہ مل سکے تو ان ٹیلیفون سروسز میں قابل نرسیں ہوتی ہیں جو آپ کو فوری پیشہ ورانہ مشورہ دے سکتی ہیں۔
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سٹیٹ یا
ٹیریٹری
ACT, NSW,
NT, Tas., SA
اور WA
Qld
Vic.

فون پر صحت
کے بارے میں
مشورے کی
سروس

ویب سائیٹ

فون

healthdirect

1800 022 222

www.healthdirect.gov.au

13 HEALTH
NURSE-ONCALL

13 43 25 84

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

1300 606 024

www.health.vic.gov.au/nurseoncall

ایمبولینس کے اخراجات
 Medicareایمبولینس کے اخراجات ادا نہیں کرتا۔ ایمبولینس کے اخراجات اس لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں کہ آپ کس
سٹیٹ یا ٹیریٹری میں رہتے ہیں۔
 Queenslandاور Tasmaniaمیں ایمبولینس کی خدمات مقامی باشندوں کیلئے بالعموم مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ دوسری
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۔
اگر آپ کے پاس ایمبولینس انشورنس نہ ہو تو ایمبولینس سے بالکل مختصرسفر بھی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ
 Queenslandیا  Tasmaniaسے 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۔

مزید معلومات کیلئے دیکھیں باب  ،2مدد حاصل کرنا

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
جاتے ہیں۔ کئی ادویات ،جیسے اینٹی بائیوٹکس ،صرف نسخے پر دستیاب ہیں۔ اگر آپ کے پاسCentrelinkکا فراہم کردہ
 Health Care Cardیا  Pension Concession Cardہے تو آپ بعض ادویات پر رعایت پانے کے اہل ہوں گے۔ آپ
کو اپنا Medicareکارڈ بھی کیمسٹ کے پاس لے جانا چاہیئے۔
یہ اہم ہے کہ آپ ادویات کے لیبل اور ہدایات دھیان سے پڑھیں اور اگر آپ کو تسلی نہ ہو تواپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے
سواالت پوچھیں۔ ادویات کے بارے میں مزید معلومات کیلئے کسی فارماسسٹ سے بات کریں یا 1300 633 424پر
Medicine Lineکو فون کریں۔
فارمیسیاں ٹیلیفون انٹرپریٹر بھی استعمال کر سکتی ہیں جو حکومت کی جانب سے ایک مفت سروس ہے۔
ادویات اور نسخے

فون

NPS MedicineWise
– Medicine Line

1300 633 424

ادویات اور نسخوں کے بارے
میں معلومات

ویب سائیٹ

پیر تا جمعہ
صبح 9.00تا شام 5.00بجے

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
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ادویات اور نسخے

ویب سائیٹ

فون

–Medicare Australia
 PBSنسخے کلیم کرنے کے
بارے میں معلومات

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

سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں صحت کی خدمات
سٹیٹس اور ٹیریٹریزکی حکومتیں ہسپتالوں ،کمیونٹی ہیلتھ اور العالج مریضوں کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرتی ہیں۔

کمیونٹی ہیلتھ سنٹرز
کمیونٹی ہیلتھ سنٹرز ہر عمر کے لوگوں کیلئے ارزاں صحت کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ تمام سنٹر ایک جیسی خدمات فراہم
نہیں کرتے۔ خدمات میں نرسنگ ،صحت کے بارے میں معلومات اور صحت کا فروغ ،فزیوتھراپی ،دانتوں کی دیکھ بھال،
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
عمر تک کے بچے ہوں۔ یہ صحت کے بارے میں معلومات اور حفاظتی ٹیکے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی نشوونما،
پرورش اور چھوٹے بچوں کیلئے اچھی غذا کے بارے میں مشورہ فراہم کرتی ہیں۔

عورتوں کی صحت کی خدمات
عورتوں کی صحت کی خدمات بالعموم تولیدی صحت کے مسائل ،فم رحم کے کینسر (سرویکل کینسر) اور چھاتی کے کینسر
کیلئے سکریننگ ،شراب اور منشیات کے مسائل ،ذہنی صحت کے مسائل اور جنسی حملے اور گھریلو تشدد ،نیزنسوانی
جنسی اعضا کو بگاڑنے یا کاٹنے ،کے سلسلے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ باب  ،6آسٹریلین قانون بھی دیکھیں۔

متنوع پس منظر رکھنے والے لوگوں کیلئے خدمات
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۔
اپنے مقامی ہسپتال یا کمیونٹی ہیلتھ سنٹر کو فون کر کے معلوم کریں کہ آيا آپ کی زبان بولنے والوں کیلئے کوئی
 Multicultural Health Workerموجود ہے۔
صحت کی سروس تالش کرنے کیلئے:
سٹیٹ یا
ٹیریٹری

صحت کے ادارے

ویب سائیٹ

ACT

ACT Health

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

NSW

NSW Ministry of Health

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

صحت کے ادارے

سٹیٹ یا
ٹیریٹری

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

Department of Health

NT

www.health.qld.gov.au

Queensland Health

Qld

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

SA Health

SA

www.dhhs.tas.gov.au

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

Tas.

Department of Health

WA

https://www2.health.vic.gov.au
http://ww2.health.wa.gov.au

Vic.

معذوروں کیلئے خدمات
 ان کے گھرانوں، مستقل اور شدید معذوریوں میں متبال اہل افرادNational Disability Insurance Scheme (NDIS)
 مدد آپ کے مالی وسائل کے ساتھ مشروط نہیں ہوتی اورNDISاور سنبھالنے والوں کیلئے انفرادی مدد فراہم کرتی ہے۔
آمدن کیلئے مدد مثال" معذور افراد کیلئے پنشن یا کیئرر کیلئے ادائیگی کو متاثر نہیں کرتی۔
 سے استفادہ کرنے کیلئےآپ کیلئے عمر اور عالقے کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ اہلیت کےNDIS ،اس وقت
 پر دیکھیں۔www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirementsبارے میں معلومات
 نہیں ہے تو ممکن ہے آپ معذور افراد کیلئے موجودہ خدمات سے استفادہ کر سکیں۔ انNDISاگر آپ کے عالقے میں
 پر جائیں۔www.ndis.gov.au/people-disability/other-servicesخدمات کے بارے میں مزید معلومات کیلئے
 ان کے گھرانوں اور سنبھالنے والوں کیلئے کئی قسم کی مدد اور،سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں صحت کے ادارے معذور افراد
خدمات فراہم کرتے ہیں۔
ویب سائیٹ

فون

معذوروں کیلئے ادارہ

سٹیٹ یا
ٹیریٹری

www.communityservices.act.gov.au/disab
ility_act

133 427

Disability ACT

ACT

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

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

NSW

http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disabilit
y/Office_of_Disability/index.aspx

Northern Territory
1800 139 656 Government Office of
Disability

NT
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ویب سائیٹ

www.communities.qld.gov.au/ndis

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

www.dhhs.tas.gov.au/disability

فون

معذوروں کیلئے ادارہ

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

سٹیٹ یا
ٹیریٹری
Qld

SA

Tasmanian
Government Disability
1300 135 513
and Community
Services

Tas.

www.dhhs.vic.gov.au

1300 650 172

Department of Health
and Human Services

Vic.

www.disability.wa.gov.au

(08)9426 9200
مفت کال
1800 998 214

Disability Services
Commission

WA

:معذوروں کیلئے خدمات کے بارے میں مزید معلومات کیلئے
ویب سائیٹ

ملک گیر ادارے

https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-  – مختلفDepartment of Social Services
services
پروگرام اور خدمات
www.humanservices.gov.au/disability  – معذورDepartment of Human Services
افراد کیلئے مدد
www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-andمعذوری سے متعلقہ ادارے اور سائیٹس
carers/related-agencies-sites
www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/people-with-disability

معذور افراد اور انہیں سنبھالنے والوں کیلئے
 وظائف اور ادائیگیوں کے بارے میں،سرکاری مدد
معلومات

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۔
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:اگر آپ کو فوری مدد کی ضرورت ہے تو اپنے قریبی ہسپتال میں سائیکائٹرک ٹیم یا مندرجہ ذیل ہیلپ الئنز سے رابطہ کریں
ویب سائیٹ
www.lifeline.org.au/

فون
13 1114

ذہنی صحت کیلئے مدد
 گھنٹوں کی ہیلپ الئن24 – Lifeline

 گھنٹوں کی ہیلپ الئن24 – Kids Helpline
www.mensline.org.au/ 1300 789 978  گھنٹوں کی کرائسس24 –Mens Helpline Australia

www.kidshelp.com.au/ 1800 55 1800

الئن

 – مفت ملک گیرSuicide Call Back Service

www.suicidecallbackservice.org.au 1300 659 467

کاؤنسلنگ سروس

 کی جانب سے کمیونٹی کی سطح پر ذہنی صحت کے فروغ کیلئےDepartment of Social Services
: نیز مندرجہ ذیل کے بارے میں معلومات کیلئے، خدمات اور پروگراموں کے بارے میں مزید معلومات کیلئے
Family Mental Health Support Service (FMHSS)
Personal Helpers and Mentors (PHaMs)
Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS)

•
•
•

www.dss.gov.au/mental-health دیکھیں

تشدد اور صدمے کیلئے کاؤنسلنگ
:تشدد اور صدمے سے گزرنے والے لوگوں کو مدد دینے والی خصوصی خدمات یہ ہیں
ویب سائیٹ

فون

تشدد اور صدمے کیلئے کاؤنسلنگ

سٹیٹ یا
ٹیریٹری

www.companionhouse.org.
au

02 6251 4550

 – تشدد اور صدمے سےCompanion House
گزرنے والے لوگوں کی مدد

ACT

www.startts.org.au

02 9794 1900

تشدد اور صدمے سے گزرنے والوں کے عالج
(STARTTS)اور بحالی کی خدمات

NSW

www.melaleuca.org.au

www.qpastt.org.au

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

 – تشدد اورMelaleuca Refugee Centre
08 8985 3311
صدمے سے گزرنے والے لوگوں کیلئے امدادی
سروس
Queensland Program of Assistance to
07 3391 6677
Survivors of Torture and Trauma
(QPASTT)
Survivors of Torture and Trauma
08 8206 8900 Assistance and Rehabilitation Service
(STTARS)

Qld

 – تشدد اور صدمے سےPhoenix Centre
گزرنے والے لوگوں کیلئے امدادی سروس

Tas.

03 6234 9138
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NT

SA

سٹیٹ یا
ٹیریٹری
Vic.
WA

تشدد اور صدمے کیلئے کاؤنسلنگ

فون

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

ویب سائیٹ

03 9388 0022

http://www.foundationhous
e.org.au/

08 9227 2700

www.asetts.org.au

بچوں کی حفاظت اور حادثات سے بچاؤ
 ، Kidsafeآسٹریلیا میں بچوں کے حادثات کی روک تھام کی فاؤنڈیشن ،ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جو والدین اور معاشرتی
گروہوں کو بچوں کی حفاظت اور حادثات کی روک تھام کے بارے میں www.kidsafe.com.auپر معلومات فراہم کرتی
ہے۔ویب سائیٹ کے ویسٹرن آسٹریلین اور وکٹورین حصوں میں کچھ ترجمہ شدہ معلوماتی پرچے دستیاب ہیں۔

حفاظتی ٹیکے
حفاظتی ٹیکے بچوں اور بڑوں کو مضر انفیکشنوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ حفاظتی ٹیکے لگوانا الزمی نہیں
ہے لیکن سب بچوں اور کچھ بڑوں کیلئے ان کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کچھ سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں بچے کے چائلڈ کیئر یا
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۔
مزید جاننے کیلئے اپنے فیملی ڈاکٹر یا کمیونٹی ہیلتھ سنٹر سے رابطہ کریں
 www.humanservices.gov.au/acirپر )Australian Childhood Immunisation Register (ACIR
ایک نیشنل رجسٹر ہے جو بچوں اور 20سال سے کم عمر کے افراد کو لگے ہوۓ حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ رکھتا ہے۔
جو بچے اور 20سال سے کم عمر کے افراد  Medicareمیں درج ہوں ،انہیں خود بخودACIRمیں شامل کر لیا جاۓ گا۔
اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوۓ ان کے حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈ ساتھ لے جائیں تاکہ اگر انہیں بیرون ملک کوئی حفاظتی
ٹیکے لگ چکے ہوں تو ڈاکٹر یہ تفصیالت ریکارڈ میں شامل کر لے۔
کچھ حکومتی ادائیگیوں کیلئے حفاظتی ٹیکے الزمی ہیں )(www.humanservices.gov.au/immunisation۔ حفاظتی
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

حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں معلومات

فون

National Immunisation Information Line

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

Australian Childhood Immunisation Register

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

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
کرتے ہیں۔ پرائیویٹ ڈینٹسٹ بالعموم اپنی خدمات کی فیس لیتے ہیں۔ ان کی فہرست ٹیلیفون ڈائریکٹری میں موجود ہے۔ دانتوں
کی خدمات کے خرچ کیلئے آپ غالبا" پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس لینا پسند کریں۔
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 www.humanservices.gov.au/childdental) Child Dental Benefits Scheduleپر)  2سے17سال عمر
کے اہل بچوں کو دانتوں کی بنیادی خدمات کیلئے$1,000تک کا وظیفہ مل سکتا ہے۔ دو مسلسل کیلنڈری سالوں کیلئے اس
وظیفے کی ایک باالئی حد مقرر ہے۔ اگر آپ اہل ہوں تو Department of Human Servicesآپ سے رابطہ کرے گا۔
سٹیٹس اور ٹیریٹریز کی حکومتیں اہل Centrelinkرعایتی کارڈ رکھنے والوں کو دانتوں کی صحت کی کچھ مفت خدمات
(مصنوعی دانتوں اور درد کم کرنے کی تدابیر سمیت) فراہم کرتی ہیں۔ اپنے عالقے میں خدمات کی تفصیالت کیلئے اپنے
قریبی میڈیکل سنٹریا ہسپتال سے رابطہ کریں۔ Centrelinkسے رابطہ کر کے معلوم کریں کہ کیا آپ اہل ہیں۔

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
چاہتے ہیں یا بوڑھو ں کی دیکھ بھال کرنے والے ایجڈ کیئر ہوم میں منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ بوڑھوں کی دیکھ بھال کی خدمات
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۔
آسٹریلین حکومت آسٹریلیا میں بوڑھوں کی دیکھ بھال کی کئی مختلف خدمات کی قیمتیں کم رکھنے کیلئے سبسڈی دیتی ہے۔
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.auپر  My Aged Careویب 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
مدد اور خدمات لینے کا طریقہ جاننے میں مدد ملے گی۔ ویب سائیٹ پر ترجمہ شدہ معلومات دستیاب ہیں۔ آپ فون نمبر
1800 200 422پر یا
TIS Nationalکے ذریعے بھی My Aged Careسے رابطہ کر کے بڑھاپے میں اپنی دیکھ بھال کی ضروریات پر بات
کر سکتے ہیں۔
بوڑھوں کی دیکھ بھال کی خدمات کی دو صورتیں ہیں:

•

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
بھی مل سکتا ہے جیسےچلنے میں مدد کیلئے واکنگ فریم۔

