Parent Easy Guide 4 for multicultural families

ائۋسترالىيەدە بالىالر
Children in Australia

ۇئيغۇرچەUyghur/

ائۋسترالىيەگە يېڭىدىن كەلگەن بالىالر يېڭىچە ھايات ،مەكـتەپ ،تىل ،مەدەنىيەت ۋە يېڭى ائدەملەر
بىلەن تونۇشۇشقا توغرا كېلىدۇ .ائتا -ائنىالر پەرزەنتلىرىنىڭ يېڭىچە تۇرمۇشقا ۆئزلۈشىشىگە ياردەم قىالاليدۇ.

ائتا -ائنىالر نېمىلەرنى قىلىپ
بىرەلەيدۇ

مېھىر-مۇھەببەت ۋە
بىخەتەرلىك تۇيغۇلىرى
بالىالرنىڭ يېڭى ھاياتقا
ماسلىشىشغا پايدىلىقتۇر.

ائتا-ائنىالر پەرزەنتلەرنى توغرا يىتەكلەش ۋە قولالش
جەھەتلەردە مۇھىم رول وئينايدۇ .ۇئالرنىڭ ياردىمىدە بالىالر:
> >مېھىر-مۇھەببەت ۋە بىخەتەرلىك تۇيغۇسى ھىس
قىلىدۇ
> >مەكـتەپكە بېرىپ وئقۇيدۇ ۋە دوستلىشىدۇ
> >ۆئزلىرى ھوزۇر ائالاليدىغان جايالرنى ۋە پاائلىيەتلەرنى
بايقايدۇ
> >جاماەئتچىلىك بىلەن ائرىلىشىدۇ
> >ەئندىشە ۋە مەسىلىلىرىنى ېئيتااليدۇ
> >ھاجەت بولغاندا ياردەم سورىيااليدۇ.
بەزى بالىالر قىيىنچلىق ۋە زوراۋانلىقنى باشتىن كەچۈرگەن
بولىشى ،ياكى يېقىنلىرىدىن ۋە ياخشى كۆرگەن ماكانلىرىدىن
ائيرىلغان بولىشى مۇمكىن .ۇئالر بۇ ھەقتە تولۇق بايان
قىاللمىغان تەقدىردىمۇ ،خۇددى چوڭالرغا وئخشاشال قايغۇ
ۋە يوقىتىشنى سىزەلەيدۇ.

خۇشخەۋەر شۇكى -وئخشىمىغان ياشتىكى بالىالر
ائۋسترالىيەگە كۆنەلەيدۇ ،ىئشالرنى بىلەلەيدۇ ۋە ياخشى
قىلىپ كېتەلەيدۇ.

ائتا – ائنىالرنىڭ ەئڭ ياخشى بولىشى ۈئچۈن ياردەمدە بولىمىز

مەكـتەپكە بېرىش

مەكـتەپكە بېرىش ائۋسترالىيە ھاياتىغا ماسلىشىشنىڭ زور بىر قىسمىدۇر.
بالىالر تۆۋەندىكىلەرنى قىالاليدۇ:
> > كىچىك يېشىدىن باشالپال وئيۇن گورۇپپىسى ،يەسلى ۋە تەييارلىق
سىنىپلىرىغا بارااليدۇ
> > ىئنگلىز تىلى ۆئگىنەلەيدۇ
> >وئقۇشلىرىنى باشلىيااليدۇ ۋە داۋامالشتۇرااليدۇ
> >دوستلىشااليدۇ
> >تەنتەربىيە ۋە باشقا ۆئزى قىزىقىدىغان مۇزىكا ،سەنەئت ۋە ۇئسۇل
پاائلىيەتلىرىگە قاتنىشااليدۇ .ۇئالر گورۇپپىالرغىمۇ قاتنىشىشنى ياخشى
كۆرىشى مۇمكىن
> >ۇئالردا ائجىزلىق ۋە باشقا قىيىنچىلىقالر بولسا ياردەمگە
ىئرىشەلەيدۇ.
مەكـتەپلەردە ائتا -ائنىالرمۇ ۆئز -ائرا ۇئچرىشىپ پىكىر ائلماشتۇرااليدۇ.
گەرچە ھىچ مەسىلە بولمىغان تەقدىردىمۇ ائتا -ائنىالرنىڭ مەكـتەپلەرگە
بېرىپ وئقۇتقۇچىالر بىلەن ۇئچرىشىپ تۇرىشى قارشى ېئلىنىدۇ.

