DSS D17/854984

मानवीय पुनवााश कायाक्रम
अष्ट्रेलिया समदु ायको आत्म-लिर्भर र सलिय सदस्यहरू बन्ि आवश्यक दक्षता र ज्ञािको िालि मािवीय आधारमा प्रवेश ििेहरूका िालि मािवीय पुिवाभश कायभिम
(Humanitarian Settlement Program - HSP) छोटकरीमा एचएसपी िे सहयोि प्रदाि िदभछ ।
HSP मा सहर्ािी हुिु स्वैलछछक हो र आवश्यकको आधारमा ग्राहकहरूिाई सेवाहरू मामिा प्रबंधिको दृलिकोण मार्भ त लवतररत िररन्छ।
सर्ि पिु वाभशको आधारको रूपमा लिम्िलिलित क्षेत्रहरुमा पररणाम प्राप्त ििभ को िािी HSP सेवा प्रदायकहरूिे ग्राहकहरूिाई सहयोि िदभछ ।


रोजिार



शारीररक र मािलसक स्वास््य र हकलहत



लशक्षा र प्रलशक्षण



सामदु ालयक सहर्ालिता र सञ्जाि



आवास



पाररवाररक कायभवाही र सामालजक सहयोि



अर्भ व्यवस्र्ापि



न्याय



र्ाषा सम्बन्धी सेवाहरू

HSP अन्य पिु वाभश र मख्ु यधारा सेवाहरुसंि संयोजि ििभ को िालि लिजाइि िररएको छ। ग्राहकहरूिाई अंग्रेजी लसक्ि र आवश्यक लशक्षा र रोजिारीको पलहचािहरू प्राप्त
ििभ यो संि एकदमै के लन्ित छ जस्िे यी क्षेत्रमा हिे सकारात्मक पररणामहरूिे मािवीय आिन्तुकहरूिाई आष्ट्रेलियि जीविमा एकीकृ त हुि मद्दत िदभछ।

HSP अन्तर्ा त प्रदान र्रिने समर्ा न
HSP मामिा प्रबन्धकहरूिे ग्राहकहरूिाई व्यलिित रूपमा मालमिा व्यवस्र्ापि योजिा लवकास ििभ र उिीहरूिाई पलहचाि िररएका आवश्यकताहरूको अिुरूप
एककृ त सेवा लवतरण ििभ सहयोि िदभछ।
सेवाहरूमा प्रारलम्र्क व्यावहाररक समर्भि समावेश िदभछ जस्तै :


एयरपोटभमा िररिे स्वाित



आिमि हुिासार्को आवास र सरसामािहरुको लचिारी



प्रारलम्र्क िािा र आधारर्तु आवश्यक वस्तुहरूको प्याके जको प्रावधाि



सेन्टरलिंक (Centrelink), मेलिके यर (Medicare) र बैंक संि दताभ हुि सहयोि



तत्कािै स्वास््यको आवश्यकतािाई सम्बोधि ििे



आकलस्मक अवस्र्ामा के ििे र दोर्ाषे सेवाहरू कसरी पहुचुँ ििे बारे लिदेशिहरू



स्र्ािीय सेवाको लचिारी।
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Nepali

ग्राहकहरूिाई सहयोि पयु ाभउिे उपिब्ध अन्य सेवाहरू आफ्िो सम्झौताका पररणामहरू प्राप्त ििभका िालि लिम्ि कुराहरु समावेश छि्:


एक तटवती अलर्मलु िकरण कायभिम जसिे अष्ट्रेलियाको जीवि र मान्यताहरुको बारे मा ग्राहकहरुिाई ज्ञाि लदिे िदभछ



दीर्भकािीि आवासमा िोज्िको िालि सहयोि



स्वास््य र पररवार समर्भि सेवा सलहत मुख्यधारा सेवाहरू पहुचुँ ििभ सहयोि



स्र्ािीय समदु ाय समहू र िलतलवलधहरूमा सम्पकभ िराईलदिे



वयस्क आप्रवासी अंग्रेजी कायभिम (Adult Migrant English Program - AMEP) मा र्िाभ हुि सहयोि र कक्षाहरुमा उपलस्र्त हुिे



आउिु अलर्का दक्षता र योग्यताहरूका पलहचाि ििभ सान्दलर्भक लशक्षा र प्रलशक्षणमा र्िाभ हुि मद्दत ििे



रोजिारी सेवाहरूसुँि संिग्ि ििभ सहयोि, रोजिारी रणिीलतहरू िािू र व्यवसाय स्र्ापिा ििभका िालि समर्भि सेवाहरू।

