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बाबु र पररवार
छोराछोरी कसरी हुरककि नछन अरन उरनहरुले के रसकछन 
भने् सन्धवकिमा बाबुले पररवारमा खेलने भूरमका ठूलो हुनछ।  

पररवारहरूले फायदा पाउछन जब बाबुहरु:

 > दयालु र धैयकि हुनछन

 > सबै पररवारका सदस्यहरूमा सद्ाव देखाउछन्

 > छोराछोरीको हेरचाहमा संलग्न हुनछन्

 > छोराछोरीलाई हारनबाट बचाउछन

 > आवश्यक पदाकि सहयोग रलनछन।

कोरह बाबुहरुले अष्ट् ेरलयामा आए पछी पररवारमा 
आफनो भूरमका पररवरकिन भएको पाउछन्। उनीहरू 
अरभभावरकय कायकिमा थप समावेश हुन सकछन्, 
रवशेषगरर रवस्ाररर पररवारबाट पाउँदै गरेको सहयोग 
परहले भन्ा घटेमा ।

ख्ाल गनने दयालु बाबुले समू्रकि पररवारलाई बरलयो 
बनाउँछ।

सबै समुदाय र संस्ारहरुमा पररवारहरुका लागी बाबुको महत्व धेरै हुन्छ। बाबु बने् धेरै 
तररकाहरू ्छन्। अष्ट् ेललयामा बाबुको हैलसयतले जे जस्ो काम गनने ग्छ्छ न त्ो तपाईलंाई 
नौलो लाग्नसक्छ ।

बाबु भएको कारर 
रपाईंले धेरै खुशीयाली 
पाउन सकु्हुनछ। रपाईं 

पररवारको एक महत्वपूरकि अंग 
हुनुहुनछ।



छोराछोरीलाई काम 
सघाउन लाउनुहोस। त्यसो 
गदाकि समय बेसी लाग्ा रर 

उरनहरुले साच्ंच नै रसके् मौका 
पाउँछ्न।

बाबुहरूले के के काम गनकि सकछन्
अष्ट् ेरलयामा बाबुहरूलाई छोराछोरी हुकाकिउन र उरनहरुलाई 
रसकाउनमा मद्दर गनकि रल भरनए जस्ो काम गनकि पे्ररर गररनछ:

 > उनीहरूसंग समय रबराउने, बोलने, खेलने र रमाइलो गनने गरेर

 > उनीहरूको दैरनक जीवनमा संलग्न भएर:

 – ससाना छोराछोरीलाई स्ानपान गनने, लुगा लगाइ रदने

 – उनीहरूलाई सू्ल, डक्टरकोमा लैजाने

 – छोराछोरीको खेल या अन्य गरररवरधहरुमा सामेल भई 
रदने

 > छोराछोरीसंग रकराब पढ्ने - अंगे्जीका हुन वा अकको भाषाका

 > आफनै जीवन वा संस्कृ ररबारे कथाहरू सुनाउने।

बाबुले आफना ्छोरालाई दयालु हुन र ख्ाल गनने हुन, र 
आफना ्छोरीलाई उनीहरूको नातामा आदरको अपेक्ा गन्छ 
लसकाउन सक्छन्।

बाबुआमा रमलेर काम गदाकि
पररवारहरू शचतिशाली हुनछन् जब आमा र बाबु रबच राम्ो 
सम्बन्ध हुनछ, उनीहरू संगै नबसे परन। बाबुले पररवारमा भएका 
सबै मरहलाहरूलाई सम्ान गनुकि जरुरी छ।

यसले रब मद्दर गछकि  जब:

 > बाबुले ख्ाल गरेको देखाउछन। आमालाई थकाइ मानकि, 
आराम गनकि र रवश्ाम रलन रदनछन्

 > आमा र बाबुले अरभभावरकय कायकि रमलेर गछकि न्, र दुवैको 
समझदारीमा रनरकिय रलनछन्।

समस्या छ नै भने परन, छोराछोरीको अगाडी लडाई नगनुकिहोस या 
उरनहरुको आमाको बारेमा नराम्ा कुरा नभनु्होस्। पाररवाररक 
सम्बन्धका बारेमा मद्दर गनने संसथाहरू छन्।