•

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 Careآپ 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
بھال کی خدمات لینے کے اہل ہیں – مزید معلومات کیلئے www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-
 assessmentدیکھیں یا 1800 200 422کو فون کریں۔
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بوڑھوں کی دیکھ بھال اور صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کے بارے میں
شکایات
کوئی بھی شخص جو Aged Careہومز ،ہوم کیئر پیکیجز یا Commonwealth Home Support Programسروسز
کے بارے میں شکایت کرنا چاہتا ہو ،اسے Aged Care Complaints Commissionerسے رابطہ کرنے کا حق
حاصل ہے۔ یہ ایک مفت سروس ہے۔ آپ  Aged Care Commissionerسے اس طرح رابطہ کر سکتے ہیں:

•
•
•

آن الئن http://www.agedcarecomplaints.gov.au/
بذریعہ فون – 1800 550 552کو فون کریں
تحریری طور پر – اپنی تحریری شکایت اس پتے پر بھیجیں:
Aged Care Complaints Commissioner
( GPO Box 9848آپ کی سٹیٹ /ٹیریٹری کا دارالحکومت اور سٹیٹ /ٹیریٹری)

اگر آپ کو  My Aged Careسے واسطے کے حوالے سے کوئی تشویش ہو تو آپMy Aged Careسے 1800 200
422پر یا  MyAgedCareویب سائیٹ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں www.myagedcare.gov.au/
اگر آپ خود کو یا کسی اور کو ملنے والی صحت کی خدمات کے بارے میں تشویش رکھتے ہوں تو آپ اپنی سٹیٹ یا ٹیریٹری
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

فون

ACT

Human Rights Commission

02 6205 2222

NSW

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

1800 043 159

NT
Qld
SA
Tas.
Vic.
WA

ویب سائیٹ
http://hrc.act.gov.au/olderpeopl
e
www.hccc.nsw.gov.au

1800 004 474

www.hcscc.nt.gov.au

133 646

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

1800 232 007

www.hcscc.sa.gov.au

1800 001 170

www.healthcomplaints.tas.gov.
au

1800 136 066

www.health.vic.gov.au/hsc

1800 813 583

www.hadsco.wa.gov.au

وفات کے بعد
جب آسٹریلیا میں کوئی شخص وفات پاۓ تو ضروری ہے کہ ڈاکٹر وفات کی تصدیق کرنے والے سرٹیفکیٹ پر دستخط
کرے۔ اس سرٹیفکیٹ کے اجرا سے پہلے تجہیز و تکفین کے انتظامات نہیں کیے جا سکتے۔
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آسٹریلیا میں تجہیز و تکفین کے اخراجات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں یعنی  $4,000اور $15,000کے درمیان۔ کچھ انشورنس
پالیسیاں تجہیزوتکفین اور وفات کے بعد ہونے والے دوسرے اخراجات کی ادائیگی کرتی ہیں۔ بعض اوقات وفات پانے واال
شخص خود اپنی تجہیز و تکفین کے خرچ کیلئے انتظام کر چکا ہوتا ہے ،یا اپنی وصیت ، Will ،میں اپنی ترجیحات بیان کر
دیتا ہے۔
 Willایک تحریری قانونی دستاویز ہے جس میں بیان ہوتا ہے کہ مرحوم کی ملکیتی اشیاء اس کی وفات کے بعد کیسے تقسیم
کی جا ئیں گی ،اس کے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا اور دیگر ہدایات ہوتی ہیں مثال" خیراتی اداروں کیلئے تحائف
اوراعضا کا عطیہ۔ Willکے قانونی ہونے کیلئے ضروری ہے کہ دو ایسے افراد اس گواہ ہوں جنہیں  Willسے کوئی فائدہ
حاصل نہ ہو۔  Willمیں بالعموم ایک(Executorانجام دہندہ) بھی مقرر کیا جاتا ہے۔
 Willکا Executorمرحوم کے اثاثے  Willمیں مذکورہ افراد میں تقسیم کرنے ،مرحوم کے ترکے کے ٹیکس کے معامالت
سنبھالنے اور یہ یقینی بنانے کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ  Willکی ہدایات پر عمل کیا جاۓ۔ ہر سٹیٹ اور ٹیریٹری میں
ایکPublic Trusteeہوتا ہے جو Executorکا کام انجام دے سکتا ہے (بالعموم فیس واجب ہوتی ہے)۔
اگر کوئی شخص  Willنہ چھوڑے تو ترکے کو قانون میں طے شدہ فارمولے کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگرکوئی قریبی
رشتہ دار نہ ہوں تو ترکہ سٹیٹ یا ٹیریٹری کی حکومت کو مل سکتا ہے۔
کسی پیارے کی وفات اور صدمے سے نبٹنے سے کیلئے مدد دستیاب ہے۔
مزید معلومات کیلئے:
معلومات
کسی کی وفات کے بعد کیا
کرنا چاہیئے

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

 Willتیار کرنا

www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-powerof-attorney
www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-yourfuneral

تجہیزوتکفین کے
اخراجات ادا کرنا

Organ Donation
Register

www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/wills-and-powers-of-attorney/wills
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australianorgan-donor-register

Public Trustees

وفات پر صدمے کیلئے
مدد

www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/death-and-bereavement
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 10آپ کا کنبہ
اس حصے میں
• ازدواجی رشتہ اور دوسرے رشتے
• نوجوانوں کیلئے خدمات
• والدین
• چائلڈ سپّورٹ
• معمر افراد
• رشتہ داروں کو تالش کرنا
• آپ کا کنبہ اورCentrelink
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
ذمہ داریوں ،جیسے بچوں کی دیکھ بھال ،کھانا پکانے اور صفائی میں بھی شریک ہوتے ہیں۔
کنبے کے کچھ افراد آسٹریلیا میں نئی زندگی کیلئے دوسروں کی نسبت خود کو جلد ڈھال لیں گے۔ مثال کے طور پر بچے
اکثر اپنے والدین کی نسبت زیادہ تیزی سے انگلش سیکھ لیتے ہیں۔
یہ اہم ہے کہ آپ لوگ ایک کنبے کے طور پر مل کر کام کرتے ہوۓ نئی زندگی کیلئے خود کو ڈھالیں۔ آپ کو مدد لینے کی
ضرورت ہو سکتی ہے اور یہ باب کچھ خدمات کے بارے میں معلومات دیتا ہے جو دستیاب ہیں۔ آسٹریلیا میں اپنے کنبے کی
کفالت کیلئے مدد لینا نارمل اور قابل قبول ہے۔  www.humanservices.gov.au/servicefinderپر جا کر
سرکاری مدد اور سماجی مدد کے لنکس دیکھیں۔

ازدواجی رشتہاور دوسرے رشتے
 1800RESPECTعائلی اور گھریلو تشدد اور جنسی حملے کے بارے میں مدد یا معلومات طلب کرنے والے لوگوں کو
کاؤنسلنگ ،معلومات اوردیگر امدادی رابطوں کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ پیشہ ور کاؤنسلرز (مشورہ دینے والے ماہرین)
ہفتے کے ساتوں دن ،دن کے24گھنٹے دستیاب ہیں۔ یہایسے لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں جو کسی دوست ،رشتہ دار،
ساتھی کارکن یا کالئنٹ کے بارے میں فکرمند ہوں۔ 1800 737 732کو فون کریں یا www.1800respect.org.au
دیکھیں۔
 Family Relationship Advice Lineعائلی 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
کرواتی ہے جو گھرانے کو آپس میں بہتر تعلقات پیدا کرنے یا علیحدگی سے نبٹنے کیلئے مدد دیتے ہیں۔ ایڈوائس الئن پیر تا
جمعہ صبح  8.00بجے سے رات  8.00بجے تک اور ہفتے کو صبح  10.00بجے سے شام  4.00بجے تک کھلی ہوتی
ہے ،سواۓ قومی عوامی تعطیالت کے۔ 1800 050 321کو فون کریں (مفت کال) یا
www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships advice-line.aspxدیکھیں۔
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Family Relationships Onlineعائلی رشتوں اور علیحدگی کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ گھرانے ایسی
خدمات کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں جو رشتوں کے مسائل سے نبٹنے اور علیحدگی کے بحد بچوں کے انتظامات
کیلئے مدد دیتی ہیں۔  www.familyrelationships.gov.auدیکھیں۔
 MensLine Australiaان مردوں کو کاؤنسلنگ ،معلومات اور امدادی اداروں سے رابطے کی خدمات فراہم کرتی ہے
جنہیں اپنی عائلی زندگی یا اپنے اولین رشتوں میں مسائل ہوں۔ یہ سروس ان عورتوں اوراہل خانہ کو بھی مدد اور معلومات
فراہم کرتی ہے جو اپنے پارٹنر ،شوہر یا باپ کے متعلق فکرمند ہوں۔ یہ سروس ہفتے کے ساتوں دن ،دن کے24گھنٹے کام
کرتی ہے۔ 1300 789 978کو فون کریں یا www.mensline.org.auدیکھیں۔

نوجوان افراد کیلئے خدمات
سماجی ادارے 25سال سے کم عمر کے لوگوں کیلئے پروگرام فراہم کرتے ہیں۔ یوتھ ورکرز قابل اور تجربہ کار ہوتے ہیں
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:
نوجوانوں کیلئے قومی خدمات
 24 – Kids Helplineگھنٹے
 5تا 25سال عمر کے لوگوں کیلئے
Headspace
 12تا 25سال عمر کے لوگوں کیلئے جلد

فون

ویب سائیٹ

www.kidshelpline.com.au 1800 551 800

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

اقدامات
-YouthBeyondBlue
 24گھنٹے مدد  -ڈپریشن اور ذہنی امراض سے

www.youthbeyondblue.com 1300 22 4636

دوچار افراد کیلئے

Department of Education
andTraining

https://education.gov.au/youth

– Generation Success
نوجوان کارکنوں کی مدد کیلئے وسائل

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

Youth Employment

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

Australian Institute of Family
 Studiesکی جانب سے لنکس

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

Reconnect
 12تا 18سال عمر کے بے گھر افراد یا بے

http://www.dss.gov.au/ourresponsibilities/housing-support/programmesservices/homelessness/reconnect/reconnectservices

گھری کے خطرے سے دوچار افراد کیلئے
مدد
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نوجوانوں کیلئے قومی خدمات
Office of the Children’s eSafety
– Commissioner

فون

ویب سائیٹ
www.esafety.gov.au/reportcyberbullying

 18سال سے کم عمر کے بچوں کے خالف
سنگین سائبر بلنگ کی رپورٹ کرنے کیلئے

سٹیٹس اور ٹیریٹریز بھی نوجوان افراد کیلئے خدمات فراہم کرتے ہیں:
سٹیٹ یا
ٹیریٹری
ACT

نوجوانوں کیلئے خدمات

ویب سائیٹ

Youth InterACT

www.youth.act.gov.au

NSW

Youth NSW

www.youth.nsw.gov.au

NT

Office of Youth Affairs

www.youth.nt.gov.au

Qld

Queensland Youth

www.communityservices.qld.gov.au/youth

SA

South Australia Youth Site

www.officeforyouth.sa.gov.au

Tas.

Office of Children and Youth Affairs

www.linkzone.tas.gov.au

Vic.

Youth Central

www.youthcentral.vic.gov.au

WA

Office for Youth

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

نوجوان افراد کیلئے تفریحی اور دوسرے پروگراموں کے بارے میں اپنی لوکل کاؤنسل سے رابطہ کریں۔

والدین
آسٹریلیا کے لوگ والدین کے کردار کی قدر کرتے ہیں تاہم یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ "اچھی ماں" یا "اچھا باپ" بننا
ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ بہت سی تنظیمیں معلومات اور مدد فراہم کرتی ہیں۔
بچوں کی اصالح کرنا والدین کے کردار کا ایک اہم حصہ ہے لیکن آسٹریلیا میں جسمانی سزا دینا قانون کے خالف ہے۔ آپ
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۔
اگر آپ کو اپنے بچوں کی اصالح میں مسائل کا سامنا ہے تو فیملی کاؤنسلنگ یا والدین کی مدد کی خدمات سے رابطہ کریں۔
بچوں کی پرورش کے بارے میں معلومات

ویب سائیٹ

Family and Relationship Advice Line
(فون )1800 050 321

www.familyrelationships.gov.au

MyChild

www.mychild.gov.au/

Raising Children Network

www.raisingchildren.net.au

 –Australian Childhood Foundationترجمہ
شدہ معلومات کے ساتھ

www.kidscount.com.au/en
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بچوں کی پرورش کے بارے میں معلومات

ویب سائیٹ

نوجوان افراد کے والدین ہونا

www.abcdparenting.org

Kidsafe

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

آسٹریلین حکومت کے لنکس

چائلڈ سپّورٹ
Department of Human Servicesکے زیر انتظام Child Supportسکیم 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۔
چائلڈ سپّورٹ
Child Supportویب سائیٹ

رابطے کی تفصیالت
www.humanservices.gov.au/childsupport

Child Supportفون

131 272

دوسری زبانوں میں معلومات

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

تارکین وطن ،پناہ گزینوں اور وزیٹرز کیلئے معلومات

www.humanservices.gov.au/multicultural

معمر افراد
 50سال سے زیادہ عمر کے افراد کو خدمات مہیا کرنے والی کئی سرکاری ،پرائیویٹ اور سماجی تنظیمیں موجود ہیں۔
آسٹریلین حکومت یہ فراہم کرتی ہے:
•

- Age Pensionاہل معمر آسٹریلین افراد کیلئے آمدن کیلئے مدد اوررعایتوں تک رسائی،
www.humanservices.gov.au/agepensionدیکھیں

•

 -My Aged Careآپ کو حاصل مواقع اور خدمات تک رسائی کا طریقہ www.myagedcare.gov.au ،پر

باب  ،9صحت اور فالح بھی دیکھیں
تمام سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں ایک  Seniors Cardسکیم موجود ہے۔ یہ کارڈ مفت ہے اور سکیم میں شامل کاروبارکارڈ کے
حامل کو رعایت دیتے ہیں۔
مزید معلومات کیلئے:
معمر افراد کیلئے
معلومات
Centrelink

فون

ویب سائیٹ

132 300

www.humanservices.gov.au/olderaustralians

My Aged Care

1800 200 422

www.myagedcare.gov.au
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معمر افراد کیلئے
معلومات
سکیمیںSeniors Card

ویب سائیٹ

فون

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

– AusGov

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

معمر آسٹریلین افراد

رشتہ داروں کو تالش کرنا
آسٹریلین ریڈ کراس ) (Australian Red Crossان رشتہ داروں کا پتہ چالنے اور ان کے ساتھ تبادلۂ پیغامات کی خدمات
فراہم کرتی ہے جو جنگ ،ملک میں بدامنی اور قدرتی آفات کی وجہ سے جدا ہو گئے ہوں۔ دنیا بھر میں ریڈ کراس سوسائٹیوں
کا نیٹ ورک لوگوں کو دوسرے ملکوں میں اپنے گمشدہ رشتہ داروں کو تالش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ نیٹ ورک دوسرے
ملکوں میں موجود لوگوں کواب آسٹریلیا میں رہنےوالوں کا پتہ چالنے میں بھی مدد دیتا ہے۔
ریڈ کراس انٹرنیشنل ٹریسنگ اینڈ ریفیوجی سروس

(Red Cross International Tracing and Refugee

) Serviceسے رابطے کیلئے:
آسٹریلین ریڈ کراس
ای میل

رابطے کی تفصیالت
natinfo@redcross.org.au

ریڈ کراس ویب سائیٹ
قومی
ACT

www.redcross.org.au
03 9345 1800
02 6234 7600

NSW

 02 9229 4111یا مفت کال1800 812 028

NT

08 8924 3900

Qld

 07 3367 7222یا مفت کال1300 554 419

SA

08 8100 4500

Tas.