HSP सेवा प्रदायकहरूिे अििाईि लिवेदि र्िभ र पेश ििभ असमर्भ हुिे योग्य (Free Translating Service - FTS) का सेवाग्राही हरूिा
िालि लििःशुल्क अिुवाद सेवा FTS छोटकरीमा एर्लटएस सुलवधा लदि सक्छि्।
ग्राहकहरूको योजिामा पलहचाि िररए अिुसार स्र्ालयत्वका पररणामहरू मालमिा व्यवस्र्ापि योजिा अिुकूि र्एको स्र्ालपत िररएपछीको आधारमा HSP बाट
अवकास प्राप्त ििभ सक्दछि्। यी पररणामहरू प्रायजसो ग्रहाकहरुका िालि अष्ट्रेलियाको आिमिमा ६ देलि 18 मलहिा लर्त्र हालसि हुिेछ।

वववशष्ट तर्ा सघन सेवाहरू
एचएसपी HSP मािवीय आधारमा प्रवेशिरे काहरु र जलटि आवश्यकता र्एका अन्य योग्य लर्सा बाहकहरूिाई (Specialised and Intensive
Services - SIS) प्रदाि िदभछ।
SIS िे प्रस्तालवत ग्राहकहरूिाई छोटो-समयको समर्भि (सामान्यतया, छ मलहिा सम्म) प्रदाि िदभछ जसिे उिीहरूिाई उपयि
ु प्रमि
ु सेवाहरू पहुचुँ ििभ र उिीहरूको
आवश्यकताहरूिाई स्वतन्त्र रूपमा व्यवस्र्ापि ििभ आवश्यक दक्षताहरू लवकास ििभ मद्दत पयु ाभउुँछ।
को SIS प्राप्त ििभ व्यलिको िालि िररएको लसर्ाररसिाई सामालजक सेवा लवर्ाि (Department of Social Services - DSS) छोटकरीमा
लिएसएस िे अिमु ोदि ििभु पछभ । लसर्ाररस कसरी ििे र्न्िे बारे जािकारीको िालि “कुिै व्यलििाई SIS को िालि कसरी लसर्ाररस ििभ सलकन्छ” - हेिभहु ोिा।

HSP पहुँच र्ने
जब कुिै एक व्यलििाई अष्ट्रेलियामा पुि: स्र्ािान्तरण ििभ लिम्ि लर्साहरू मध्ये एक प्रदाि िररएको छ र्िे, उिीहरूिाई HSP अन्तिभत अष्ट्रेलियामा पग्ु ि समर्भिको
िालि लिएसएस DSS िे HSP सेवा प्रदायकमा लसर्ाररस िररन्छ।


शरणार्ी (Refugee) (उपविभ 200, 201, 203 र 204) लर्सा; र



ग्िोबि लवशेष मािवीय (Global Special Humanitarian) (उपविभ 202) लर्सा *

*सब-क्िास 202 लर्सा प्रदाि िररएको व्यलिहरूिाई सामुदालयक सहयोि कायभिम (Community Support Program - CSP) अन्तिभत अष्ट्रेलियामा उिीहरूको आिमिमा HSP अन्तिभतका सहयोिमा पहुुँच पाउि
योग्य छै िि् लकिर्िे उिीहरूिे उिीहरूको स्वीकृ लत प्रस्ताव ििे संिठि (Approved Proposing Organisation) बाट स्र्ालयत्वको सेवा प्राप्त िछभ ि्। CSP बारे जािकारी िृह मालमिा लवर्ाि (Department of
Home Affairs) को वेबसाइट www.homeaffairs.gov.au मा उपिब्ध छ। DSS ििे स्वीकृ लतको शतभमा, CSP प्रवेशकताभहरू SIS प्राप्त ििभ योग्य हुि सक्छ।
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SIS योग्यता
लिएसएस DSS को लसर्ाररसको शतभमा, लिम्ि लर्सा मध्ये कुिै एक र्एका व्यलििे HSP को मातहतमा SIS प्राप्त ििभ योग्य हुि सक्छ:


शरणार्ी (Refugee) (उपविभ 200, 201, 203 र 204) लर्सा; र



ग्िोबि लवशेष मािवीय (Global Special Humanitarian) (उपविभ 202) लर्सा



संरक्षण (Protection) (उपविभ 866) लर्सा; र



अस्र्ायी संरक्षण (Temporary Protection) (उपविभ 785), अस्र्ायी मािवीय बसाई (Temporary Humanitarian Stay)
(उपविभ 449), अस्र्ायी संरक्षण लचन्ता (Temporary Humanitarian Concern) (उपविभ 786) र सरु लक्षत आश्रय उद्यम (Safe
Haven Enterprise) (उपविभ 790) लर्सा।