छोराछोरीलाई अनुशारसर बनाउने
अनुशासन भनेको रपाईंले अपेक्ा गरेको व्यवहार छोराछोरीलाई 
रसकाउन बाटो देखाउनु हो।

यसले ब्चाहरूलाई रसक् मद्दर गननेछछ जब रपाईं:

 > धैयकि हुनुहुनछ र रपाईं के चाहनुहुनछ भने् कुरा बुझाउनुहुनछ 
अरन त्यो रकन महत्त्वपूरकि छ भने् जरर पटक भए परन 
बराउनुहुनछ

 > रपाईंलाई ररसै उठे परन शान्त रहनुहुनछ

 > छोराछोरीले ‘दुव्यकिवहार’ रकन गछकि न भने् बारे बुझ्न प्यास 
गनुकिहुनछ

 > उनीहरु संग कुरा गनुकिहुनछ र आपसी सल्ाहमा समाधान 
रनकालनुहुनछ ।

्छोरा्छोरीलाई लपट्ने वा सजाय लदने गना्छले उनीहरूलाई 
लसक्नमा मद्दत पुगै्न। उनीहरूले आज्ा पालन त गला्छन 
तर उलनहरुले समस्ा समाधान गन्छ अभ्ास गनने मौका 
गुमाउ्छन्। ्छोरा्छोरीलाई कठोर शारीररक सजाय लदनु 
कानुन लबपररत हो। तपाईकंा केलह लनरन्तर लिन्ता ्छन भने 
त्स्ा सेवाहरू उपलब्ध ्छन् जसबाट त्सबारे मद्दत पुग्न 
सक्द्छ।

बाबुले आफनो 
छोराछोरीकालारग एक नमुना 

नायकको भूरमका खेलनु पदकिछ। जरहले 
परन यस्ो व्यवहार गनुकिहोस् जुन व्यवहार 

रपाईं आफना छोराछोरीले गरुन भने् 
चाहनुहुनछ।



बाबुहरू परन महत्त्वपूरकि हुन्। रमल्ा 
रबस्ाम रलनुहोस्,आफुलाई मनपनने काम 

गनुकिहोस्, र आफनो स्ास्थ्यको ख्ाल गनुकिहोस्। 
यरद रपाईं अक्सर थरकर, रबसन्ो, उदारसन 

वा ररसाउने हुनुहुनछ भने डक्टरलाई 
भेट्नुहोस्।

जब बाबुहरुका समस्या छन भने
यरद रपाईंको जीवनमा समस्या छन भने, बाबु हुनमा गाह्ो हुन 
सकछ।

रपाईंका:

 > रवगरका समझनाहरू हुन सक्ान्

 > रप्यजनहरू पछाडी छोरडएका बारे रचन्ता हुन सक्ान्

 > स्ास्थ्य, रोजगार, रभसा, मरदरा, जुवा, लागुऔषध सम्बचन्ध 
समस्या हुन सक्ान्।

त्यसका लागी:

 > संसथालाई सम्ककि  गनुकिहोस्। बुवाहरूलाई स्ागर छ र कुनै 
कुनै संसथामा बुवाहरुकालागी रवशेष कायकिक्रमहरू हुन 
सकछन्

 > छोराछोरीले रपाईंमा सुधार आएको देख्न पाउन्। उनीहरूले 
रपाईंबाट समस्या सुलझाउन रसकछन्।

जे भएको भए परन, रपाईं अझै परन असल बुवा हुन सकु्हुनछ। 
यो सुरनरचिर गनुकिहोस् रक रपाईंले छोराछोरीलाई माया गरेको 
उरनहरुले थाहा पाउन्।

पाररवाररक रहंसा
करहलेकाही ंबुवाहरू र अरूले घरमा रहंसा प्योग गछकि न्। 
यो कुनै परन संस्ार वा समुदायमा कदापी रठक होईन। यो 
अष्ट् ेरलयामा कानून रवरुद्ध हो।

