Parent Easy Guide 3 for multicultural families

دادا بولۇش
Being a Dad

ۇئيغۇرچەUyghur/

دادىالر بارلىق جەمئىيەت ۋە مەدەنىيەتلەردە ائىئلىنىڭ ىئنتايىن مۇھىم قىسمىدۇر .دادا بولماقلىقنىڭ
كۆپ خىل يوللىرى بار .ائۋسترالىيەدە دادىالرنىڭ تۇتىدىغان يوللىرى بەلكىم سىزگە يېڭىچە بولىشى
مۇمكىن.

دادا ۋە ائىئلىلەر

دادىالرنىڭ ائىئلىلەردە ۋە پەرزەنتلەرنىڭ ۆئسۈشى ۋە
ىئلگىرلىشىدە چوڭ رولى بولىدۇ.
دادىالرنىڭ تۆۋەندىكى ىئپادىلىرى ائىئلىگە مەنپەەئتلىكـتۇر:
> >مېھرىبان ۋە سەبىرچان بولىشى
> >ائىئلىدە ھەممەيلەنگە ھۆرمەت كۆرسىتىشى
> >بالىالرغا قاراشقا ھەمدەمدە بولىشى
> >بالىالرنى خەتەردىن قوغدىشى
> >الزىم بولغاندا ياردەم ىئستىشى.
بەزى دادىالر ائۋسترالىيەگە كەلگەندە ۆئزلىرىنىڭ رولىدا
پەرقلەرنىڭ بارلىقىنى بىلىشىدۇ .بولۇپمۇ ائىئلىلىرى ىئلگىرىكىدەك
جىق ياردەمگە ىئرىشەلمىگەندە ۇئالرنىڭ پەرزەنت تەربىيەسىگە
كۆپرەك ائرىلىشىشى كېرەك بولىدۇ.

دادا بولماقلىق سىزگە زور
خۇشاللىقالرنى ېئلىپ كېلىدۇ .سىز
ائىئلىڭىزنىڭتۈۋرۈكىسىز.

مېھرىبان ۋە كۆيۈمچان دادا پۈتۈن ائىئلىنى ساغالم قىالاليدۇ.

ائتا – ائنىالرنىڭ ەئڭ ياخشى بولىشى ۈئچۈن ياردەمدە بولىمىز

بالىالرنىڭمۇسىزگە
ياردەمدە بولىشىغا يول
قويۇڭ .بۇ گەرچە ۋاقىت ائلسىمۇ
بالىالرنىڭ ىئلگىرىلىشىگە زور
پايدىلىقتۇر.

سىز نىمىلەرنى قىالاليسىز
تۈزۈمچۇ؟

تۈزۈم  -بالىالرنى يېتەكلەش ۋە بالىالردا ائرزۇ قىلىنىدىغان ەئخالق ۋە
ەئدەبلەرنىڭ يېتىلىشىگە ياردەم بىرىشتۇر.
تۆۋەندىكى ىئشالر بالىالرنىڭ ۆئگىنىشىگە پايدىلىقتۇر:
> >سەبىرچان بولۇش ،مەقسەتنى ۋە بۇنىڭ مۇھىملىق سەۋەبىنى
تەكرار ۋە قايتىالپ چۈشەندۈرۈش
> >ائچچىقىڭىز كەلگەندىمۇ تەمكىن بولۇش
> >بالىالرنىڭ ‘سەۋەنلىكلىرىنى’ چۈشىنشىكە تىرىشىش
> >ۇئالر بىلەن سۆزلىشىش ۋە مەسىلىگە وئرتاق يول ىئزلەش.

بالىالرنى چاكاتالش ۋە جازا بىرىش ۇئالرغا پايدىسىز .ۇئالر گەرچە
بويسۇنغاندەك قىلسىمۇ ،بالىالر مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش
پۇرسىتىدىن مەھرۇم قالىدۇ .بالىالرغا ېئغىر جىسمانىي ائزار بىرىش
قانۇنغا خىالپ .ھەل قىاللمىغان مەسىلىڭىز بولسا ياردەمدە
بولىدىغان مۇالزىمەت وئرۇنلىرى باردۇر.