بىخەتەرلىك تۇيغۇسى

بالىالردىكى بىخەتەرلىك تۇيغۇسى ۇئالرنىڭ ھەر خىل ۆئزگۈرۈشلەرگە
ماسلىشىشىغا ائسانلىق يارىتىدۇ.
تۆۋەندىكى ىئشالرنىڭ ۇئالرغا پايدىسى باردۇر:
> >بالىالرنىڭ ھاياتىنى ىئمكانقەدەر تىنىچلىققا ىئگە قىلىش
> >بالىالر خۇشاللىق تاپىدىغان تاماق ،ھىكايە ۋە ناخشا قاتارلىقالرنى
داۋامالشتۇرۇپ بىرىش
> >كۈندىلىك تاماق ۋە ۇئخالش ۋاقىتلىرىنى تەرتىپلەشتۈرۈش
> >ىئمكان بولسا چەتەئلدىكى يېقىنالر بىلەن ائالقىنى ساقالش
> >يەرلىك جاماەئتچىلىك بىلەن ائرىالشتۇرۇش ۋە تونۇشتۇرۇش
> >بالىالرنىڭ چوڭالرنىڭ مەسىلىلىرىنى بەك بىلىپ كېتىشىدىن
ساقلىنىش.

دوستلىشىش ۋە
جاماەئتچىلىك بىلەن ائرىلىشىش
بالىالرغا قوبۇل قىلىنىش ۋە
تەۋەلىك تۇيغۇسى بىرەلەيدۇ.

بېسىم ۋە قايغۇ

ھەممە ياشتىكى بالىالر ەئنسىزلىك ،قورقۇنچ ،ەئندىشە ،خاپىلىق ۋە
ياردەمسىز قېلىش قاتارلىق ەئھۋالالرنىڭ تەسىرىگە ۇئچرايدۇ .بېشدىن
ۆئتكەن ۇئرۇش ،زوراۋانلىق ،قاتتىقچىلىق ،يېقىنلىرىدىن ائيرىلىش ۋە
باشقا چوڭ ۆئزگىرىشلەر بۇنىڭ سەۋەبلىرى بولىشى مۇمكىن.
بالىالردىكى بېسىم تۆۋەندىكى ائالمەتلەردىن بىلىنىدۇ:
> >يوتقانغا سىيىپ قويۇش
> >داىئم كۆڭلى يېرىم بولۇش ،ەئندىشىدە يۈرۈش ،ساقسىزلىق ،باش
ۋە قورساق ائغرىش
> >جىمخورلۇق ،ائىئلىسى ۋە دوستلىرى بىلەن كۆرۈشۈشتىن ۆئزىنى
قاچۇرۇش
> >كۆپ ائچچىقالش ۋە جىدەل قىلىش
> >تېخىدىنمۇ چوڭ خەتەرگە قېلىش .چوڭراق بالىالر ھاراق ياكى
زەھەرگە ۆئگىنىپ قېلىشى مۇمكىن.
بۇالرغا باشقا ائمىلالرمۇ سەۋەب بولىشى مۇمكىن ،ىئمكانقەدەر يۈز
بىرىش سەۋەبلىرىنى تېپىش الزىم.
بالىالر ۆئزلىرىگە قىلىنىدىغان تۆۋەندىكى مۇائمىلىلەرنىڭ تەكرار ۋە تەكرار
بولىشىغا ېئھتىياجلىق:
> >كۆيۈنىلىش ۋە قوغدىلىش
> >تەسەللى بىرىلىش ۋە تىنچالندۇرۇش
> >ۆئزلىرىنىڭ ھىسياتلىرنىڭ باشقىالر تەرىپىدىن چۈشىنىلىشى.