03 6235 6077

Vic.

 03 8327 7700یا مفت کال1800 131 701

WA

 08 9225 8888یا مفت کال1800 810 710
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آپ کا کنبہ اور Centrelink
 Department of Human Servicesسماجی ،صحت سے متعلق اور دوسری ادائیگیاں اور خدماتCentrelinkاور
 Medicareکے ذریعے فراہم کرتا ہے۔ یہ خدمات ہر فرد اور گھرانے کیلئےاس کی ضروریات کی بنیاد پر مختلف ہوں
گی۔ اگر آپ کے حاالت میں تبدیلی آۓ ،مثال کے طور پر ،اگر آپ کا بچہ پیدا ہو ،مالزمت ختم ہو جاۓ یا آپ بیمار ہو
جائیں تو مدد کیلئے فوری طور پر Centrelinkسے رابطہ کریں۔
 Centrelinkلوگوں کو زیادہ خودکفیل بننے میں مدد دیتا ہے اورضرورتمندوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو
مالزمت تالش کرنے میں مدد دیتا ہے۔Centrelinkان لوگوں کو بھی مدد دیتا ہے جنہیں زندگی کے مختف مراحل میں خاص
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
•  Centrelinkکے ساتھ واسطے میں مدد
•  Centrelinkکے انتظار کے عرصے
•  Centrelinkادائیگیوں کا کلیم کرنا
• گھرانوں کیلئے ادائیگیاں
• نیوزی لینڈ کے شہری (جو آسٹریلین شہری نہیں)
• پناہ گزینوں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والوں کیلئے Crisis Payment
•  Centrelinkکی دوسری خدمات
• کم آمدن والوں کیلئے رعایتیں
• حاالت میں تبدیلی
• پارٹنر کی تعریف
• نظر ثانی اور اپیلیں
• آپ کی تفصیالت کا اخفاء
• نوجوان افراد
• کفالت کی یقین دہانی
آپ کی شناخت کی تصدیق
Centrelinkمیں آپ کو اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے دستاویزات فراہم کرنی ہوں گی
)-(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identityمثال کے طور پر  ،پاسپورٹ اور
سفری دستاویزات ،بینک اکاؤنٹ کی تفصیالت یا رہائش کی تفصیالت۔
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دوسری زبانوں میں مدد
دوسری زبانوں میں معلومات
Centrelinkکے پاس ادائيگیوں اور خدمات کے بارے میں
www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language
پر کئی مختلف زبانوں میں ترجمہ شدہ معلومات ہیں جنہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ،یا دیکھ سکتے ہیں یا سنسکتے ہیں۔
Centrelinkکے پاس10زبانوں میں New to Australiaوڈیوز کا سیٹ موجود ہے جو ادائيگیوں ،کام تالش کرنے ،
 Medicareکارڈ اور  Health Care Cardجیسے موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں۔ آپ یہ وڈیوز یہاں سے حاصل کر
سکتے ہیںwww.humanservices.gov.au/yourlanguage

کثیراللسانی فون سروس
اگر آپ انگلش کے عالوہ کوئی اور زبان بولتے ہیں تو آپ 131 202پر ہماری کثیر اللسانی فون سروس کو فون کر سکتے
ہیں (مقامی وقت کے مطابق صبح  8بجے سے شام  5بجے) اور اپنی زبان میں کسی شخص سے  Centrelinkکی
ادائیگیوں اور خدمات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔

انٹرپریٹرز
اگر آپ انگلش نہیں بولتے تو  Centrelinkآپ کی مالقات کیلئےمفت انٹرپریٹر فراہم کر سکتا ہے۔ مترجم کا بندوبست کرنے
کیلئے 131 202پر فون کریں اور اپنے مقامی  Centrelink Service Centreکے بارے میں پوچھیں۔

آپ کی دستاویزات کا ترجمہ
 Centrelinkان دستاویزات کا مفت ترجمہ کروانے کا انتظام کر سکتا ہے جو آپ کو ہماری ادائیگیوں اور خدمات طلب
کرنے کیلئے درکار ہوں۔131 202کوفون کر کے اپنے مقامی Centrelink Service Centreکے بارے میں پوچھیں۔

ملٹی کلچرل سروس آفیسرز
www.humanservices.gov.au/mso) Multicultural Services Officersدیکھیں)  Centrelinkکے پروگراموں
اور خدمات کے بارے میں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے گروہوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں اور خدمات بہتر بنانے
کیلئے وسیع پیمانے پرصالح مشورہ کرتے ہیں۔

 Centrelinkکے خطوط
آپ کیلئے Centrelinkکی جانب سے بھیجے گئے تمام خطوط پڑھنا الزمی ہے ،اورحسب ضرورت جواب دینا بھی الزمی
ہے۔ اگر آپ کو اپنی زبان میں خط کی وضاحت درکار ہے تو131 202کو فون کریں۔

 Centrelinkکے ساتھ واسطے کیلئے مدد
آپ کسی اور شخص یا تنظیم کو اپنی جانب سے عمل کیلئے نامزد کر سکتے ہیں(جسے ' 'nomineeکہتے ہیں)۔
 www.humanservices.gov.au/nomineesدیکھیں

Centrelink
Centrelink

رابطے کی تفصیالت
www.humanservices.gov.au/centrelink

تارکین وطن ،پناہ گزینوں اور وزیٹرز
کیلئے معلومات

www.humanservices.gov.au/multicultural
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Centrelink
دوسری زبانوں میں معلومات

رابطے کی تفصیالت
www.humanservices.gov.au/yourlanguage

دوسری زبانوں میں معلومات کیلئے

131 202

کلیم کا ارادہ

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

آپ کی شناخت کی تصدیق

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

سروس سنٹر میں جانا

www.humanservices.gov.au/findus

 Centrelinkکے انتظار کے عرصے
تمام نئے آنے والے رہائشی افراد یا عارضی تارکین وطن (پناہ گزینوں یا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والوں کے عالوہ)
کیلئے بیشتر ادائیگیوں اور وظائف کیلئے104ہفتے انتظارکرنا ضروری ہے ( Newly Arrived Resident's Waiting
)Period۔ فیملی اسسٹنس ادائیگیوں کیلئے انتظار کا عرصہ الگو نہیں ہوتا (گھرانوں کیلئے ادائیگیاں دیکھیں)۔ مزید معلومات
کیلئے دیکھیں www.humanservices.gov.au/families
وظیفے کی قسم اور آسٹریلیا میں آمد کی تاریخ کے لحاظ سے یہ مختلف ہوتا ہے کہ انتظار کا عرصہ کتنا ہے اور کن
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۔
انتظار کے عرصے کے دوران آپ کام تالش کرنے میں مدد کیلئے jobactiveکے ساتھ رجسٹر کر سکتے ہیں۔ آپ
 Centrelink Service Centresمیں روزگار کیلئے اپنی مدد آپ کی سہولتیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

 Newly Arrived Resident's Waiting Periodسے استثناء
 Newly Arrived Resident's Waiting Periodسے استثناء ان لوگوں کیلئے الگو ہوتا ہے:
•

آسٹریلین شہری

•

آسٹریلین شہری یا طویل المدت رہائشی کےاہل خانہ

•

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
وظیفہ مل سکتا ہو۔ مالزمت کھو دینے یا مالزمت نہ حا صل کر پانے کو بالعموم حاالت مینبڑی تبدیلی تصور نہیں کیا جاتا۔ یہ
جاننے کیلئے کہ آیا آپ مدد کے اہل ہیں Centrelink ،کے پاس کلیم داخل کریں۔

اہلیت دالنے والی رہائش کا تقاضا
پنشنوں اور کچھ االؤنسز کیلئے 'نئے آنے والوں کیلئے انتظار کا عرصہ' الگو نہیں ہوتا بلکہ ان کیلئے 'qualifying
'( residenceاہلیت دالنے والی رہائش) کا انتظار کا عرصہ ہوتا ہے:
•

104:Parenting Payment and Widow Allowanceہفتے

•

 11 :Age Pension and Disability Support Pensionسال
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کچھ استثناء موجود ہیں ،مثال کے طور پر اگر آپ پناہ گزین ہوں یا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آۓ ہوں ،یا اگر آپ آسٹریلیا
کے رہائشی بننے کے بعد بیوہ یا معذور ہو جائیں یا تنہا ماں یا تنہا باپ بن جائیں۔
آپ پنشن کیلئے اس صورت میں اہل ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسے ملک میں رہ چکے ہوں جس کا آسٹریلیا کے ساتھ اس
ادائیگی کا احاطہ کرنے واال انٹرنیشنل سوشل سیکورٹی ايگریمنٹ ہے جو آپ کلیم کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے 29ممالک کے
ساتھ سوشل سیکورٹی ايگریمنٹ کر رکھا ہے جن کی فہرست  www.humanservices.gov.au/issaپر موجود ہے۔
پنشنوں  ،نیز بیرون ملک سےپنشن کلیم کرنے یا بیرون ملک رہتے ہوۓ آسٹریلیا سے پنشن کلیم کرنے کے بارے میں مزید
معلومات کیلئے  www.humanservices.gov.au/internationalپر جائیں۔

Centrelinkکی ادائیگیوں کیلئے کلیم کرنا
سوشل سیکورٹی ادائيگی کلیم کرنے کیلئے آپ کو ’( ‘Intent to Claimکلیم کا ارادہ) رجسٹر کروانا ہو گا۔ اس سے
 Centrelinkکو علم ہوتا ہے کہ آپ ادائیگی کیلئے درخواست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ آن الئن ،ذاتی طور پر جا کر یا
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 Claimرجسٹر کرایا تھا (اگر آپ اس تاریخ پر ادائیگی یا رعایتی کارڈ کیلئے اہل ہوں اور اپنا مکمل کیا ہوا
کلیم14دنوں کے اندر مہیا کریں تو)۔
بیشتر Centrelinkادائیگياں صرف ان لوگوں کیلئے دستیاب ہیں جو آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں اور جو آسٹریلیا کے رہائشی
ہیں ( www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptionsدیکھیں)
ادائیگی کی قسم پر منحصر ،بعض عارضی ویزوں کے حامل افراد اہل ہو سکتے ہیں۔ آپ کواہلیت دالنے والی رہائش کا
عرصہ یا  Newly Arrived Resident's Waiting Periodکا عرصہ مکمل کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے ،سواۓ
اس کے کہ آپ مستثنی' ہوں۔ دیگر انتظار کے عرصے کا اطالق ہو سکتا ہے۔  Centrelinkکے انتظار کے عرصے دیکھیں۔
آمدن میں مدد کیلئے ادائیگیاں لینے کیلئے آپ کے پاس ٹیکس فائل نمبر )(TFNہونا ضروری ہے۔
مندرجہ ذیل ٹیبل واضح کرتا ہے کہ اپنی صورتحال کی بنیاد پر آپ کونسی ادائیگياں لینے کے اہل ہو سکتے ہیں:
یہ ادائیگی کس مدد کیلئے ہے

آپ کی صورتحال

فون

میں کام ڈھونڈ رہا ہوں

132 850

Centrelink
ادائیگی
Newstart
اگر آپ آمدن دالنے واال کام ڈھونڈ رہے ہیں ،یا آپ منظور شدہ تربیت
Allowanceاور/یا
یا دوسری سرگرمیوں میں شریک ہیں جن سے آپ کے کام حاصل
 Youth Allowanceکرنے کے امکانات بہتر ہو سکتے ہیں۔

میں تعلیم یا تربیت میں

132 490

 Youth Allowanceاگر آپ کی عمر  16اور  24سال کے درمیان ہے ،آپ فل ٹائم پڑھ
رہے ہیں یا فل ٹائم آسٹریلین اپرنٹس شپ یا کوئی اور منظور شدہ

مشغول ہوں

سرگرمی انجام دے رہے ہیں۔

Austudy

اگر آپ کی عمر  25سال یا اس سے زیادہ ہے ،آپ فل ٹائم پڑھ رہے
ہیں یا فل ٹائم آسٹریلین اپرنٹس شپ کر رہے ہیں۔
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آپ کی صورتحال

فون

مجھے مصیبت میں مدد 132 850

Centrelink
ادائیگی
Crisis Payment

کی ضرورت ہے

یہ ادائیگی کس مدد کیلئے ہے
یہ ایک دفعہ ملنے والی ادائیگی اس صورت میں ملتی ہے کہ
آپ:
•

حال ہی میں پناہ گزین کی حیثیت سے یا انسانی ہمدردی کی
بنیاد پرآسٹریلیا آۓ ہوں

•

آگ یا سیالب سے نقصان کے باعث اپنے گھر نہ رہ سکتے
ہوں

Special Benefit

•

آپ نے گھریلو تشدد کی وجہ سے گھر چھوڑا ہو

•

آپ ابھی ابھی جیل سے واپس آۓ ہوں

اگرآپ ایسے حاالت کی وجہ سے شدید مالی تنگی کا شکار ہیں
جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں

میں کسی کی دیکھ بھال 132 717

Carer Payment

کرتا/کرتی ہوں

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 Allowanceاگر آپ ایسی ماں ،باپ یا نگران ہیں جو مندرجہ ذیل فرد کو
(اضافی آمدن)
اضافی روزمرہ دیکھ بھال اور توجہ فراہم کرتے ہیں:

میں بیمار ،چوٹ کا

13 2717

شکار یا معذور ہوں

-

معذوری یا ذہنی مسئلے میں مبتال کوئی بالغ یا بچہ

-

ناتواں اور بوڑھے بالغ

 Disability Supportاگر آپ میں کوئی ایسا جسمانی ،عقلی یا نفسیاتی نقص ہے جو
Pension
آپ کےاگلے کم از کم دو سال کام کرنے میں رکاوٹ ہو ،یا اگر
آپ مستقل نابینا ہوں
Sickness
Allowance

اگر آپ برسر روزگار ہیں یا فل ٹائم پڑھ رہے ہیں لیکن کسی
طبی مسئلے کی وجہ سے وقتی طور پر کام یا پڑھائی کرنے
کے قابل نہیں اور صحتیاب ہونے پر آپ کام یا پڑھائی کی
طرف لوٹ سکیں گے

میں ریٹائرمنٹ کے

13 2300

Age Pension

قریب یا ریٹائرڈ ہوں
مجھے کسی کی وفات 13 2300
کے بعد مدد کی

اگر آپ کے پاس ریٹائرمنٹ میں اپنے اخراجات کیلئے کافی
آمدنی نہیں ہے

Bereavement
Payment

ضرورت ہے

اگر آپ کا پارٹنر ،بچہ یا کوئی اور شخص جس کی آپ دیکھ
بھال کرتے تھے ،وفات پا گیا ہے اور آپ کو Centrelinkسے
کوئی ادائیگی ملتی ہے

Bereavement
Allowance

اگر آپ کا پارٹنر حال ہی میں وفات پا گیا ہےاور آپ کو
Centrelinkسے ادائیگی نہیں ملتی

Centrelinkادائیگیوں کی مکمل فہرست یہاں ہے www.humanservices.gov.au/centrelink
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گھرانوں کیلئے ادائيگیاں
اگر آپ بچوں کے کفیل ہیں تو  Centrelinkگھرانوں کو ان کے روزگار اور عائلی ذمہ داریوں میں مدد دینے کیلئے کئی
طرح کی ادائیگیاں فراہم کرتا ہے۔
مزید معلومات کیلئے:
Centrelinkمعلومات