دادىالر -ۆئز بالىلىرىنىڭ
ھەركەت ۈئلگىلىرىدۇر.
بالىلىرىڭىزنىڭ قانداق خۇلۇقتا
بولۇشىنى كۈتسىڭىز سىزمۇ شۇ
تەرىقىدە ىئش تۇتۇڭ.

ائۋسترالىيەدە دادىالر تۆۋەندىكىلەر بىلەن پەرزەنتلەرنىڭ ۆئسۈشى ۋە
ئلگىرلىشىگە ياردەم قىلىشى تەۋسىيە قىلىنىدۇ:
> >بالىالرغا ۋاقتىنى بىرىش ،پاراڭلىشىش ،وئينىتىش ۋە بالىالر بىلەن
تاماشا قىلىش
> >بالىالرنىڭ كۈندىلىك ھاياتىغا كۆڭۈل بۆلۈش:
– –تاماقالندۇرۇش ،يۇيۇپ -تاراش ۋە كېيىندۈرۈش
– –بالىالرنى مەكـتەپكە ۋە دوختۇرغا ائپىرىش
– –بالىالرنىڭ تەنتەربىيە ۋە باشقا جىسمانىي ھەركەتلىرىدە
تەشەببۇسچان بولۇش
> >بالىالر بىلەن ىئنگىلىز ۋە باشقا تىلالردىكى كىتابالرنى بىرگە وئقۇش
> >ۆئز ھاياتى ۋە مەدەنىيىتى توغرۇلۇق بالىالرغا سۆزلەپ بىرىش.
دادىالر وئغۇللىرىغا مېھرىبان ۋە كۆيۈمچان بولۇشنى ،قىزلىرىغا
مۇناسىۋەتلەردە ھۆرمەتكە ېئرىشىلىشنى ۆئگىتەلەيدۇ.

دادىالر ۋە ائنىالرنىڭ وئرتاق
تىرىشچانلىقى

دادىالر ۋە ائنىالرنىڭ مۇناسىۋەتلىرىنىڭ ياخشى بولىشى ،ھەتتا ۇئالر
بىرگە ياشىمىغان تەقدىردىمۇ ائىئلىنىڭ ساغالملىقى ۈئچۈن پايدىلىقتۇر.
دادىالرنىڭ ائىئلىلەردە ائنىالرنى ھۆرمەت قىلىشى بەكمۇ مۇھىم.
تۆۋەندىكىلەر ىئنتايىن پايدىلىق:
> >دادىالرنىڭ كۆيۈنىشى ،ائنىالرنىڭ ائرام ېئلىشى ،راھەتلىنىشى ۋە
دەم ېئلىشىغا ياردەملىشىشى
> >پەرزەنت تەربىيەسىدە ماسلىشىشى ۋە قارار ېئلىشتا
مەسلىھەتلىشىشى.
ھەر قانداق ىئش بولسىمۇ بالىالرنىڭ ائلدىدا جىدەل قىلماسلىق،
بالىالرغا ائنىلىرى توغرىسىدا يامان گەپ قىلماسلىق الزىم .ائىئلە
مۇناسىۋەتلىرىدە مەسىلە كۆرۈلسە ياردەم قىلىدىغان مۇالزىمەتلەر باردۇر.

دادىالرمۇ
قەدىرلىكـتۇر .ائرام ېئلىڭ،
خۇش بولىدىغان ىئشالرنى قىلىڭ،
ساغالملىقىڭىزغا كۆڭۈل بۆلۈڭ .داىئم
چارچاش ،ائغرىش ھىس قىلسىڭىز،
كۆڭلىڭىز يېرىم بولسا ياكى ائچچىقىڭىز
كەلسە دوختۇرغا كۆرۈنۈڭ.