यी लर्सा बाहकहरू अष्ट्रेलियामा पिु ेको पाुँच वषभ पलछ अर्वा उिीहरूको योग्य आन्तररक लर्साको हालसि र्एको पाुँच वषभपछी SIS को िालि योग्य हुि सक्छ। के ही
असाधारण पररलस्र्लतहरूमा, अन्य लर्सा सब-क्िासहरूको िालि पलि उि समयमा िचकता लदि सलकन्छ। अष्ट्रेलियि िािररकहरु SIS िालि योग्य हुदुँ ैिि।्
SIS को िालि योग्य व्यलिहरूिे स्वतन्त्र रूपमा आवश्यक सेवाहरुकोिालि संिग्ि र्एको र बहुमलु ि वा जलटि बाधाहरूिे प्रर्ालवत र्एको हुि सक्छ र्न्िे देिाउिु
पदभछ, जसमा लिम्ि पदभछि:्


असक्षमता



र्रे िु वा पाररवाररक लहसं ा



स्वास््य समस्याहरु जिु िम्र्ीर, ितरिाक, दीर्भकालिक र / वा
अव्यवलस्र्त



बछचा र यवु ा कल्याण लचन्ता





पररवार र / वा सम्बन्ध लबछछे द

मािलसक स्वास््य समस्याहरू





लवत्तीय कलठिाई

र्रलबलहि वा आवास अलस्र्रता



काििु ी समस्याहरू

एक व्यविलाई SIS को लावर् कसिी वसफारिस र्ने
कुिै पलि संस्र्ा वा व्यलििे SIS को िालि लसर्ाररस ििभ सक्छ। लसर्ाररस ििभको िािी, कृ पया www.dss.gov.au बाट उपिब्ध एसआईएस लसर्ाररस र्ारम
(SIS Referral Form) र्िभहु ोस।्
यलद कुिै व्यलि SIS को िािी योग्य छ लक छै ि र्िेर तपाई ंअलिलित हुिहु ुन्छ सहयोिको िालि तपाईिें 1300 855 669 (अष्ट्रेलियामा लि: शल्ु क कि) र्ोि
िरे र वा SIS@dss.gov.au मा ई-मेि िरे र लिएसएस DSS िाई सम्पकभ ििभ सक्िहु न्ु छ।
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HSP से वा प्रदायकहरू
HSP अष्ट्रेलिया सरकारको तर्भ बाट पांच सेवा प्रदायक द्वारा अष्ट्रेलिया र्रका 11 क्षेत्रहरूमा लवतररत िररएको छ।
HSP सवा
े प्रदायक

राज्य

अिबलधत
ु ं क्षत्रे (हरू)

पिवाश
ु भ का स्र्ाि (हरू)

Settlement Services
International Limited

NSW

लसििी; क्षत्रीय
े एिएसिब्ल्यू
(Sydney; Regional NSW)

लसििी; न्यकासि;
कफ्स हावर;भ आलमभिेि
ू
(Sydney; Newcastle; Coffs
Harbour; Armidale)

Australian Red Cross

NSW/ACT

क्यािबेरा र सरोर्रो
े े
(Canberra and surrounds)

क्यािबेरा; उिङिि;
ं ् वािा िािा; अिवरीु
(Canberra; Wollongong;
Wagga Wagga; Albury)

WA

पलिमी अष्ट्रेलिया
(Western Australia)

पर्भ (Perth)

VIC

मेिबि;भ क्षत्रीय
े लर्क्टोररया
(Melbourne; Regional Victoria)

मेिबोिभ; लमििरा;
े भ लजिङि;
् विोङिा
्
ु सर्टि;
(Melbourne; Mildura;
Shepparton; Geelong;
Wodonga)

SA

दलक्षण अष्ट्रेलिया
(South Australia)

एलििि;
े माउन्ट िलम्बयर
(Adelaide; Mount Gambier)

TAS

तस्मालिया (Tasmania)

होबट;भ ििचेिि
(Hobart; Launceston)

MDA Ltd

QLD

लिसबेि र सरोर्रो;
े े िर्भ क्वीन्सल्याण्ि
(Brisbane and surrounds;
North Queensland)

लिस्बेि; िोल्ि कोि; िोिाि; टोवोम्बा; किभ
े ज्;
टाउिलर्ि
(Brisbane; Gold Coast;
Logan; Toowoomba; Cairns;
Townsville)

Melaleuca Refugee Centre

NT

िदभि टरटोरी
े े (Northern Territory)

िालविभ (Darwin)

AMES Australia

HSP सेवा प्रदायकका सम्पकभ कायभिय (सप फ्रेन्ट) स्र्ािहरू र सम्पकभ जािकारी www.dss.gov.au बाट उपिब्ध छ।

र्प जानकािी
HSP र लिएसएस DSS द्वारा प्रशालसत अन्य स्र्ालयत्व िलतलवलधहरु बारे मा र्प जािकारीको िालि www.dss.gov.au जािहु ोस्
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