रहंसा रनम्ानुसार हुन सकछन:

 > शारीररक - जसै् रपट्नु, घचेट्नु

 > भावनात्मक - जसै् धमकी रदनु, उ्च स्रमा कराउनु,कसैको 
बारेमा झटू बोलनु, मानछेको रचत्त दुखाउनु

 > मारनसहरूलाई केरह गनकिबाट रनयन्त्रर गनुकि।

रहंसाले पररवारमा सबैलाई हारन पुऱयाउँछ। छोराछोरीलाई 
रहंसाको रनावले हारन पुयाकिउछ, भलेही उनीहरूले नदेखेको वा 
नसुनेको होस्। त्यसले उनीहरूको रदमागको काम गराईलाई 
पररवरकिन गरररदनछ र उनीहरू बढ्न वा रसक् परन सकै्नन्। 
घरको रहंसाले वयस्हरूलाई छोराछोरीको हेरचाह गनकि गाहको 
बनाउँछ।

तपाईलंाई धेरै ररस उठ्ो भने वा आफनो पररवारलाई 
िोट लगाउ्ुछ लक जस्ो लाज्ो भने, शान्त हुनजेल अलग 
रहनुहोस्। सब्छप्रथम ्छोरा्छोरीलाई सुरलक्त गराउनुहोस्। 
राम्ा तररकाहरू लसके्न उपाय गनु्छहोस्।

आफनो पररवारलाई रहंसाबाट 
जोगाई बरलयो बनाईराख्नहोस्।



यो आमाबाबुका लागी सजिलो जिर्दे शजिका (‘पेरेन्ट इजि गाइड’) पेरेन्न्टङ एस.ए. ले र्जषिण अष्ट् ेजलयामा ियाँ र फस्ाउरै् गरेका बहुसांस्कृ जिक समुर्ायका पररवारहरूका लाजग 
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गरी जय पररवारहरु र कमनुचारी सर्स्यहरु हुि िसका िन्विरहरू जयिीहरूमा रान्िएका छि्, वहाँहरुलाई हामी धेरै आभार ब्यक्त गिनु चाहनछौ।ं पेरेन्न्टङ एस.ए., जिषिा जवभाग 
र मजहला ि्ा बालविास्थ्य सञ्ाल (‘वुमेन्स एन्ड जचल्ट् ेन्स हेल्थ िेट्वकनु ’)को एक साझेर्ार हो।
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महत्वपुण्ण: जय िािकारी योग्य पेिेवरको सल्ाहको साटो जर्ि लजषिि गररएका होईिि।
© र्जषिण अष्ट् ेजलया सरकार प्र्म उत्ार्ि 01/2019

सेवा (संसथा)हरु
आपरकालीन
000 मा फोन गनुकिहोस पुरलस, आगलागी, एमु्बलेंछसका लारग (Police, Fire, Ambulance) 
13 14 44 मा फोन गनुकिहोस प्हरी उपचसथररका लारग यरद समस्या छ भने रर रत्ाल खररा 
छैन भने

दोभाषेहरु
दोभाषण तथा अनुवादन केन्द्र (Interpreting and Translating Centre)
1800 280 203 मा फोन गनुकिहोस, रबहान ८.३० - बेलुका ५ बजे सम्, सोम देचख शुक्र 
फोनमा वा आमे् सामे् दोभषेका लागी www.translate.sa.gov.au

अनुवादन तथा दोभाषण सेवा (लटस नेसनल्) (Translating and Interpreting 
Service (TIS National))
13 14 50 मा फोन गनुकिहोस, रदउँसो वा राररको कुनै परन समयमा फोन दोभाषेका लारग 
www.tisnational.gov.au

अरभभावरकय कायकि
अलभभावक मद्दत फोन (Parent Helpline)
1300 364 100 मा फोन गनुकिहोस, बाल स्ास्थ्य र अरभभावक कायकिमा सल्ाहको लारग