رابطے کی تفصیالت

گھرانوں کیلئے ویب پیج

www.humanservices.gov.au/families

دوسری زبانوں میں معلومات

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

دوسری زبانوں میں مدد کیلئے

131 202

سروس سنٹر میں جائیں

www.humanservices.gov.au/findus

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۔
بالعموم فیملی اسسٹنس ادائیگياں لینے کا اہل ہونے کیلئے آپ کے پاس مستقل ویزا ہونا اور آپ کاآسٹریلیا میں رہنا ضروری
ہے تاہم کچھ استثناء موجود ہیں۔
فیملی اسسٹنس ادائیگی

یہ ادائیگی اس سلسلے میں مدد دیتی ہے ۔ ۔ ۔

Family Tax Benefit Part A

بچوں کی پرورش کے اخراجات

Family Tax Benefit Part B

تنہا ماں یا تنہا باپ سمیت ،ان بنیادی طور پر ایک آمدنی والے گھرانوں کی
اضافی مدد کیلئے جن میں والدین میں سے ایک گھر پر رہنے کا انتخاب کرے یا
کچھ معاوضہ دالنے والے کام کے ساتھ ساتھ بچوں کی دیکھ بھال کرے۔

Single Income Family Supplement

تنہا ماں یا تنہا باپ والے گھرانے نیز کچھ ایسے گھرانے جن میں بنیادی طور پر

Child Care Benefit

ایک شخص کماتا ہو
منظور شدہ یا رجسٹرڈ چائلڈ کیئر کے اخراجات

Child Care Rebate

اہل گھرانوں کو منظور شدہ چائلڈ کیئر کے اخراجات میں مدد دینے کیلئے

Parental Leave Pay

اہل والدین جو بچے کی پیدائش پر یا بچہ گود لینے پر اس کی دیکھ بھال کیلئے
کام سے رخصت لیں
Family Tax Benefit Part Aمیں اضافے کے ذریعے اہل والدین کی مدد

Newborn Upfront Payment and
Newborn Supplement

جن کا بچہ پیدا ہو یا جو بچہ گود لیں

Dad and Partner Pay

وہ باپ یا پارٹنر جو نوزائیدہ بچے یا نئےگود لیے گئے بچے کی دیکھ بھال
کرتے ہوں

Parenting Payment

اگر آپ پر ایک زیرکفالت بچے یا بچوں کی دیکھ بھال کی کل ذمہ داری ہو
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فیملی اسسٹنس ادائیگی

یہ ادائیگی اس سلسلے میں مدد دیتی ہے ۔ ۔ ۔

Double Orphan Pension

سرپرست اور یتیم

نیوزی لینڈ کے شہری (جو آسٹریلن شہری نہیں)
نیوزی لینڈ کے پاسپورٹ پر آسٹریلیا آنے والے لوگوں کو آمد پر بالعموم ایک )Special Category Visa (SCVجاری کیا
جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے سوشل سیکورٹی کے مقاصد سے ،جو SCVحامل  26فروری2001کو آسٹریلیا میں تھے ،انہیں
بالعموم "محفوظ" SCVحامل تصور کیا جاتا ہے۔26فروری2001کے بعد آسٹریلیا آنے والوں کوبالعموم"محفوظ" تصور نہیں
کیا جاتا۔
•

"محفوظ"  SCVحامل آسٹریلیا کے رہائشی ہیں اور تمام  Centrelinkادائیگیاں حاصل کر سکتے ہیں ،بشرطیکہ وہ
اس وقت آسٹریلیا میں رہتے ہوں اور انتظار کے عرصے سمیت اہلیت کے تقاضوں پر پورے اترتے ہوں۔

•

جو  SCVحامل "محفوظ" نہیں ہیں ،وہ آسٹریلیا کے رہائشی نہیں ہیں۔ وہ بالعموم آمدن میں مدد کیلئے ادائیگیاں نہیں
لے سکتے۔

تمام SCVحامل افراد فیملی اسسٹنس اور رعایتی کارڈز سے استفادہ کر سکتے ہیں ،بشرطیکہ وہ اصولوں اور انتظار کے
عرصے کے تقاضے پورے کرتے ہوں۔
جو SCVحامل "محفوظ" نہیں ہیں لیکن جو 26فروری2001کے بعد سے کم از کم 10سال لگاتارآسٹریلیا میں رہ چکے ہیں،
وہ  Sickness Allowance ، Newstart Allowanceیا  Youth Allowanceکی صرف ایک دفعہ ملنے والی ادائیگی
لے سکتے ہیں۔ اہل وصول کنندگان کو زیادہ سے زیادہ چھ ماہ تک کے مسلسل عرصے کیلئے ادائیگی مل سکتی ہے۔
آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے مابین سوشل سیکورٹی ايگریمنٹ کے باعث کچھ SCVحامل ،Age Pension
 DisabilitySupport Pensionیا  Carer Paymentکے حقدار ہو سکتے ہیں ،چاہے وہ "محفوظ" ہوں یا نہ ہوں۔
نیوزی لینڈ کے شہریوں کے بارے میں مزید معلومات
 www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealandersپر ہیں

پناہ گزینوں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آنے والوں کیلئے Crisis
Payment
 Crisis Paymentنہایت شدید حاالت سے گزرنے والوں لوگوں کو ایک دفعہ ملنے والی ادائیگی ہے ۔ یہ ضروری ہے کہ
آپ آسٹریلیا آنے کے بعد سات دنوں کے اندر یہ ادائیگی کلیم کریں یا آمد کے بعد سات دنوں کے اندر Centrelinkسے
’ ‘Intent to Claimکیلئے رابطہ کریں اور اس رابطے کے بعد  14دنوں کے اندر کلیم داخل کریں۔
مزید معلومات کیلئے www.humanservices.gov.au/crisispaymentپر  Crisis Paymentمعلوماتی پرچہ
دیکھیں

دیگر Centrelinkخدمات
Centrelinkکئی خدمات پیش کرتا ہے جن میں یہ شامل ہیں:
Centrelinkسروس

فون

دستیاب مدد
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Centrelinkسروس

فون

دستیاب مدد

Self Service

136 240

باب  ،1سیلف سروس دیکھیں

Online Services Support

132 307

 Centrelinkکی آن الئن خدمات کیلئے مدد لیں

Centrelink International
Services

131 673

Financial Information
)Service (FISبکنگ سروس

132 300

شکایات اور آراء

 1800 132 468تعریفی تبصرے ،شکایات یا تجاویز دینے کیلئے

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 Serviceسیمینار بک کریں

کم آمدن والوں کیلئے رعایات
آمدن ،روزگار ،عمر یا Centrelinkادائیگی کی قسم پر منحصر ،کم آمدن والے لوگوں کو فیڈرل حکومت ،سٹیٹ/ٹیریٹری کی
حکومت اور مقامی حکومت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کاروبارونسے رعایات لینے کاحق حاصل ہو سکتا ہے۔ رعایات صحت،
گھریلو اخراجات ،تعلیماور ٹرانسپورٹ کا احاطہ کر سکتی ہیں۔ مزید معلومات کیلئے www.humanservices.gov.auپر
جائیں اور”“low incomeسرچ کریں۔

حاالت میں تبدیلی
اگر آپ کے کنبے ،کام یا طرز زندگی کی صورتحال میں تبدیلی آۓ توآپ جلد از جلد Centrelinkکوآگاہ کرنے کے پابند ہیں
تاکہ آپ کیلئے درست ادائیگی یقینی بنائی جاۓ۔ اگر آپ کو اپنے حق سے زیادہ رقم مل جاۓ تو آپ کیلئے مکمل یا جزوی
طور پر رقم واپس کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔
کچھ ایسی تبدیلیاں جن کے بارے میں Centrelinkکو بتانا ضروری ہے ،یہ ہیں:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ذاتی تفصیالت اور رابطے کی تفصیالت
بینک کی تفصیالت
ازدواجی حیثیت
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۔
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پارٹنر کی تعریف
 Centrelinkکو 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
شرحیں اس لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں کہ آپ سنگل ہیں یا آپ کا کوئی پارٹنر ہے۔ کچھ ادائیگیاں صرف ان لوگوں کیلئے
دستیاب ہیں جن کا پارٹنر نہ ہو۔

نظر ثانی اور اپیل
اگر آپ فیصلے سے خوش نہ ہوں تو فیصلے پر نظر ثانی کروانے کیلئے
 www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appealsپر Centrelink
سے رابطہ کر یں۔ نظر ثانی اور اپیلوں پر کارروائی کے طریقے موجود ہیں۔

آپ کی تفصیالت کا اخفاء
 Centrelinkآپ کی ذاتی تفصیالت صرف اس صورت میں جاری کر سکتا ہے کہ قانون اس کی اجازت دیتا ہو یا اگر آپ
نے اجازت دی ہو۔

نوجوان افراد
اگر آپ کے بچے16سال سے زیادہ عمر کے ہیں تو وہ Youth Allowanceیا  Family Tax Benefitجیسی ادائیگیاں
لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ نوجوان افراد کیلئے خدمات بھی دیکھیں۔

کفالت کی یقین دہانی
کفالت کی یقین دہانی ( www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aosدیکھیں) ایک
آسٹریلین رہائشی یا تنظیم (’ ، ‘assurerیقین دہانی کرانے واال ) اور آسٹریلین حکومت کے درمیان ایک قانونی طور پر پابند
کرنےواال معاہدہ ہے۔ یقین دہانی کرانے واال آسٹریلیا میں تارک وطن (’،‘assureeجس کیلئے یقین دہانی کرائی جاۓ) کو
سہارا فراہم کرنے پر اتفاق کرتا ہے تاکہ تارک وطن کو حکومت کی جانب سے ادائیگیوں پر انحصار کرنے کی ضرورت نہ
ہو۔
جو ویزا دیا گیا ہو ،اس کی قسم پر منحصر ،کفالت کی یقین دہانی 2سال یا 10سال تک برقرار رہ سکتی ہے۔ اگر آپ یا آپ
کے زیرکفالت افراد کفالت کی یقین دہانی کے معاہدے کے تحت ہوتے ہوۓ بعض فالحی ادائیگیاں کلیم کریں تو یقین دہانی
کرانے واال حکومت کو پوری رقم واپس کرنے کا پابند ہوگا۔
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 11مالی معامالت
اس حصے میں
• مالی خدمات
• مالی معامالت کو سمجھنا
• بینکنگ
• ٹیکسیشن
• چھوٹے کاروبار
• قرضہ جات اور کریڈٹ
• انشورنس
• مالی مشورہ حاصل کرنا
• 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
پراڈکٹس اور خدم ات بیچنے کیلئے ضروری ہے کہ یہ کاروبارحکومت سے الئسنس یافتہ ہوں۔ الئسنس کے بغیر ایسا کرنا
قانون کے خالف ہے۔

مالی معامالت کو سمجھنا
اپنے ذاتی مالی معامالت کا انتظام کرنے کے بارےمیں معلومات اور کیلکولیٹرز اور ٹولز کے لنکس کیلئے دیکھیں
www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
Australian Securities and Investment Commissionکے Moneysmartویب
سائیٹ) (www.moneysmart.gov.auپر گھریلو بجٹ ،بینکنگ ،انشورنس اور قرض سمیت پیسوں کے انتظام اور سرمایہ
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،
انشورنس ،بڑھاپے کی پنشن ،سرمایہ کاری اور مالی مشورے کے بارے میں کوئی شکایت ہے یا اگر آپ کسی سرمایہ
کاری کے بارے میں تذبذب یا شبہے میں مبتال ہوں تو1300 300 630پر Australian Securities and
) Investments Commission (ASICکو فون کریں یاwww.moneysmart.gov.au/tools-and-
 resources/how-to-complainپر جائیں۔
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بینکنگ
بینک ،بلڈنگ سوسائٹیز اور کریڈٹ یونینز بینکنگ کی خدمات فراہم کرنے والے ادارے ہیں۔ پیسے نکلوانے کیلئے
بینک میں جائیں یا (Automatic Teller Machine) ATMسے پیسے نکالنے کیلئے اپنا ڈیبٹ کارڈ اور اپنا
 (Personal Identification Number) PINاستعمال کریں۔ آپ کو اپنا  PINمحفوظ رکھنا چاہیئے۔ اپنے ڈیبٹ
کارڈ پر اپنا  PINنہ لکھیں ،نہ ہی اسے ایسی جگہ رکھیں جہاں سے یہ چوری ہو سکتا ہے جیسے آپ کا بٹوہ ،پرس یا
موبائل فون۔
اگر آپ کا ڈیبٹ کارڈ چوری یا گم ہو جاۓ تو فورا" اپنے بینک کو بتائیں۔
اگر آپ کو اپنے بینک کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جسے آپ حل نہ کر سکتے ہوں تو www.fos.org.auپر
 Financial Services Ombudsmanسے رابطہ کریں۔
مزید معلومات کیلئے:
بینکنگ کے بارے میں معلومات
Australian Bankers Association
– بینک اکاؤنٹس کے بارے میں بنیادی باتیں

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

اپنے بینک اکاؤنٹس کا انتظام کرنا

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

Australian Competition and
– Consumer Commission
انٹرنیٹ بینکنگ

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

 MoneySmartترجمہ شدہ معلومات

www.moneysmart.gov.au/tools-andresources/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(ATOافراد اور کاروباروں سے ٹیکس وصول کرتا ہے تاکہ ہسپتالوں ،سکولوں ،سڑکوں
اور ریلوے جیسی اہم سماجی خدمات کیلئے پیسہ فراہم کیا جاۓ۔
 ATO http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyoپر وڈیوز فراہم کرتا ہے تاکہ لوگ آسٹریلیا کے ٹیکس
اور بڑھاپے کی پنشن کے نظام کے بارے میں سیکھ سکیں۔

اشیاء اور خدمات کی فروخت پر ٹیکس
آسٹریلیا میں اشیاء اور خدمات کی فروخت پر10فیصد ٹیکس )(GSTلگتا ہے جو زیادہ تر اشیاء ،خدمات اور دوسری بیچی
جانے والی یا کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت میں شامل ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں جیسے بنیادی اشیاۓ خوردنی ،بیشتر تعلیمی
اور طبی خدمات ،اہل چائلڈ کیئر اور نرسنگ ہوم میں دیکھ بھال  GSTسے مستثنی' ہیں۔
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ٹیکس فائل نمبر
ٹیکس فائل نمبر )(TFNایک منفرد نمبر ہے جو ATOافراد یا اداروں کو جاری کرتا ہے۔ یہ نمبر ٹیکس اوربڑھاپے کی پنشن
کے مقاصد کیلئے آپ کی شناخت کا طریقہ ہے۔ جلد از جلد اپنے ٹیکس فائل نمبر کی درخواست دے ڈالیں۔
 TFNحاصل کرنے کا سب سے تیز طریقہ www.ato.gov.au/tfnپر آن الئن درخواست ہے۔ آن الئن رجسٹریشن ہفتے
کے ساتوں دن ،دن کے 24گھنٹے دستیاب ہے۔ آپ کے پاس اپنے پاسپورٹ کی تفصیالت اور ایک آسٹریلین پتہ ہونا ضروری
ہے۔ www.ato.gov.au/order-publicationsپر ATO Publication Ordering Service
سے درخواست فارم دستیاب ہیں یا 13 28 61پر ٹیکس فائل نمبرہیلپ الئن کو فون کر کے فارم لیے جا سکتے ہیں۔ آپ کی
درخواست جس دن ATOکوملے ،اس کے بعد  28دنوں کے اندر آپ کو بذریعہ ڈاک  TFNمل جانا چاہیئے۔
آپ کو صرف ایک  TFNملتا ہے۔ یہ عمر بھر کیلئےآپ کا  TFNہے اور اسے محفوظ رکھنا چاہیئے۔ چاہے آپ اپنا نام یا
مالزمت بدل لیں ،کسی اور سٹیٹ میں منتقل ہو جائیں یا آسٹریلیا سے چلے جائیں اور پھر واپس آ جائیں ،آپ کا  TFNوہی
رہتا ہے۔ ہر شخص کا اپنا  TFNہونا ضروری ہے۔ اپنے کنبے کے دوسرے افرادکو اپنے  TFNمیں شریک نہ کریں۔
اپنا ٹیکس فائل نمبر کسی ایسی جگہ نہ رکھیں جہاں سے یہ چوری ہو سکتا ہو جیسے اپنے بٹوے ،پرس یا موبائل فون میں۔
کسی اور کو اپنا  TFNاستعمال کرنے کی اجازت دینے ،اسے بیچنےیا کسی کو دے دینے سے شدید مسائل پیدا ہو سکتے
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
آپ کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں اور آپ کے ذمے قرض چڑھا سکتے ہیں
آپ کے نام پر حکومتی وظائف کی درخواست دے کر فراڈ کا ارتکاب کر سکتے ہیں