دادىالردا مەسىلە كۆرۈلگەندە

ائىئلىدىكى زوراۋانلىق

بەزىدە دادىالر ۋە باشقىالر ۆئيدە زوراۋانلىق قىلىشى مۇمكىن .ھىچقانداق
مەدەنىيەت ۋە جەمئىيەتتە زوراۋانلىققا يول يوق .بۇنداق قىلمىشالر
ائۋسترالىيەدە قانۇنغا خىالپتۇر.
زوراۋانلىق تۆۋەندىكى شەكىللەردە ىئپادىلىنىشى مۇمكىن:
> >تەن ائزارى ،مەسىلەن -ۇئرۇش ،ىئتتىرىش
> >روھىي جەھەتتە قورقۇتۇش ،ۋارقىراش ،بوھتان چاپالش ۋە
باشقىالرنىڭ غۇرۇرىغا تېگىش
> >باشقىالرنىڭ ىئشلىرىنى باشقۇرۇۋېلىش.
زوراۋانلىق ائىئلىدە ھەر كىمگە زىيانلىقتۇر .بالىالر بۇ قىلمىشالرنى بىۋاستە
كۆرمىگەن ۋە ائڭلىمىغان ھالدىمۇ ،بۇ شۇ ۆئيدىكى بالىالرغا زىيانلىقتۇر.
بۇ بالىالرنىڭ مېڭىسىنىڭ ىئشلىشىگە يەنى پەرزەنتلەرنىڭ ساغالم
ۆئسۈش ۋە ۆئگىنىشىگە تەسىر قىلىدۇ .ائىئلىدىكى زوراۋانلىق چوڭالرنىڭ
پەرزەنتلەرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ېئلىشىنى قىيىنالشتۇرىدۇ.
غەزەپلەنگەندە ائىئلىڭىزدىكىلەرنى زەخمىلەندۈرۈپ قويىشىڭىز
مۇمكىن ،پەسكويغا چۈشكەنگە قەدەر ائيرىلىڭ .بالىالرنىڭ
بىخەتەرلىكىنى بىرىنجى وئرۇنغا قويۇڭ .ياخشىلىق يوللىرىنى تېپىشقا
تىرىشىڭ.

ھەرقانداق بىر مەسىلىنىڭ كۆرىلىشى دادا بولغۇچىغا قىيىنچىلىق
تۇغدۇرىدۇ.
بەلكىم تۆۋەندىكى سەۋەبلەر بولىشى مۇمكىن:
> >ۆئزىنىڭ بۇرۇنقى كەچمىشلىرى
> >ائرقىدا قالغان ەئقرابىلىرى ۈئچۈن ەئندىشىلىرى
> >ساقلىق ،خزمەت ،ۋىزا مەسىلىلىرى ،ھاراققا ،قىمارغا ۋە
چېكىملىككە بىرىلىش ەئھۋاللىرى.
تۆۋەندىكىلەرنىڭ ياردىمى باردۇر:
> >ياردەم وئرۇنلىرىغا مۇارجەت قىلىش .مەخسۇس دادىالر ۈئچۈن
تەسىس قىلىنغان ياردەم تۈرلىرى باردۇر
> >بالىلىرىڭىزغا ۆئزىڭىزنىڭ ۆئزگەرگەنلىكىڭىزنى ھىس قىلدۇرۇڭ.
ۇئالر سىزگە قاراپ مەسلە ھەل قىلىش يوللىرىنى ۆئگىنىدۇ.
مەيلى نىمىلەر بولمىسۇن ،سىز يەنىال بىر ېئسىل دادا بوالاليسىز.
بالىلىرىڭىز سىزنىڭ مۇھەببىتىڭىزنى بىلسۇن.