िाएल्ड एन्ड फेलमली हेल्थ सलव्छस (लस.ए.एफ.एि.एस्.) (Child and Family Health 
Service (CaFHS))
1300 733 606 मा फोन गनुकिहोस, ९ बजे रबहान - ४.३० बजे साँझ, सोम देखी शुक्र 
एपोइन्मेन्का लागी 
बालक रथा ० - ५ बषकिको उमेरका ब्चाकालारग रन:शुल्क सेवा। नसकिहरूले बालबारलकाको 
स्ास्थ्य, खाने, सुते् र रवकास बारे मद्दर गनने छन् 
ब्चाको स्ास्थ्य रथा आमाबाबुको जानकारीका लारग www.cyh.com हेनुकिहोस

लुथरन कमु्लनटी क्ार फेलमली जोन (सामुदालयक रेखदेख) (Lutheran 
Community Care Family Zone)
8349 6099 मा फोन गनुकिहोस, सोम देचख रबरह ९.०० बजे रबहान - ४.०० बजे सांझ, शुक्र ९ 
बजे रबहान - ३ बजे सांझ 
2 Belalie Road, Ingle Farm 
अरभभावरकय कायकि गनने बाबुहरुको समुह, खेलने समुहहरु र बाबुहरुलाई मद्दर  
www.lccare.org.au

रेलजङ लिल्डट् ेन नेट्वक्छ  (Raising Children Network)
अरभभावरकय भूरमका बारे जानकारी रथा रबरभन् भाषाहरूमा रभरडयोहरू  
http://raisingchildren.net.au

पेरेन्टिङ एस.ए. (Parenting SA)
‘बाबु हुनु’,’रपाईंको अरभभावरकय शैली कस्ो छ ?’ लगायर अन्य बहुसांस्कृ ररक 
अरभभावकलाई रवरवध रशषकिकहरुमा सरल र सामान्य मागकिरनदने छशहरू  
www.parenting.sa.gov.au

पाररवाररक सम्बन्ध 
मेन्सलाईन अष्ट् ेललया (Mensline Australia)
1300 789 978 मा फोन गनुकिहोस, कुनै परन समय रदन वा रार 
कुसल्ा,सम्बन्ध (नारा) वा पाररवाररक रचन्ता बारे पुरुष परामशकिदारा संग कुरा गनुकिहोस  
www.mensline.org.au

ररलेसन्नशप अष्ट् ेललया (बहुसांस्कृ लतक सेवा) (Relationships Australia 
(Multicultural Services))
1300 364 277 मा फोन गनुकिहोस वा 1800 182 325 (देहारबाट फोन गदाकि) ९ बजे रबहान - 
५ बजे सांझ्, सोम देचख शुक्र

> पाररवाररक सम्बन्ध, बालबारलका र रकशोर, जुवा, घरेलु रहंसा, एचआईभी, 
हेपाटाइरटसका लारग सहयोग www.rasa.org.au

> पररवार छुरटए परछको सहयोग्  
www.rasa.org.au/services/post-separation/family-dispute-resolution

ए.लस केयर केटाकेटीकालागी समुदायहरु (लस.एफ.लस) (AC Care - Communities 
for Children (CfC))
1800 880 913 मा फोन गनुकिहोस, ०-१२का ब्चाहरुको लारग सेवा र उरनहरुका पररवार 
जो लाईमस्ोन कोस्, मरेल्ान्स र ररभरल्ाण्डमा बसछन लगायर बाबुहरुकालागी 
अरभभवारकय कायकिक्रम www.accare.org.au/family-children

भावनात्मक स्ास्थ्य र सकुसल्ा
स्ट्ास्छ (Survivors of Torture and Trauma Assistance and Rehabilitation 
Service) (STTARS) 
8206 8900 मा फोन गनुकिहोस, ९ बजे रबहान - ५ बजे सांझ्, सोम देखी शुक्र 
81 Angas St, Adelaide; 11 Wehl Street, Mt Gambier 
अष्ट् ेरलया आउनु अघी युद्ध, रहंसा, आफना रप्यजनहरू गुमाएको जस्ो घटनाले प्भारवर 
भएका जो कोरहका लागी www.sttars.org.au