صرف بعض لوگوں کو آپ کا  TFNپوچھنے کا حق حاصل ہے ،جن میںCentrelink ، Australian Taxation Office
 ،آپ کا پنشن فنڈ ،بینک یا مالی ادارہ اور آپ کا آجر شامل ہیں۔
بددیانت لوگوں )’ (‘scammersسے ہوشیار رہیں جو آپ کو جھانسا دے کر مالزمت کی درخواست پر اپناTFNفراہم کرنے
پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ جعلی اسامیوں کے اشتہار دے کر بھی آپ کا  TFNلینے کی کوشش کر سکتے ہیں تاکہ آپ
کی شناخت چرا لیں۔ صرف نئی مالزمت شروع کرنے کے بعد ہی اپنے آجر کو اپنا  TFNدیں۔

اگر مالزمت ملنے کے وقت آپ کے پاس TFNنہ ہو تو کیا ہوگا؟
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
اپناTFNلکھنا ہو گا۔
اگر آپ کے پاس  TFNنہ ہو تو کام شروع کرنے کے بعد درخواست دینے اور اپنا  TFNحاصل کرنے کیلئے آپ کے پاس
 28دن ہوں گے۔ اگر 28دن بعد آپ کے پاس TFNنہ ہوا تو آپ کا آجر آپ کو ملنے والی ادائیگیوں میں سے ٹیکس کی زیادہ
سے زیادہ رقم کاٹنے کا پابند ہو گا۔ آپ  TFNکے بغیر کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کی تنخواہ میں سے ٹیکس اور پنشن کٹوتی
کی مد میں زیادہ پیسے کٹ جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس  TFNنہ ہو تو آپ الیکٹرانک ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کرا سکیں گے،
سرکاری وظائف کی درخواست نہیں دے سکیں گے اور نہ ہی )Australian business number (ABNحاصل کر
سکیں گے۔
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انکم ٹیکس ریٹرن
اگر آپ کو مالی سال کے دوران (یکم جوالئی اور 30جون کے درمیان) آمدنی حاصل ہو تو آپ اس سال31اکتوبر تکATO
کے پاس اپنا انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کے پابند ہیں۔
اگر آپ اپنا ٹیکس ریٹرن تیار کرنے کیلئے رجسٹرڈ ٹیکس ایجنٹ استعمال کریں تو آپ31اکتوبر کے بعد ٹیکس ریٹرن جمع کرا
سکتے ہیں۔ آپ کو  31اکتوبر سے پہلے کسی ٹیکس ایجنٹ کے ساتھ انتظام طے کرنا ہو گا تاکہ آپ ایجنٹ کی ریٹرن جمع
کرانے کی تاریخوں کے اندر رہیں۔
آپ خود اپنا ٹیکس ریٹرن www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-returnپر آن الئن جمع کرا سکتے
ہیں۔ یہ ایک مفت ،سہل اور محفوظ سروس ہے جوATOفراہم کرتا ہے۔ اس میں ATOکیلئے آپ کی جانب سے ٹیکس ریٹرن
کے کچھ حصے مکمل کرنا ممکن ہوتا ہے جس کیلئے آپ کے آجر ،بینکوں ،ہیلتھ فنڈز اور سرکاری اداروں کی فراہم کی ہوئی
معلومات استعمال کی جاتی ہیں۔
آن الئن ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کیلئے آپ کو  myGovاکاؤنٹ کی ضرورت ہو گی جو  http://my.gov.auپر بنایا جا
سکتا ہے۔

ٹیکس ہیلپ
ٹیکس ہیلپ کم آمدن والوں کیلئے ایک مفت سروس ہے جو ہر سال جوالئی تا اکتوبر دستیاب رہتی ہے۔ ٹیکس ہیلپ سنٹرز میں
 ATOسے تربیت یافتہ رضاکار ہوتے ہیں جو آپ کو ٹیکس ریٹرن مکمل کرنے اور myTaxاستعمال کر کے آن الئن جمع
کرانے میں مدد دے سکتے ہیں۔
ATO

رابطے کی تفصیالت

فون (بشمول ٹیکس ہیلپ)

13 2861

کاروبار اور GSTسے متعلق سواالت

13 2866

ٹیکس فائل نمبر کی آن الئن درخواست دینا

www.ato.gov.au/TFN

دفتر میں جانا

www.ato.gov.au/Visitus

ATOترجمہ شدہ معلومات
ATO W ebsite

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

بیرون ملک اثاثے ،سرمایہ کاری اور آمدنی
آسٹریلیا کے رہائشی افراد کو تمام دنیا سے ملنے والی آمدنی پرٹیکس دینا ہوتا ہے اور وہ اپنے ٹیکس ریٹرن میں اپنی تمام
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(ATOاپنے ویب سائیٹ پر وہ معلومات مہیا کرتا ہے جن سے آپ کو اپنی ٹیکس کی
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
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•
•

بیرون ملک سے حاصل ہونے والی پنشنیں
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
ملک میں ٹیکس ادا کر چکے ہیں جہاں آمدنی حاصل ہوئی۔اگر آپ کی بیرون ملک آمدنی آسٹریلیا میں قابل تشخیص ہے اور آپ
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۔
آپ وہ بیرون ملک آمدنی ڈیکلیئر کرنے کے پابند ہیں جو آسٹریلین ٹیکس سے مستثنی' ہے۔ اس بیرون ملک آمدنی کو اس آمدنی
پر واجب ٹیکس کا حساب لگانے کیلئے ملحوظ رکھا جا سکتا ہے جو آپ کو آسٹریلیا میں حاصل ہوئی ہے۔ آپ کو تمام بیرون
ملک ذرائع سے آمدنی ڈیکلیئر کرنا ہو گی چاہے آپ دوسرے ملک میں اس آمدنی پر ٹیکس ادا کرنے کے پابند نہیں تھے۔
 ATOہر سال انکم ٹیکس ریٹرنز میں شامل معلومات کا موازنہ ATOکو 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
کے درمیان فرق ہو تو  ATOآپ سے رابطہ کرے گا اور آپ کے ٹیکس ریٹرن میں تبدیلی کر سکتا ہے۔
اگر آپ کے مالی معامالت پیچیدہ ہیں تو شاید آپ رجسٹرڈ ٹیکس ایجنٹ استعمال کرنا یا  ATOسے مشورہ طلب کرنا پسند
کریں۔

چھوٹے کاروبار
چھوٹے کاروبار آسٹریلین معیشت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہوں تو مدد دستیاب ہے۔
اگر آپ چھوٹا کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو
 www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspxدیکھیں۔
 Australian Competition and Consumer Commissionکی جانب سے
 Small Business Education Programکے بارے میں معلومات کیلئے دیکھیں
 www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program۔
اگر آپ آسٹریلیا میں چھوٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ) Australian business number (ABNکی
درخواست دینے کیلئے اپنے TFNکی ضرورت پڑے گی۔ دیگر قسموں کی رجسٹریشن بھی ضروری ہو سکتی ہے ،بشمول
اس کے:

•

GSTرجسٹریشن (اگر آپ کا ساالنہ ٹرن اوور  AUD75 000سے بڑھ جاۓ) اور/یا آپ ٹیکسی کا سفر فراہم
کرتے ہوں

•
•

بطور آجر رجسٹریشن
دوسرے سرکاری اداروں کی مطلوبہ رجسٹریشنز

 Australian business numberرکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا چھوٹا کاروبار چال رہے ہیں۔ اگر آپ یقین سے نہ
کہ سکتے ہوں کہ آپ 'کاروبار چال رہے ہیں' یا آپ پر کام کرنے کے سلسلے میں  ABNلینے کیلئے دباؤ ڈاال جا رہا ہے تو
 132 866کو فون کریں۔ آپ اپنی کاروباری آمدنی پر ٹیکس ادا کرتے ہیں اور اگر آپ اپنا کاروبار یا کوئی اثاثہ بیچ کر
سرمایہ حاصل کریں تواس پر ٹیکس دینا ضروری ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی کاروباری آمدنی کے حصول کے سلسلے میں جو
اخراجات کرنے پڑیں ،آپ انہیں آمدنی میں سے نکالنے کا کلیم بھی کر سکتے ہیں۔
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اگر آپ نے لوگوں کو کام پر رکھا ہو تو آپ کیلئے ان کی بڑھاپے کی پنشن اداکرنا اور ان کی تنخواہ میں سے ٹیکس کاٹ کر
 ATOکو 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
یاجلد کام کروانے کیلئے تحائف یا پیس ے مت پیش کریں۔ ایسی ترغیبات پیش کرنا قانون کے خالف ہے اور اس کی رپورٹ
کی جاۓ گی۔ کاروباروں اور افراد کو ٹیکس سے متعلق اپنے حقوق اور ذمہ داریاں سمجھنے میں مدد دینے کیلئےATO
نے انگلش میں اور ترجمہ شدہ اشاعتوں میں مدد اور معلومات فراہم کر رکھی ہیں۔ Australian Business License
)and Information Service (ABLISآپ کو تعمیل کی دوسری ذمہ داریوں کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔
مزید معلومات کیلئے:
موضوع

ویب سائیٹ

چھوٹا کاروبار شروع کرنا اور
چالنا

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

حکومت کی جانب سے کاروبار
کیلئے معلومات

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

چھوٹے کاروباروں کیلئے
گرانٹس

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

کاروباروں کیلئے الئسنسز اور
رجسٹریشنز
چھوٹے کاروباروں کیلئے ٹیکس
کے بارے میں معلومات
Fair Work
جاۓ کار پر تعلقات کا نظام –
اگر آپ کے کاروبار میں مالزم
ہوں
سٹیٹ اور ٹیریٹری میں معلومات
اور مدد
Australian Business
License and Information
Service

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

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

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

www.business.gov.au/business-topics/starting-abusiness/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
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،
کے ساتھ پیسے واپس کرنےکا وعدہ کریں۔قرضہ جات کی مختلف قسموں میں ذاتی قرضے ،مکان کا قرض ،کریڈٹ کارڈز
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
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استطاعت نہ رکھتے ہوں تو آپ قرض نہ لیں اور نہ ہی اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کریں۔ کریڈٹ ،قرضہ جات اور ادھار لینے
کے بارے میں مشورے کیلئے دیکھیں  www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit۔

انشورنس
انشورنس اسے کہتے ہیں کہ آپ ہر سال ایک رقم ادا کریں جو آپ کونقصان کے خالف مالی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ انشورنس
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۔
انشورنس کی عام قسموں میں ہیلتھ انشورنس (باب  ،9صحت اور فالح دیکھیں) ،مکان کی تعمیر کی انشورنس ،گھریلو سامان
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۔
کار انشورنس کی مختلف قسمیں دستیاب ہیں۔ اگر آپ کار کے مالک ہوں تو تھرڈ پارٹی انشورنس )”(“CTPکروانا الزمی ہے۔
اگر آپحادثے میں کسی دوسرے شخص کو زخمی کر دیں تو یہ انشورنس آپکو کور (تحفظ) دے گی۔ ممکن ہے آپ مکمل
)(comprehensiveکار انشورنس لینا بھی پسند کریں جو آپ کا حادثہ ہونے کی صورت میں آپ کی کار (یا کسی اور
شخص کی کار) کو پہنچنے والے نقصان ،یا آپ کی کار چوری ہونے کی صورت میں ،اخراجات کا کچھ حصہ ادا کرتی ہے۔
انشورنس کے بارے میں مزید معلومات کیلئے www.moneysmart.gov.au/insuranceدیکھیں

مالی مشورہ حاصل کرنا
(FIS) Financial Information Serviceمالی معامالت کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ FISایک مفت اور
خودمختار سروس ہے جو فون پر ،ذاتی مالقات یا مالی معلومات کے سیمینارز کے ذریعے دستیاب ہے۔ پیش کی جانے والی
خدمات کے بارے میں مزید جاننے کیلئے 132 300کو فون کریں یا www.humanservices.gov.au/fisپر FISویب
سائیٹ دیکھیں۔
سیمینار میں شریک ہونے کیلئے 136 357کو فون کریں۔

مالی مسائل کیلئے مدد
آسٹریلیا میں یہ قابل قبول اور نارمل ہے کہ لوگ مالی مسائل پیش ہونے کی صورت میں مدد طلب کریں۔
فنانشل کاؤنسلرز مالی مسائل کا شکار لوگوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ وہ فرد یا گھرانے کے حاالت کا جائزہ لیں گے
اور مختلف حلوں کے فوائد اور نقصانات شناخت کریں گے۔
1800 007 007کو فون کریں یا
 www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counsellingپر
جائیں

صارفین کا تحفظ
جب آپ آسٹریلیا میں اشیاء یا خدمات خریدیں ،آن الئن خریداری سمیت ،تو آپ کو Australian Consumer Lawکے
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
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واقع ہو جاۓ تو آپ کو مرمت ،نئی پراڈکٹ یا اپنے پیسے واپس لینے کا حق حاصل ہے۔ آپ کو یہ توقع کرنے کا بھی حق
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
بیچنے ،تعمیر اور تعمیرمیں تبدیلیوں ،کار خریدنے ،شاپنگ ،وارنٹی( lay-bys،قسطوں میں ادائيگی کر کے آئٹم لے جانا)،
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 (ACCCآسٹریلیا 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:
ریجن

صارفین کا ادارہ
Australian Competition and Consumer
 - Commissionفون1300 302 502

www.accc.gov.au

قومی

ACCCانگلش کے عالوہ دوسری زبانوں میں
معلومات

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

ACT

Office of Regulatory Service (Access
)Canberra

www.ors.act.gov.au

NSW

NSW Fair Trading

www.fairtrading.nsw.gov.au

NT

Consumer Affairs

قومی

ویب سائیٹ

Qld

Office of Fair Trading

SA

Office of Consumer and Business
Affairs

www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForCon
sumers/ConsumerRights/Pages/default.
aspx
www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.h
tm
www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/co
nsumer-advice/

Tas.

Consumer Affairs and Fair Trading

www.consumer.tas.gov.au

Vic.