ياردەم سوراڭ

بالىڭىزدىن ەئندىشىڭىز بولسا ،دوختۇر ۋە وئقۇتقۇچىلىرى بىلەن
كۆرۈشۈڭ ياكى باشقا مۇالزىمەتلەرگە مۇراجەت قىلىڭ .كۆپ تىللىق
ياردەم مۇالزىمەتلەر سىز ىئزلىگەن يەرلەرنى تېپىشىڭىزغا ياردەم قىلىدۇ.

بالىالرغا
ۆئزلىرى ىئشىنەلەيدىغان
چوڭالرنىڭ بولىشى ياخشى
ياردەمدۇر.

بالىالر خاپا كۆرۈنسە،
ەئندىشىدە قالسا ياكى
ائچچىقلىنىپ قالسا ،ۇئالرنىڭ
ەئھۋالىنى سوراپ تۇرۇش الزىم.

ھېسياتتىكى مەسىلىلەر

بالىالر خاپىغان بولسا ياكى ‘سەۋەنلىك’ سادىر قىلسا ،بۇالرنىڭ
سەۋەبلىرىنى بىلىشكە تىرىشىڭ.
سىز قىالاليدىغان ىئشالر تۆۋەندىكىچە:
> >سەبىرچانلىق بىلەن ۇئالرغا قۇالق سېلىش
> >ھەقىقىي چۈشەنگەنلىكىڭىزنى بىلدۈرۈش
> >ۇئالرنىڭ ھېسياتىدىكى نورمالسىزلىقنى -خاپىلىق ،ەئنسىرەش ۋە
ائچچىقلىنىشمۇ بۇنى ائيرىڭ
> >ۇئالرنىڭ نىمىگە ېئھتىياجى بارلىقىنى سوراڭ .بۇ ۇئالرنىڭ
ىئشەنچىسى ۋە ىئقتىدارىنى ائشۇرىدۇ
> >زۆرۈر بولغاندا ياردەم سوراڭ.

ائالقىدار مۇالزىمەتلەر

ائۋسترالىيە ائىئلىۋى مۇناسىۋەتلەرىئدارىسى (كۆپ تىللىق مۇالزىمەتلەر)

 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

قىيناق ۋە ائسارەتتىن ساق قالغانالرغا ياردەم بىرىش ۋە ەئسلىگە قايتۇرۇش مۇالزىمىتى
()STTARS
 8900 8206ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە
Angas Street, Adelaide; 11 Wehl Street, Mt Gambier 81
ائۋسترالىيگە كېلىشتىن بۇرۇن ۇئرۇش ۋە زوراۋانلىقنىڭ قۇربانى بولغۇچىالر ،يېقىنلىرىدىن ائيرىلىپ
قالغۇچىالر ۈئچۈن ياردەم www.sttars.org.au

ماائرىپ ۋە تەربىيە

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

كۆپ مىللەتلىك مۇالزىمەت وئرۇنلىرى

ماائرىپ مىنستېرلىكى

يەرلىك ھۆكۈمەت قارمىقىدىكى يەسلى ،بالىالر مەركىزى ،تەييارلىق ۋە رەسمىي مەكـتەپلەرنى تېپىشىڭىز
ۈئچۈن www.education.sa.gov.au

جەنۇبىي ائۋسترالىيە پاائلىيەت گورۇپپىلىرى

رايونىڭىزدىكى پاائلىيەت گورۇپپىلىرىنى تېپىش ۈئچۈن www.playgroupsa.com.au

ائۋسترالىيە ھۆكۈمىتى

يەسلىلەر ،تەييارلىق مەكـتەپلىرى ۋە يەرلىك بالىالر مەركەزلىرىگە ائالقىدار مەلۇماتالرنى تېپىشىڭىز ۈئچۈن
www.mychild.gov.au