زوراۋانلىقتىنساقلىنىش
ائرقىلىق ائىئلىڭىزنى ساغالم ۋە
بىخەتەر تۇتۇڭ.

ائىئلىڭىزدە
زوراۋانلىق كۆرۈلسە دەرھال
ياردەم يوللىرىنى ىئزلەڭ .جىددىي
خەتەر ەئھۋالدا  000نۇمۇرى
ائرقىلىق ساقچىغا تېلىڧۇن
قىلىڭ.
ھىسسىي ساقلىق ۋە وئمۇمىي ساغالملىق

قىيناق ۋە ائسارەتتىن ساق قالغانالرغا ياردەم ۋە ەئسلىگە قايتۇرۇش مۇالزىمىتى
()STTARS

 82068900ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە
Angas Street, Adelaide; 11 Wehl Street, Mt Gambier 81
ائۋسترالىيگە كېلىشتىن بۇرۇن ۇئرۇش ،زوراۋانلىقنىڭ قۇربانى بولغۇچىالر ،يېقىنلىرىدىن ائيرىلىپ
قالغۇچىالر ۈئچۈن www.sttars.org.au

Beyond Blue

 1300224636نۇمۇرى ائرقىلىق كىچە -كۈندۈز ھەر ۋاقىت ياكى تور ائرقىلىق تەشۋىشتە ۋە ەئندىشىدە
قالغانالرغا ياردەم ۋە بىلگىلەر
ھەر خىل تىلدىكى مەلۇماتالر www.beyondblue.org.au

ھاياتلىق قىزىق لىنيەسى Lifeline

 131114نۇمۇرى ائرقىلىق كىچە -كۈندۈز ھەر ۋاقىت ،غەمدە قالغان ،تەشۋىشتە قالغان ۋە ۆئزىنى
زەخمىلەندۈرۈش خەۋپـى بارالرغا مەسلىھەت www.lifeline.org.au

ائىئلىدىكى زوراۋانلىق

غەزەپ ۋە زوراۋانلىققا دوچ كەلگەندە ياردەم تەلەپ قىلىش
ائىئلىۋىي زوراۋانلىق كىرزىس لىنيەسى

 1800800098ائرقىلىق كىچە -كۈندۈز ھەر ۋاقىت ياردەمگە ىئھتىياجىڭىز بولغاندا
http://womenssafetyservices.com.au
بۇ بەتتىكى  Australian Refugee Association ،Australian Migrant Resource Centreۋە
 Relationships Australiaمۇالزىمەتلىرىگە قاراڭ.

كۆپ مىللەتلىك مۇالزىمەت وئرۇنلىرى

AMES Australia

 72248550ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە
Ground floor, 212 Pirie Street, Adelaide
 72248500ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە
 Commercial Road, Salisbury 2/59پاناھلىق تىلىگۈچىلەر ۋە يېڭىدىن كەلگەن مۇھاجىرالر ۈئچۈن
جايلىشىش مۇالزىمەتلىرى www.ames.net.au/locations/find-sites

پاناھلىق مۇھاجىرلىرى ساغالملىق مۇالزىمىتى

 82373900ياكى ( 1800635566چەت رايۇنالر ۈئچۈن) نۇمۇرىدا ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن
چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە
 Market Street, Adelaide 21يېڭىدىن وئرۇنالشتۇرۇلغان مۇھاجىرالر ۋە سىياسىي پاناھلىق تىلىگۈچىلەر
ۈئچۈن ھەقسىز ساغالملىق مۇالزىمىتى

ائۋسترالىيە مۇھاجىرالر خىزمەت مەركىزى ()AMRC

 82179500ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە
 Coglin Street, Adelaide 23كۆچمەنلەر ،پاناھلىق تىلىگۈچىلەر ۋە مۇھاجىرالر ۈئچۈن جايلىشىش،
ائىئلىۋى مۇناسىۋەتلەر ۋە ائىئلىدىكى زوراۋانلىق توغرىسدىكى مۇالزىمەتلەر  www.amrc.org.auائرقىلىق
شەھەر ۋە چەت رايۇنالردىكى خىزمەت وئرۇنلىرىغا قارالسۇن