Consumer Affairs Victoria

WA

Consumer Protection

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

اومبڈزمین ) (Ombudsmanکے دفاتر وہ خودمختار حکام ہیں جو کچھ شعبوں میں سرکاری اداروں اور پرائیویٹ کمپنیوں
کے خالف شکایات کی چھان بین کرتے ہیں۔ یہ غیر قانونی ،غیر منصفانہ یا امتیازی سلوک کو روکنے کیلئے بھی اقدام کر
سکتے ہیں یا آپ کیلئے زیادہ منصفانہ نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش میں دخل اندازی کر سکتے ہیں۔ 1300 362 072کو
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فون کریں یا سٹیٹس ،ٹیریٹریز اور شعبونسے متعلق  ombudsman officesکے لنکس کیلئے
 www.ombudsman.gov.auپر جائیں۔
) Australian Communications and Media Authority (ACMAٹیلیویژن 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۔
اگر شکایت حل نہ ہو تو  www.acma.gov.auپر جائیں۔  ACMAای میل SPAMاور ٹیلی مارکیٹنگ کالز کے بارے میں
شکایات کی چھان بین بھی کرتا ہے اور”“Do Not Callرجسٹر چالتا ہے۔
www.esafety.gov.auپر  Office of the Children’s eSafety Commissionerآسٹریلیا کے لوگوں کو آن الئن
محفوظ رہنے کے بارے میں معلومات اور وسائل فراہم کرتا ہے۔ یہ آفس سائبر بلنگ اور ناگوار اور غیر قانونی مواد کے
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
کے خیال میں ناگوار یا غیرقانونی ہو تو آپ  www.esafety.gov.au/complaints-and-reportingپر شکایت کر
سکتے ہیں۔

کال کریں 131 450
118

 12شہری زندگی میں شرکت
اس حصے میں
آسٹریلیا کے رواجوں اور قوانین کا علم رکھنے اور انہیں سمجھنے سے آپ کو آسٹریلین معاشرے میں زندگی سے ایڈجسٹ
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
جانور اور پالتو جانور
اخبارات ،ٹیلیویژن اور ریڈیو
جوۓ بازی
شور
مقامی حکومت کی خدمات
ویزے
آسٹریلین شہریت

آسٹریلیا کے بارے میں
آسٹریلیا کے اولین باشندے ایبوریجنل اور Torres Strait Islanderاقوام ہیں جو تقریبا" 40 000سال پہلے اس زمین پر
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
شناخت کا اہم حصہ ہے اور ایبوریجنل اور Torres Strait Islanderاقوام فن ،ذرائع ابالغ ،علمی حلقوں ،کھیل اور
کاروبار کی دنیا میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آسٹریلیا کی تاریخ ،ورثے اور اصل باشندوں کی تہذیب کے بارے میں معلومات
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
ہیں۔ آسٹریلیا کے لوگ دنیا بھر کے حصوں سے آۓ ہیں۔ آسٹریلیا کے باشندوں میں سے تقریبا"  46فیصد یا تو خود بیرون
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ملک پیدا ہوۓ یا ان کے والدین میں سے ایک بیرون ملک پیدا ہوا تھا۔ اگرچہ انگلش آسٹریلیا کی قومی زبان ہے ،یہاں اصل
باشندوں کی زبانوں سمیت تقریبا"300زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب کے پیروکار موجود ہیں۔
آسٹریلیا میں ہر شخص اپنی تہذیبی اور مذہبی روایات پر عمل کرنے اور انہیں منانے کیلئے آزاد ہے ،بشرطیکہ ان سے
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
اورلوگوں ،ان کے خیاال ت اور روایات کا احترام کریں توآپ کے اپنی جگہ بنا لینے اوراس نئی زندگی میں کامیاب رہنے کا
اچھا امکان ہے۔
آسٹریلین حکومت آسٹریلیا کے متنوع معاشرے کی حمایت کرتی ہے اور حکومت نے ایک متنوع تہذیبوں کی حامل قوم کیلئے
اپنے عزم کو دہرایا ہے جہاں ہر شخص معاشرے کا حصہ ہو اور ہر شخص کو قومی زندگی میں شریک ہونے کا موقع
حاصل ہو۔ آسٹریلیا کے بارے میں مزید جاننے کیلئے دیکھیں www.australia.gov.au/about-australia

ذمہ داریاں اور اقدار
ہمیں آسٹریلیا میں جو آزادی اور برابری حاصل ہے ،وہ سب لوگوں کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر موقوف ہے۔ آپ
سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ آسٹریلیا کے وفادار رہیں ،ہمارے جمہوری طرز زندگی کی حمایت کریں اور سب کو شامل
کرنے اور سب کے ساتھ منصفانہ سلوک کرنے کی آسٹریلین اقدار اور روایات کو برقرار رکھنے میں مدد دیں۔
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
انسانی برابری ،معذوری اور عمر جیسی خصوصیات سے قطع نظر
مردوں اور عورتوں کی برابری
برابر مواقع

آسٹریلین شہریوں کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہیں:

•
•
•

قانون کی تعمیل
فیڈرل انتخابات اور سٹیٹ یا ٹیریٹری کے انتخابات اور ریفرنڈم میں ووٹ دینا
اگر ضرورت آن پڑے تو آسٹریلیا کا دفاع کرنا
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•

اگر جیوری میں فرائض ادا کرنے کیلئے بالیا جاۓ تو حاضر ہونا

آسٹریلین شہریت کے بارے میں مزید معلومات کیلئے www.citizenship.gov.auدیکھیں اور آسٹریلین شہریت کیلئے
ٹیسٹ کی کتاب Australian Citizenship: Our Common Bondپڑھیں۔

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
جائز غور کیا جاۓ۔ اسی طرح ،آپ کو بھی دوسرے لوگوں کا احترام کرنا چاہیئے ،چاہے وہ آسٹریلیا میں پیدا ہوۓ ہوں یا
تارکین وطن ہوں۔ آسٹریلیا میں نسلی تعضب اور امتیازی سلوک کی کسی صورت کو قبول نہیں کیا جاتا۔
امتیازی سلوک کے خالف قوانین کے تحت کسی شخص کے ساتھ اس کی عمر ،نسل ،اصل وطن ،جنس ،ازدواجی حیثیت،
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
شامل ہے۔ قانون کے تحت ،اور دوسرے تمام مقاصد کیلئے ،مرد اور عورتیں برابر ہیں۔
آسٹریلیا میں آزادئ تقریر کی روایت ہے۔ تاہم کسی شخص یا گروہ کی عمر ،نسل ،اصل وطن ،جنس ،ازدواجی حیثیت ،حمل،
سیاسی یا مذہبی خیاالت ،معذوری یا جنسی ترجیح کی بنا پر اس کی بے عزتی ،تحقیر یا دآلزاری کرنا یا اسے خوفزدہ کرنا
قانون کے خالف ہے۔
 Australian Human Rights Commissionانسانی حقوق ،عدم امتیاز اور سماجی انصاف کے معامالت میں فیڈرل
قانون کا انتظام کرتا ہے۔
Australian Human Rights Commission

رابطے کی تفصیالت

عمومی سواالت
(صبح 9.00تا شام 5.00بجے بمطابق آسٹریلین ایسٹرن
سٹینڈرڈ ٹائم)

1300 369 711

شکایات کیلئے معلوماتی الئن  -صبح 9.00تا شام 5.00بجے
بمطابق آسٹریلین ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم (منگل کو دوپہر 1.00
بجے الئن بند ہو جاتی ہے)

1300 656 419

- TTYسماعت اور گویائی کے نقص میں مبتال لوگوں کیلئے

1800 620 241

ترجمہ شدہ معلومات – انسانی حقوق

www.humanrights.gov.au/about/translatedinformation
www.humanrights.gov.au

Human Rights W ebsite

ہر سٹیٹ اور ٹیریٹری کا امتیازی سلوک کے خالف اپنا قانون اور سرکاری ادارہ موجود ہے:
سٹیٹ یا
ٹیریٹری

انسانی حقوق کا ادارہ

فون

ویب سائیٹ

ACT

ACT Human Rights
Commission

02 6205 2222

www.hrc.act.gov.au
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سٹیٹ یا
ٹیریٹری

انسانی حقوق کا ادارہ

فون

ویب سائیٹ

NSW

Anti-Discrimination Board of
NSW

 02 9268 5544یا
ریجنل NSW
مفت کال کیلئے نمبر
1800 670 812

www.lawlink.nsw.gov.au/adb

NT

NT Anti-Discrimination
Commission

08 8999 1444یا
NTمفت کال کیلئے
نمبر
1800 813 846

www.adc.nt.gov.au/

Qld

Anti-Discrimination
Commission Queensland

1300 130 670

www.adcq.qld.gov.au

SA

 08 8207 1977یا
ریجنل SA
 Equal Opportunity Commissionمفت کال کیلئے نمبر
1800 188 163

Tas.

Office of the AntiDiscrimination Commissioner

03 6165 7515یا
Tas.مفت کال
1300 305 062

Vic.

Victorian Equal Opportunity
and Human Rights
Commission

1300 292 153

WA

08 9216 3900یا
WA Equal Opportunity Commissionمفت کال
1800 198 149

www.eoc.sa.gov.au

www.antidiscrimination.tas.gov.au

www.humanrightscommission.vic.
gov.au

www.equalopportunity.wa.gov.au

رضاکارانہ کام
رضاکارانہ کام نئی مہارتیں سیکھنے ،اپنے مقامی معاشرے میں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں سے ملنے اور دوسروں
کی مدد کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ بہت سے آسٹریلین رضاکارانہ کام کرتے ہیں۔ رضاکاروں کو اجرت نہیں ملتی کیونکہ وہ
معاشرے کی بھالئی اور اپنی بھالئی کیلئے اپنا وقت اور مہارتیں پیش کرتے ہیں۔ رضاکارانہ کام ہمیشہ اپنی خوشی سے کیا
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
ہے جو مالزمت حاصل کرنے میں آپ کے کام آ سکتا ہے۔ رضاکارانہ کام کے ذریعے آپ کی انگلش بہتر ہو گی ،سماجی
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 Centresموجود 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:
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ریجن

تنظیم

ویب سائیٹ

ACT

Volunteering ACT

www.volunteeringact.org.au

NSW

The Centre for Volunteering

www.volunteering.com.au

NT

Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Qld

Volunteering Queensland

www.volunteeringqld.org.au

SA

Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Tas.

Volunteering Tasmania

www.volunteeringtas.org.au

Vic.

Volunteering Victoria

www.volunteeringvictoria.org.au

WA

Volunteering WA

www.volunteeringwa.org.au

پورے آسٹریلیا میں
رضاکارانہ کام کے
مواقع

GoVolunteer

آسٹریلیا میں رضاکارانہ
کام کا باال ادارہ

Volunteering Australia

www.govolunteer.com.au

www.volunteeringaustralia.org

لوگوں سے ملنا
پہلی مرتبہ لوگوں سے ملتے ہوۓ یہ عام ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کودوسرے شخص کے دائیں ہاتھ سے مالئیں۔ جو لوگ
ایک دوسرے کو جانتے نہ ہو ،بالعموم وہ پہلی دفعہ ملتے ہوۓ ایک دوسرے کو چومتے نہیں اور گلے نہیں ملتے۔
نئے لوگوں سے ملتے ہوۓ ،کئی آسٹریلین اپنی عمر ،مذہب ،شادی ،بچوں یا مالی حاالت کے بارے میں سواالت کو اچھا
نہیں سمجھتے۔ کام پراور دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ،آسٹریلین بالعموم ایک دوسرے کو پہلے نام سے بالتے ہیں۔
کئی آسٹریلین بات کرتے ہوۓ دوسروں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں جو احترام کی عالمت ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ
دھیان سے بات سن رہے ہیں۔

شائستہ رویہ
بالعموم آسٹریلین کوئی تقاضا کرتے ہوۓ "پلیز" )'('Pleaseکہتے ہیں اورجب کوئی ان کی مدد کرے یا کچھ دے تو "تھینک
یو" )' ('Thank youکہتے ہیں۔ پلیز اور تھینک یو نہ کہنے کوبدتہذیبی سمجھا جا سکتا ہے۔
کسی کی توجہ حاصل کرنے کیلئے آسٹریلین بالعموم "ایکسکیوز می" )'('Excuse meکہتے ہیں اور کسی سے نادانستہ
ٹکرا جانے پر "سوری" )'('Sorryکہتے ہیں۔ اگرکسی جگہ قطار ہو تو آنے والوں کا قطارکے آخر میں کھڑے ہونا اور
ترتیب وار آگے بڑھنا شائستہ طریقہ ہے۔
میٹنگوں اور دوسری مقررہ مالقاتوں کیلئے آپ ک و وقت پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اگر آپ کو دیر ہو رہی ہو تو
دوسرے شخص سے معذرت کرنے کیلئے فون کریں اور بتائیں کہ آپ کب پہنچیں گے۔ پیشہ ور افراد کے ساتھ مالقاتوں
(مثال" ڈاکٹرکی اپائنٹمنٹ) کے سلسلے میں یہ بہت اہم ہے کیونکہ اگر آپ اطالع دیے بغیر دیر سے پہنچے یا اپائنٹمنٹ
کیلئے نہ آۓ تو آپ سے فیس لی جا سکتی ہے۔ ہمیشہ دیرسے آنے والے شخص کو ناقابل بھروسہ سمجھا جا سکتا ہے۔
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اگر آپ کو تحریری دعوت نامہ ملے تو اس پر ایک تاریخ کے ساتھ حروف ”“RSVPلکھے ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے
کہ آپ کو مدعو کرنے واالشخص معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آپ آئیں گے یا نہیں۔ شائستہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس تاریخ تک
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
تھوکنا ،کوڑا پھیالنا اور پبلک ٹائلٹ کے عالوہ کسی اور جگہ پیشاب یا پاخانہ کرنا ہیں۔
اوپر برابری اور عدم امتیازبھی دیکھیں۔

لباس
آسٹریلیا ایک متنوع معاشرہ ہے۔ یہاں پہنے جانے والے طرح طرح کے لباس اس تنوع کے عکاس ہیں۔ کئی لوگ سہولت کی
خاطرغیر رسمی یا عام لباس پہنتے ہیں یا سوشل موقع یا موسم کی مناسبت سے کپڑے پہنتے ہیں۔ کچھ لوگ مذہب یا رواج
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
الزمی ہے۔ مثال کے طور پر تعمیراتی مقامات پرحفاظت کے پیش نظر سیفٹی بوٹ اور سخت ہیٹ پہننا الزمی ہے اور
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
جاتا ہے۔ کئی سکول یونیفارم کے حصے کے طور پر بچوں کیلئے ہیٹ پہننے کو الزم قرار دیتے ہیں۔ دھوپ سے چاؤ کے
ارے میں معلومات 128کیلئے www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protectionپر جائیں۔
کل ب ،سینما اور دوسرے مقامات پر یہ تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ مہمان سلجھا ہوا ،صاف لباس اور مناسب جوتے پہنے
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
نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ کے خواہشمند ہیں۔

آسٹریلین بول چال میں عام فقرے اور الفاظ
کئی آسٹریلین فقرے اور الفاظ عجیب محسوس ہو سکتے ہیں۔ آسٹریلین اکثر لفظوں کو مختصر کر دیتے ہیں (مثال کے طور
پر ’ ‘footballکو ’ ‘footyکہنا)۔ اگر آپ کوپوری طرح سمجھ نہ آۓ کہ ایک بات کا کیا مطلب ہے تو پوچھنے میں کوئی ہرج
نہیں۔ کچھ عام مثالیں یہ ہیں:

•

 - Bring a plateجب لوگ آپ کو کسی سوشل تقریب یا کام پر پارٹی میں بالئیں اور کہیں " ،"bring a plateتو
اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے کیلئے کوئی کھانا ساتھ الئیں۔

•

 - BYOاس کا مطلب ہے ”"bring your ownیعنی اپنا مشروب ساتھ الئیں مثال" شراب ،جوس ،سافٹ ڈرنک یا
پانی۔ کچھ ریسٹورنٹ  BYOہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بوتل بند مشروبات ساتھ ال سکتے ہیں۔ اگر آپ
اپنا مشروب ساتھ الئیں تو گالس فراہم اور صاف کرنے کیلئے بالعموم ایک فیس لی جاتی ہے جسے”“corkage
کہتے ہیں۔

•

 - Open door policyکام پر ”“open door policyکا مطلب ہے کہ آپ کو اور دوسرے مالزمین کو مسائل یا
کام کے معامالت پر باس کے ساتھ بات کرنے کیلئے باقاعدہ اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
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•

 - See you laterیہ "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۔

آپ کو انگلش سکھانے واال پرووائیڈر آپ کو آسٹریلین بول چال کے اسلوب میں مدد دے گا۔ دیکھیں باب  ،3انگلش زبان۔

کھلے مقامات پر سرگرمیاں اور حفاظت
آسٹریلیا تیراکی ،بش واکنگ (جنگل ،بیابیان میں پیدل چلنا) ،کیمپنگ اور کھیلوں جیسی کھلے مقامات کی سرگرمیوں کیلئے بہت
مناسب ہے۔ کچھ حفاظتی اصول یاد رکھنا ضروری ہے۔

تیراکی اورکھلے مقامات پر حفاظت

•
•

اگر آپ یا آپ کے بچے تیرنا نہ جانتے ہوں تو سوئمنگ اور واٹر سیفٹی کالسزلیں
سمندر میں تیرنا نہایت خطرناک ہو سکتا ہے۔ محفوظ رہ کر ساحل سمندر کا لطف اٹھانے کیلئے:
 oہمیشہ سرخ اور پیلی جھنڈیوں کے درمیانی عالقے میں تیریں کیونکہ یہ جھنڈیاں اس عالقے کی نشاندہی
کرتی ہیں جو الئف گارڈز کی نگرانی میں ہو۔
 oحفاظتی ہدایات والے بورڈ دیکھنے کیلئے نظر دوڑائیں۔
 oاگر آپ مصیبت میں پھنس جائیں تو پرسکون رہیں ،اپنا بازو اونچا کریں اور مدد کیلئے پکاریں۔
 oاگر 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
پھسلنے یا بڑی لہروں کے ساتھ یا پانی چڑھ آنے پر سمندر میں بہ جانے جیسے حادثات سے بچے رہیں۔ چٹانوں
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:
 oپانی میں اترنے سے پہلے ہمیشہ پانی کی گہرائی چیک کریں اور دیکھیں کہ چیزیں کس حد تک ڈوبتی ہیں۔
 oخطرات (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
بھی نگرانی کریں۔ پول کے گرد جنگال لگا ہونا ضروری ہے۔

•

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۔

•

آسٹریلیا میں کچھ سانپ اور مکڑے زہریلے ہیں۔ اگرآپ کو سانپ یا مکڑا کاٹ لے تو متاثرہ عضو کو حرکت سے
روکیں اور ٹرپل زیرو  000کو فون کر کے طبی مدد حاصل کریں۔

•

بہار کے موسم میں ،میگ پائی نام کے پرندے اپنے عالقے کی حفاظت کرنے کیلئے راہگیروں اور سائیکل سواروں
پر جھپٹتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر جھپٹنے والے پرندوں سے ہوشیار کرنے کیلئے بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ ان پرندوں کو
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۔

کال کریں 131 450
125

•

آسٹریلی ا میں دھوپ بہت تیز ہے۔ دھوپ والے دنوں میں دھوپ سے جلنے سے بچاؤ کی خاطر ہیٹ اور محفوظ لباس
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.phpپر Bureau 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
وقت۔ اپنی ذاتی حفاظت کا خیال رکھیں۔ پارکوں ،اندھیری جگہوں اورجرائم کے حوالے سے معروف مقامات سے
دور رہیں۔

مزید معلومات کیلئے:
ویب سائیٹ

معلوماتی وسائل

– Bureau of Meteorology
موسمی پیشگوئیاں اور آگ جالنے کی ممانعت
– Royal Life Saving Society
تیراکی اور پانی میں حفاظت

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

Surf Life Saving Australia

www.slsa.asn.au

 – Beach Safetyترجمہ شدہ معلومات سمیت

www.beachsafe.org.au

 – Rip Current Safety Tipsانگلش کے عالوہ دوسری
زبانوں میں معلومات سمیت

www.ripcurrents.com.au

 – Australian Cancer Councilدھوپ 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
لگوائیں تاکہ آپ دروازہ کھولنے سے پہلے دیکھ سکیں کہ کون آیا ہے۔ اپنے بیرونی دروازے کے باہر روشنی جلتی رہنے
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۔

ادویات اور کیمیائی مادے
گھروں میں عام پائی جانے والی کچھ ادویات اور کیمیائی مادے نقصان یا شدید بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔

•

تمام دوائیاں بچوں اور پالتو جانوروں کی پہنچ سے باہر رکھیں ،یا ایسی جگہ پر رکھیں جہاں بچوں کو یہ نہ مل
سکیں۔

•

اگرآپ دوائیاں لینی چھوڑ دیں یا استعمال کی آخری تاریخ گزر جاۓ تو دوائی کو کوڑے میں نہ ڈالیں اور نہ ہی نالی
میں بہائیں۔ آپ کا فارماسسٹ بچی ہوئی دوائیوں کو محفوظ طریقے سے اور مفت تلف کر سکتا ہے۔
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•

صفائی کی تمام مصنوعا ت کو تالہ لگی الماری میں رکھیں جہاں بچے یا پالتو جانوران مصنوعات تک نہ پہنچ
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
گھروں میں آگ لگنے سے آسٹریلیا میں ہر سال تقریبا" 50اموات واقع ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ شدید زخمی ہوتے ہیں۔
سموک االرم جلد خبردار کرنے کا ایسا طریقہ ہے جو آپ کی جان بچا سکتا ہے اور ایمرجنسی سروسز کیلئےبروقت آگاہ ہونا
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
مکان میں ہر منزل پر کم از کم ایک سموک االرم لگا ہونا ضروری ہے۔ ہر چھ مہینے بعد بیٹریاں چیک کریں اورنئی بیٹریاں
ڈالیں۔
گھروں میں لگنے والی آگ اکثر باورچی خانے میں شروع ہوتی ہے یا بجلی کی تاروں میں خرابی ،بجلی کے آالت کے غلط
استعمال یا چلتے ہوۓ آالت کو بغیر نگرانی کے چھوڑ دینے پر آگ لگتی ہے۔ مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر استعمال کر کے
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۔
پاور بورڈ میں بہت زیادہ پلگ نہ لگائیں – ایک ساکٹ میں صرف ایک پلگ ہونا چاہیئے۔
پلگز اور ساکٹس کوچیک کریں کہ ان میں گرد اورٹوٹ پھوٹ نہ ہو اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اسے جلد ٹھیک کریں۔
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۔
جب آپ کمرے میں نہ ہوں تو کبھی موم بتیاں یا کسی اور طرح کا کھال شعلہ جلتا ہوا نہ چھوڑیں۔
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۔

•
•

کبھی بستر میں تمباکو نوشی نہ کریں۔
یہ یقینی بنائيں کہ بچے ماچس یا الئٹر تک نہ پہنچ سکتے ہوں۔

باورچی خانے میں:

•
•

بچوں کو کبھی باورچی خانے میں نگرانی کے بغیر نہ چھوڑیں۔
کبھی پکتی ہوئی چیز کو نگرانی کے بغیر نہ چھوڑیں – اگر آپ کو باورچی خانے سے نکلنا ہو تو اپنے واپس آنے
تک چولہا بند رکھیں۔

•
•

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۔

•

یہ یقینی بنائیں کہ آگ پکڑنے والی چیزیں حرارت کے ماخذ سے دور رکھی جائیں۔
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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
کہ گیس کہاں سے لیک ہو رہی ہے اور اسے فورا" بند کر دیں۔ اگر آپ گیس بند نہ کر سکتے ہوں تو ٹرپل زیرو
 000کو فون کر کے” “Fire Brigadeمانگیں۔ فون بند نہ کریں۔

آگ لگنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیئے:

•

کسی ہمسایے کے گھر ،پبلک فون یا موبائل فون سے ٹرپل زیرو  000کو فون کریں اور فائر بریگیڈ مانگیں۔ انہیں
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،
باب  ،2مدد حاصل کرنا دیکھیں۔

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
رہتے ہیں جہاں جنگالت کی آگ کا خطرہ ہے تو آگ کی صورت میں جان بچانے کا ) (bush fire survivalپالن بنائیں۔
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۔
آپ کے پالن میں ایسے اقدامات شامل ہونے چاہیئں جوجنگالت کی آگ کا سیزن شروع ہونے سے پہلے اور سیزن کے
دوران کیے جائیں نیز اس میں آگ کے خطر ے والے دنوں کیلئے اقدامات اور ایک بیک اپ پالن (متبادل منصوبہ) بھی ہونا
چاہیئے۔ اس میں اپنی پراپرٹی کی دیکھ بھال کیلئے تفصیلی چیک لسٹس ،آگ لگنے کی صورت میں پراپرٹی کو تیار کرنے ،آگ
لگنے کی صورت میں ذاتی رابطوں کی فہرست ،ایمرجنسی کٹ کی چیزیں (ضروری ہنگامی اشیاء)  ،گھر میں مقیم تمام افراد
کیلئے منصوبے جن میں مخصوص ضروریات (مثال" ننھے بچوں یا بوڑھوں کی حرکت کی اہلیت) کو مدنظر رکھا گيا ہو،
پالتو جانورں اور/یا مویشیوں کیلئے منصوبے ،کن واقعات کے ہونے پر عالقہ چھوڑنا ہو گا ،روانگی کے ذرائع ،بیک اپ
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،

باب  ،2مدد حاصل کرنا

ماحول
آسٹریلیا کے لوگوں کے نزدیک صاف ماحول اور فطرت کا تحفظ اہم ہے۔ کوڑا کرکٹ پھیالنا ،آلودگی پیدا کرنا یا اجازت کے
بغیر کوڑاپھینکنا قانون کے خالف ہے۔ کوڑا پھینکنے کے بارے میں مزید معلومات کیلئے
www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-wastemanagement
یا گندگی پھیالنے کے خالف سائیٹس مثال (www.cleanup.org.au/au) Clean Up Australiaیا
 (http://kab.org.au) Keep Australia Beautifulدیکھیں۔

کال کریں 131 450
128

آسٹریلیا کے مقامی جانوروں ،مچھلیوں ،خول والی آبی مخلوقات اور پودوں کو قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ پرمٹ کی
ضرورت کے بارے میں معلوم کرنے سے پہلے نہ تو شکار کریں ،نہ مچھلی پکڑیں اور نہ ہی پودے یا خول والی آبی
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۔
مزید معلومات کیلئے:
ریجن

ادارہ

ویب سائیٹ

قومی

– Department of Environment
Parks Australia

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

ACT

Parks and Conservation

NSW

NSW National Parks and W ildlife Service

NT

NT parks and reserves

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

Qld

Queensland National Parks, Sport and
Racing
National Parks South Australia

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

Tas.

Parks and W ildlife Service Tasmania

www.parks.tas.gov.au

Vic.

Parks Victoria

www.parkweb.vic.gov.au

WA

Parks and Wildlife

www.dpaw.wa.gov.au

SA

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

جانور اور پالتو جانور
سٹیٹس اور ٹیریٹریز کی حکومتیں جانوروں کی فالح اور متعلقہ قوانین کیلئے ذمہ دار ہیں جبکہ مقامی حکومتیں گھریلو یا
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
صاف رکھنا بھی شام ل ہے۔ آپ کو جانور کا فضلہ بھی صاف کرنا ہو گا۔ کئی پالتو جانوروں کو باقاعدگی سے حفاظتی ٹیکے
لگوانے اور بیمار یا زخمی ہونے کی صورت میں جانوروں کے ڈاکٹر سے عالج کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھریلو
پالتو جانوروں کی جنسی طاقت ختم کروانے اور مائیکرو چپ لگوانے کی توقع کی جاتی ہے اور ہو سکتا ہےقانون یہ الزمی
قرار دے۔ یہ جانور کے مالک کی ذمہ داری ہے۔ مزید معلومات کیلئے اپنے مقامی جانوروں کے ڈاکٹر یا
 www.rspca.org.auپر )Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA
سے پوچھیں۔
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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
سکتے ہیں۔بہت سے کرایے کے گھروں میں پالتو جانوروں کی اجازت نہیں ہوتی۔
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
سائی ٹ پر اشتہار دیں یاجانوروں کے ڈاکٹر سے مدد یا مشورہ طلب کریں۔
اگر آپ جانور رکھنے یاجانوروں کی فالح کے بارے میں سواالت پوچھنا چاہتے ہوں تو
www.agriculture.gov.au/animal/welfare/stateپر جائیں یا اپنے جانوروں کے ڈاکٹر سے پوچھیں۔
باب  ،6آسٹریلیا کا قانون بھی دیکھیں۔

اخبارات ،ٹیلیویژن اور ریڈیو
بڑے شاپنگ سنٹروں میں بیشتر نیوز ایجنسیوں میں کئی زبانوں کے اخبارات دستیاب ہوتے ہیں۔ اگران کے پاس وہ مخصوص
زبان یا اخبار نہ ہو جو آپ لینا چاہتے ہیں تو ان سے آرڈر کرنے کیلئے کہیں۔
کئی ٹی وی چینلز مفت ہیں جن میں دو پبلک نشریاتی چینل (Australian Broadcasting Corporation
) (ABC- www.abc.net.auاور  (SBS - www.sbs.com.au)) Special Broadcasting Serviceشامل ہیں۔
آپ کو ”“free to airٹی وی دیکھنے کیلئے ٹیلیویژن الئسنس یا سبسکرپشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
کچھ دوسری ٹیلیویژن سروسز کیلئے پیسے ادا کر کے سبسکرپشن لینی پڑتی ہے ( ”“pay televisionیا ”)“pay TV۔
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
عرصے کیلئے کرایے کے گھر میں ہوں تو لمبے عرصے کا معاہدہ نہ کریں۔ free-to-airپروگرام دیکھنے کیلئے پیسے
ادا کر کے ٹیلیویژن سبسکرپشن نہ لیں۔
کئی ٹی وی چینل” “catch upپروگرامنگ فراہم کرتے ہیں یعنی آپ آن الئن پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم آن الئن ٹی وی
دیکھنے سے بہت زیادہ ڈاٹااستعمال ہوتا ہے اور اگر آپ اپنے ڈاٹا االؤنس سے بڑھجائیں تو یہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔
آسٹریلیا میں ”“Streamingسروسز بھی دستیاب ہیں جیسےPresto ، Netflixاور  Stan۔ یہ سروسز ایک پروگرام
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۔
) Special Broadcasting Service (SBSٹیلیویژن 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۔
مختلف نسلی ریڈیو سٹیشنNational Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Councilپر مل سکتے ہیں
( www.nembc.org.auدیکھیں یا 03 9486 9549کو فون کریں)۔
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جوۓ بازی
کچھ لوگوں کو جوۓ بازی سے بہت نقصان پہنچنے کا تجربہ ہو سکتا ہے ،بالخصوص اگر ان کیلئے جوۓ میں لگنے والے
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
نہ صرف جوا کھیلنے والے کو بلکہ اس کے گھر والوں یا قریبی دوستوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔
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:
ادارہ