लबयोन्ड बु् (Beyond Blue)
1300 224 636 मा फोन गनुकिहोस, कुनै परन समय रदन वा रारी वा अनलाइन च्ाट गनुकिहोस् 
यरद कसैलाई उदारसन्ता वा रचन्ता महसुस भए जानकारी र सहयोग् जानकारी धेरै 
भाषाहरूमा www.beyondblue.org.au

लाइफलाइन (Lifeline)
13 11 14 मा फोन गनुकिहोस, रदन वा रारको कुनै बेला कसैलाई दुचखर, रचचन्तर महसुस भए 
वा आफैलाई हानी पुयाकिउने सोच आएमा www.lifeline.org.au

पाररवाररक रहंसा
ररस वा लहंसा बारे सहयोग पाउन
घरेलू लहंसा संकट फोन सेवा (Domestic Violence Crisis Line)
1800 800 098 मा फोन गनुकिहोस, रदन वा रारको कुनै बेला सहयोग रदने सेवाका लारग 
http://womenssafetyservices.com.au

यसै पकृष्ठमा अस्ट् ेरलयन ररफु्जी एसोरसएशन, अस्ट् ेरलयन माइगे्न ररसोसकि सेनर र ररलेसचनशप 
अष्ट् ेरलया परन हेनुकिहोस्।

बहुसांस्कृ ररक सेवा 
ए.एम.इ.एस. अष्ट् ेललया (AMES Australia)
7224 8550 मा फोन गनुकिहोस, ९ बजे रबहान् - ५ बजे सांझ्, सोम देखी शुक्र 
Ground floor, 212 Pirie Street, Adelaide 
7224 8500 मा फोन गनुकिहोस, ९ बजे रबहान् - ५ बजे सांझ्, सोम देखी शुक्र 
2/59 Commercial Road, Salisbury 
शरराथथी रथा नवआगनु्तक प्वासीहरूको लारग बसोबास सेवाहरू  
www.ames.net.au/locations/find-sites

ररफु्जी हेल्थ सलव्छस (Refugee Health Service)
8237 3900 मा फोन गनुकिहोस वा 1800 635 566 (देहारबाट फोन गदाकि) ९ बजे रबहान् - ५ 
बजे सांझ्, सोम देखी शुक्र 
21 Market Street, Adelaide 
नयाँ आएका शरराथथीहरू र शरर खोजे्हरूको लारग स्ास्थ्य सेवा

अष्ट् ेललयन माइगे्टि ररसोस्छ सेटिर (Australian Migrant Resource Centre)
8217 9500 मा फोन गनुकिहोस, ९ बजे रबहान् - ५ बजे सांझ्, सोम देखी शुक्र 
23 Coglin Street, Adelaide 
बसोबास्, पाररवाररक सम्बन्ध र पाररवाररक रहंसा सेवाहरू प्वासीहरु, शरराथथीहरु र शरर 
खोजे्हरुका लारग 
शहर र देहारका सथानहरुका लारग www.amrc.org.au हेनुकिहोस्

अष्ट् ेललयन ररफु्जी एसोलसएशन (Australian Refugee Association)
8354 2951 मा फोन गनुकिहोस, ९ बजे रबहान् - ५ बजे सांझ्, सोम देखी शुक्र 
304 Henley Beach Road, Underdale 
8281 2052 मा फोन गनुकिहोस, ९.३० बजे रबहान् - ४.३० बजे सांझ्, सोम देखी शुक्र 
1 Brown Terrace, Salisbury 
शरराथथीहरुको लारग सहयोग र समथकिन www.australianrefugee.org

रपाईंको घरमा रहंसा भयो भने 
रुरनै्त सहयोग रलनुहोस्। यरद 
रत्ाल खररा छ भने, 000 मा 

पुरलसलाई फोन गनुकिहोस्।