ائۋسترالىيە پاناھلىق كۆچمەنلىرى بىرلىكى

 83542951ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە
Henley Beach Road, Underdale 304
 82812052ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:30دىن چۈشتىن كېيىن  4:30گىچە
Brown Terrace, Salisbury 1
پاناھلىق كۆچمەنلىرى ۈئچۈن ياردەم مۇالزىمەتلىرى www.australianrefugee.org

ائالقىدار مۇالزىمەتلەر
جىددىي ەئھۋالدا

 000نۇمۇرى ائرقىلىق ساقچى ،وئت ۆئچۈرۈش ۋە جىددىي قۇتقۇزۇشقا
 131444نۇمۇرى ائرقىلىق ،خەتەرلىك بولمىغان ەئمما ساقچىنىڭ كېلىشىگە ېئھتىياجىڭىز بولسا

تەرجىمە مۇالزىمەتلىرى

ېئغىزچە ۋە يېزىقچە تەرجىمانالر مەركىزى

 1800280203نومۇر بىلەن ھەپتە كۈنلىرى ساەئت  8:30دىن  5:00گىچە
تېلىڧۇن ۋە يۈز تۇرانە تەرجىمانالر مۇالزىمىتى www.translate.sa.gov.au

يېزىقچە تەرجىمانلىق ۋە ېئغىزچە تەرجىمانلىق مۇالزىمىتى ()TIS

 131450نۇمۇرى ائرقىلىق  24ساەئت تېلىڧۇن تەرجىمانلىقى www.tisnational.gov.au

پەرزەنت تەربىيەسى

ائتا -ائنىالر ياردەم لىنيەسى

 1300364100بالىالر ساغالملىقى ۋە پەرزەنت تەربىيەسى مەسلىھەتلىرى

بالىالر ۋە ائىئلىلەر ساغالملىق مۇالزىمىتى ()CaFHS

 1300733606ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  4:30گىچە كۆرۈشتۈرمە ېئلىش 0 .ياشتىن
 5ياشقىچە بولغان بالىالرغا ھەقسىز ساغالملىق مۇالزىمىتى  .سېستراالر بالىالرنىڭ ساقلىقى ،وئزۇقلىنىشى،
ۇئيقۇسى ۋە باشقا يېتىلىشى توغرىسىدا ياردەمدە بولىدۇ .بالىالر ساغالملىقى ۋە پەرزەنت تەربىيەسى
مەلۇماتلىرى ۈئچۈن www.cyh.com

Lutheran Community Care Family Zone

 83496099ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  4:00گىچە
Belalie Road, Ingle Farm 2
دادىالر گورۇپپا پاائلىيەتلىرى ،وئيۇنالر ۋە دادىالرغا ياردەم تۈرلىرى www.lccare.org.au

پەرزەنت تەربىيلەش ائالقە تورى Raising Children Network

نۇرغۇن تىلالردا تەييارالنغان پەرزەنت تەربىيەسىگە ائالقىدار مەلۇمات ۋە ھۆججەتلىك ڧىلىمالر
http://raisingchildren.net.au

جەنۇبىي ائۋسترالىيە پەرزەنت تەربىيەسى ىئدارىسى Parenting SA

كۆپ مەدەنىيەتلىك ائتا -ائنىالر قولالنمىلىرى ۋە ‘ دادا بولۇش’‘ ،پەرزەنت تەربىيلەش ۇئسلۇبىڭىز قايسى؟’
قاتارلىق كۆپ خىل مەزمۇنالردىكى نورمال تەربىيە قولالنمىلىرى بىلەن تەمىنلەيدۇ
www.parenting.sa.gov.au