فون

ویب سائیٹ

National Problem Gambling Hotline

1800 858 858

www.gamblinghelponline.org.au

Lifeline

131 114

www.lifeline.org.au

Gamblers Anonymous

02 9726 6625

http://gaaustralia.org.au/

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۔
ایسے قوانین موجود ہیں جو آسٹریلیا کے لوگوں کو شدید شور سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مختلف سٹیٹس اور ٹیریٹریز میں
ضوابط مختلف ہیں لیکن صبح  7.00بجے سے پہلے اور رات 11.00بجے کے بعد شور والی سرگرمیوں سے گریز کرنا
چاہیئے۔
اگر آپ اپنے ہمسایے کے شور سے متاثر ہو رہے ہیں تو ہمسایے سے بات کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ہمسایہ اپنے شور کے
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
ہوتا ہو  ،او ر بات کرنے سے فائدہ نہ ہوا ہو ،تو آپ اپنی لوکل کاؤنسل سے یا سٹیٹ یا ٹیریٹری میں ماحول کی اتھارٹی ،یا
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
پہلے سے علم ہو کہ شور کب شروع اور ختم ہو گا ،اور مسئلہ ہونے کی صورت میں وہ کس سے بات کر سکتے ہیں ،تو
لوگ بالعموم کم زحمت محسوس کرتے ہیں۔ باب  ،6آسٹریلیا کا قانون بھی دیکھیں۔

مقامی حکومت کی خدمات
لوکل کاؤنسلز کئی امدادی خدمات مہیا کرتی ہیں جیسے بچوں کی صحت کے مراکز ،چائلڈ کیئر سنٹرز ،یوتھ ورکرز ،اور
بوڑھوں کی دیکھ بھال اور معذوروں کیلئے خدمات۔ کئی کاؤنسلز میں ملٹی کلچرل یا کمیونٹی ورکرز ہوتے ہیں جو آپ کو
آسٹریلیا میں زندگی کا عادی ہونے کے دوران قیمتی مدد اور مشورہ فراہم کر سکتے ہیں۔ لوکل کاؤنسلز معاشرتی گروہوں
کے استعمال کیلئے اکثر پبلک ہال ،سپورٹس ،تفریحی و ثقافتی سہولیات بھی فراہم کرتی ہیں۔
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کاؤنسلز مقامی سڑکوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں ،پبلک ٹائلٹ فراہم کرتی ہیں اور یقینی بناتی ہیں کہ دکانیں اور ریسٹورنٹ
صحت کے تقاضوں کو مناسب طور پر پورا کریں۔ یہ عمارتی کاموں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنی پراپرٹی میں تبدیلی
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
شائع کی ج اتی ہیں۔ آپ کو فیصلہ کروانے یا منظوری لینے کیلئےسرکاری حکام کو کوئی زائد پیسے نہیں دینے چاہیئں اور
نہ ہی تحائف پیش کرنے چاہیئں۔ تحائف یا رشوت پیش کرنا قانون کے خالف ہے اور اس کی رپورٹ کی جاۓ گی۔

مقامی حکومتوں سے رابطے کی تفصیالت کیلئے ،دیکھیں باب  ،2مدد حاصل کرنا

الئبریریاں
زیادہ تر عالقوں میں پبلک الئبریریاں ہیں جن کے ممبر بن کر لوگ مفت کتابیں ادھار لے سکتے ہیں۔ الئبریریوں میں انگلش
کے عالوہ دوسری زبانوں میں بھی کچھ کتابیں ہوتی ہیں یا الئبریریاں یہ کتابیں آرڈر کر سکتی ہیں۔ زیادہ تر الئبریریوں میں
مفت انٹرنیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔
الئبریری تالش کرنے کیلئے  www.nla.gov.au/librariesپر جائیں

کوڑااٹھانا اور ری سائیکلنگ
کاؤنسلز کوڑا اٹھانے اور ری سائیکلنگ کیلئے ذمہ دار ہیں۔ بیشتر کاؤنسلز میں عام کوڑے اور ری سائیکلنگ (کاغذ ،پالسٹک،
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۔
اپنی کاؤنسل یا ہمسایوں سے کوڑااٹھانے کے اوقات اور ذمہ دارانہ طریقے سے کوڑا پھینکنے کے بارے میں معلوم کریں۔
اگر آپ کا کوڑا اتنا زیادہ ہو کہ دستیاب ڈرم میں پورا نہ آتا ہو تو ممکن ہے آپ کو اسے کوڑے کے مخصوص
میدان) (rubbish tipیا ویسٹ ری سائیکلنگ سنٹر میں لے جانا پڑے اور فیس ادا کرنی پڑے۔ پبلک یا پرائیویٹ زمین پر کوڑا
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
کے نیپی بدل نے کا انتظام اور معذوروں کی سہولت کے ٹائلٹ شامل ہو سکتے ہیں ،اور یہاں بالعموم سیٹ والے ٹائلٹ یا
کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہیں ہوتی ہیں نہ کہ کھڈی نما ٹائلٹ۔ زیادہ ترپبلک ٹائلٹس میں مردوں اور عورتوں کیلئے
الگ حصے ہوتے ہیں ،اگرچہ کچھ آٹومیٹک ٹائلٹس بھی ہوتے ہیں اور کچھ ٹائلٹ دونوں اصناف کیلئے ہوتے ہیں۔
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۔
پبلک ٹائلٹ تالش کرنے کیلئے دیکھیں https://toiletmap.gov.au

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:
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کچھ عالقوں میں پانی پرپابندیاں واجب ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مخصوص اوقات میں یا مخصوص سرگرمیوں
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
ہوں یا کاریا کھڑکیاں نہ دھو سکتے ہوں۔ اپنی لوکل کاؤنسل سے پتہ کریں یا یہاں دیکھیں
www.bom.gov.au/water/restrictions

ویزے
) Department of Immigration and Border Protection (DIBPعارضی یا مستقل قیام کیلئے ویزے جاری کرتا
ہے اور شہریت کی درخواستوں کا فیصلہ کرتا ہے )(www.border.gov.au۔
اپنے لیے درست ویزا تالش کرنے کیلئے  www.border.gov.au/Trav/Visa-1پر  Visa Finderٹول استعمال کریں۔
آپ کئی ویزوں کیلئے  www.border.gov.au/Trav/Visa/Applپر آن الئن درخواست دے سکتے ہیں

 Resident Returnویزے
اگرآپ اس وقت آسٹریلیا کے مستقل رہائشی ہیں یا ماضی میں رہ چکے ہیں اور آپ بیرون ملک سفر کرنے کے بعد مستقل
رہائشی کے طور پر آسٹریلیا واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ کو  Resident Returnویزا )(RRVکی درخواست دینے کی
ضرورت ہو سکتی ہے۔
آپ کو اس ویزے کی ضرورت تب ہو گی کہ آپ کے حالیہ مستقل ویزے میں سفر کا عرصہ ختم ہو چکا ہو یا ختم ہونے واال
ہو۔
 RRVایک مستقل ویزا ہے جو آپ کو بیرون ملک سفر کرنے کے بعد اس مدت کے اندر مستقل رہائشی کے طور پر آسٹریلیا
واپس آنے کا موقع دیتا ہے جب ابھی سفر کی سہولت مؤثر ہو۔ اس ویزے کا حامل آسٹریلیا میں المحدود مدت تک رہ سکتا
ہے۔ اگر آپ کا بیرون ملک سفر کا ارادہ نہیں ہے تو  RRVکی درخواست دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔RRVکے بارے
میں مزید معلومات
 www.border.gov.au/trav/visa-1/155پر DIBP websiteپر دستیاب ہیں۔

آسٹریلیا میں وزٹ پر آنے کیلئے ویزے
عارضی وزیٹر ز کو ایسے ویزے کی درخواست دینا پڑتی ہے جو آسٹریلیا میں ان کے مطلوبہ قیام کی تمام مدت کا احاطہ
کرتا ہو۔ عارضی ویزوں کی کئی مختلف قسمیں ہیں جو وزٹ کے مقصد پر منحصر ہیں۔ ہر ویزے کی خاص شرائط ہوتی ہیں۔
مزید معلومات کیلئے دیکھیں
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry
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مستقل ترک وطن کر کے آسٹریلیا آنا
مستقل ترک وطن کرکے آسٹریلیا آنے کی تین صورتیں ہیں:

•
•

فیملی مائیگریشن –درخواست گزار کا ایک اہل رشتہ دار آسٹریلیا میں ہونا ضروری ہے جو اسے سپانسر کرے۔
ہنر اور کاروبار کے سبب مائیگریشن – درخواست گزار کے پاس ایسی مہارتیں یا خاص صالحیتیں ہونا ضروری
ہے جو آسٹریلیا کی معیشت یا زندگی کے دوسرے شعبوں میں کام آئیں۔

•

ہیومینیٹیرین (انسانی ہمدردی کی بنیاد پر) مائیگریشن – درخواست گزار کو اس کے وطن میں ایذا رسانی یا شدید
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۔

ان میں سے ہر صورت کیلئے کڑے تقاضے ہیں۔ DIBP websiteپر ویزوں کے بارے میں تازہ معلومات ہیں اور ایک
”“Visa Finderٹول ہے جسے استعمال کر کے آپ ویزوں کے ایسے مواقع تالش کر سکتے ہیں جو آپ کیلئے موزوں ہوں۔
یہاں دیکھیں www.border.gov.au

رجسٹرڈ مائیگریشن ایجنٹس
مائیگریشن ایجنٹ اس شخص کو کہتے ہیں جو امیگریشن کے معامالت میں مشورہ دیتا ہے ،ویزے کی درخواستیں تیار اور
داخل کرنے میں مدد دیتا ہے اور  DIBPکے ساتھ کالئنٹ کی جانب سے خط و کتابت کرتا ہے۔ یہ ایجنٹ بالعموم فیس لیتے
ہیں۔
آپ کیلئے مائیگر یشن ایجنٹ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ درخواست داخل کرنے کے حوالے سے اعتماد
محسوس نہیں کرتے یا اگر آپ کا کیس پیچیدہ ہے تو شاید آپ رجسٹرڈ مائیگریشن ایجنٹ کو استعمال کرنا پسند کریں۔
آسٹریلیا میں کام کرنے والے مائیگریشن ایجنٹس کا
)Office of the Migration Agents Registration Authority (OMARA
کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ رجسٹرڈ مائیگریشن ایجنٹ تالش کرنے کیلئے
 www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/پر  OMARA websiteدیکھیں۔

اپنی ویزے کی تفصیالت آن الئن دیکھنا
 (VEVO) Visa Entitlement Verification Onlineویزے کے حامل افراد اور اداروں کیلئے ایک مفت آن الئن
سہولت ہے جس سے وہ ویزے کے حامل فرد کی حالیہ تفصیالت دیکھ سکتے ہیں اور یہ سہولت یہاں دستیاب ہے
www.border.gov.au/vevo
ایپل پراڈکٹس کیلئے myVEVOایپ بھی دستیاب ہے جو ایپل سٹور سے مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔

آسٹریلین شہریت
شہری بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آسٹریلیااور آسٹریلیاکی تمام اقدار کے ساتھ ایک مسلسل عہد کر رہے ہیں۔ آسٹریلین
شہریت ایک عنایت ہے جو بہت سے ثمرات عطا کرتی ہے اور ہماری جمہوری قوم میں پوری طرح شریک ہونے کا موقع
فراہم کرتی ہے۔
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جو مستقل رہائشی آسٹریلیا کے شہری بننا چاہیں ،ان میں سے اکثر کیلئے شہریت کی درخواست دینے سے پہلے کچھ
تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ ان میں ایک مخصوص عرصے تک آسٹریلیا میں رہائش اور اچھے کردارکے تقاضے شامل
ہیں۔
شہریت کے بارے میں معلومات ،اہلیت کی شرائط اور درخواست فارم  www.border.gov.au/Trav/Citiپر دستیاب ہیں۔
آسٹریلین شہریت کی درخ واست دینے والے اکثر لوگوں کیلئے سٹیزن شپ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے۔ سٹیزن شپ ٹیسٹ
کی بنیاد  Pledge of Commitmentمیں درج اقدار ہیں جن کا اقرار نئے آسٹریلین شہری بننے والے افراد کرتے ہیں۔
اس میں آسٹریلیا کے جمہوری خیاالت ،شہریت سے وابستہ ذمہ داریوں اور عنایات اور حکومت اور آسٹریلین قانون جیسے
موضوعات شامل ہیں۔ ٹیسٹ کی تیار ی کرنے کیلئے
www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
پرسٹیزن شپ ٹیسٹ کی تیاری کی کتاب پڑھیں۔
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 Commitmentدہرانا ہوتا ہے۔
آسٹریلین شہری بننے کے بعد آپ آسٹریلین پاسپورٹ کی درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ آسٹریلین شہریت کے ساتھ ساتھ
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۔
مزید معلومات یا آسٹریلین پاسپورٹ کی درخواست دینے کیلئے www.passports.gov.au/Pages/home.aspxپر
جائیں

مستقبل میں اوالد اور آسٹریلین شہریت
زیادہ تر کیسوں میں ،مستقل رہائشی ہونے کے دوران آپ کا آسٹریلیا میں جو بچہ پیدا ہو ،اسے پیدائش پر خود بخود آسٹریلین
شہریت مل جاۓ گی۔ اگر ان بچوں کو آسٹریلین پاسپورٹ درکار ہو تو آپ کویہ فارم داخل کر کے ان کی آسٹریلین شہریت
کا ثبوت حاصل کرنا ہو گا  -Form 119آسٹریلین شہریت کے ثبوت کی درخواست۔ آپ کو سفر کی بکنگ کرنے سے پہلے
اس بات کو مدنظر رکھنا چاہیئے۔
مزید معلومات اور Form 119تک رسائی www.border.gov.auپر DIBP websiteپر دستیاب ہے

ووٹ دینا
 18سال یا اس سے زیادہ عمر کے آسٹریلین شہریوں کیلئے ووٹر کے طور پر اندراج کروانا ضروری ہے۔ آپ اپنی سٹیزن
شپ کی تقریب میں اندراج کروا سکتے ہیں۔ آپ 17سال کی عمر میں بھی اندراج کروا سکتے ہیں تاکہ آپ18سال کے ہونے
پر ووٹ دینے کیلئے تیار ہوں۔
پوسٹ آفسAustralian Electoral Commission ،دفاتر اور Australian Electoral Commissionویب سائیٹ
سے الیکٹورل انرولمنٹ (ووٹ دینے کیلئے اندراج) فارم دستیاب ہیں۔ آپ کو فیڈرل انتخابات ،سٹیٹ اور ٹیریٹری کے انتخابات
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۔
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مزید معلومات کیلئے 132 326پر  Australian Electoral Commissionکو فون کریں یا  www.aec.gov.auپر
جائیں۔
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