ائىئلە مۇناسىۋەتلىرىگە داىئر مۇالزىمەتلەر

ائۋسترالىيە ەئركەكلەر قىزىق لىنيەسى

 1300789978ائرقىلىق كىچە -كۈندۈز ھەر ۋاقىت
ائىئلە مۇناسىۋىتى ،ساقلىق ۋە باشقا ائىئلىۋى مەسىلىلەردە ەئر مەسلىھەتچىلەردىن مەسلىھەت سوراش
www.mensline.org.au

ائۋسترالىيە ائىئلىۋى مۇناسىۋەتلەرىئدارىسى (كۆپ مەدەنيەتلىك مۇالزىمەتلىرى)

 1300364277یاكى ( 1800182325چەت رايۇنالر ۈئچۈن) ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن
كېيىن  5:00گىچە
> ائىئلىۋى مۇناسىۋەتلەر ،ۆئسمۈر بالىالر ،قىمارۋازلىق ،زوراۋانلىق ،ەئيدىز يۇقۇملىقى ۋە جىگەر
كېسەللىكلىرىگە ائالقىدار ياردەملەر www.rasa.org.au
> ائيرىلىپ كەتكەندىن كېيىنكى ائىئلىۋى ياردەملەر ۈئچۈن
www.rasa.org.au/services/post-separation/family-dispute-resolution

 AC Careبالىالر ۈئچۈن جەمئىيەت خىزمەتلىرى ()CfC

1800880913
 Riverland ,Limestone Coastۋە  Murraylandsرايۇنلىرىدىكى  0ياشتىن  12ياشقىچە بولغان بالىالر
ۈئچۈن مۇالزىمەت تۈرلىرى ۋە دادىالر ۈئچۈن پروگراممىالر www.accare.org.au/family-children

مەزكۈر ائتا-ائنىالر ەئپچىل قولالنمىسى جەنۇبىي ائۋسترالىيەدىكى يېڭىدىن وئلتۇراقالشقان ۋە كۆپىيىۋاتقان كۆپ مەدەنىيەتلىك جەمئىيەتلەر ۋە ائىئلىلەر ۈئچۈن جەنۇبىي ائۋسترالىيە پەرزەنت تەربىيەسى ىئدارىسى
تەرىپىدىن تۈزۈپ چىقىلغان  9قولالنمىنىڭ بىرىدۇر .بىز بۇ قولالنمىنى تۈزۈپ چىقىش جەريانىدا بىزنى قوللىغان مۇالزىمەت وئرۇنلىرىغا ۋە ۆئزلىرىنىڭ ەئقلىي ۋە كەسپىي ىئقتىدارلىرىنى بېغىشلىغان ائىئلىلەرگە ،بولۇپمۇ
مەزكۈر قولالنمىدا رەسىملىرى ىئشلىتىلگەن ائىئلىلەر ۋە خىزمەتچىلەرگە ائالھىدە رەھمىتىمىزنى بىلدۈرىمىز.
پەرزەنت تەربىيەسى ىئدارىسى مەزكۈر خىزمەتتە ماائرىپ مىنىستېرلىكى ۋە ائنا-بالىالر ساغالملىق تورى بىلەن ھەمكارالشقاندۇر.
تېلىڧۇن)08( 83031660 :
www.parenting.sa.gov.au
ائتا-ائنىالر ەئپچىل قولالنمىسى جەنۇبىي ائۋسترالىيەدە ھەقسىز تارقىتىلىدۇ
مۇھىم ىئزاھات :بۇ قولالنمىدىكى ۇئچۇرالر ساالھىيەتلىك كەسپىي خادىمالرنىڭ مەسلىھەتى وئرنىدا مۇائمىلە قىلىنماسلىقى الزىم.
© جەنۇبىي ائۋسترالىيە ھۆكۈمىتى 2019يىلى يانۋاردا تۇنجى بېسىلدى.