ائىئلىدىكى زوراۋانلىق

ائىئلىۋىي زوراۋانلىق كىرزىس لىنيەسى

 1800800098ائرقىلىق كىچە -كۈندۈز ھەر ۋاقىت زوراۋانلىققا ۇئچرىغۇچىالرغا ياردەم ،جىددىي ۆئي ھەل
قىلىش ۋە باشقا تەرەپلەرگە تونۇشتۇرۇش مۇالزىمەتلىرى http://womenssafetyservices.com.au

مۇھاجىر ائيالالر ياردەم پروگراممىسى

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 2/59
پاناھلىق تىلىگۈچىلەر ۋە يېڭىدىن كەلگەن مۇھاجىرالر ۈئچۈن جايلىشىش
مۇالزىمەتلىرى www.ames.net.au/locations/find-sites

ائۋسترالىيە مۇھاجىرالر خىزمەت مەركىزى ()AMRC

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

ائۋسترالىيە پاناھلىق كۆچمەنلىرى بىرلىكى

 81529260ائرقىلىق ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  8:30دىن چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە
ائىئلىۋىي زوراۋانلىقتا ۇئۋالچىلىقتا قالغان ائيالالر ۋە بالىالر ۈئچۈن ھەقسىز ۋە مەخپىي ياردەملەر
http://womenssafetyservices.com.au

 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

 1800737732ائرقىلىق كىچە -كۈندۈز ھەر ۋاقىت
تېلىڧۇن ياكى تور ائرقىلىق ائىئلىۋي زوراۋانلىق ياكى جىنسىي خورلۇق ھەققىدە مۇناسىۋەتلىك كىشىلەرگە
مەلۇم قىلىش www.1800respect.org.au

سەھىيە ۋە ساقلىق

پەرزەنت تەربىيەسى

 1800551800نۇمۇرى ائرقىلىق كېچە -كۈندۈز ھەرۋاقىت
 5ياشتىن  25ياشتىكىلەر ۈئچۈن تېلىڧۇن ۋە تور ائرقىلىق ياردەم مۇالزىمىتى www.kidshelp.com.au

RESPECT 1800

پەرزەنت تەربىيەسى

ائتا -ائنىالر ياردەم لىنيەسى
 1300364100بالىالر ساغالملىقى ۋە پەرزەنت تەربىيەسى مەسلىھەتلىرى

ىئسالم تەربىيەسى -پەرزەنت تەربىيەسى قىزىق لىنيەسى

 1800960009ھەپتنىڭ ھەر كۈنلىرى ۆئسمۈرلەرنىڭ ائتا -ائنىلىرىغا ىئشەنچلىك ياردەملەر
http://Islamicare.org.au

پەرزەنت تەربىيەسى 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 ‘ائىئلە ۋە نورمال خىزمەت’‘ ,ائىئلىۋىي زوراۋانلىق’ قاتارلىق
كۆپ خىل مەزمۇنالردىكى نورمال تەربىيە قولالنمىلىرى بىلەن تەمىنلەيدۇ
www.parenting.sa.gov.au

بالىالر ياردەم لىنيەسى Kids Helpline

مۇھاجىرالر ساغالملىقى مۇالزىمىتى

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

ساغالملىق مەسلىھىتى Healthdirect

 1800022222نۇمۇرى ائقىلىق كىچە كۈندۈز ھەر ۋاقىت ساقسىز ياكى يارىالنغاندا ياردەم سوراش
www.healthdirect.gov.au

دۆلەتلىك دوختۇر چاقىرىش مۇالزىمىتى National Home Doctor Service
 137425نورمال خىزمەت ۋاقىتلىرىدن سىرتقى چاغالردا ۆئيگە دوختۇر چاقىرىش لىنيەسى
https://homedoctor.com.au

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 بۇ تور بەتكە قارالسۇن www.cyh.com

بالىالر ۋە قۇرامىغا يەتكەنلەر روھىي ساغالملىق مۇالزىمىتى ()CAMHS

 81617198یاكى ( 1800819089چەت رايۇنالر ۈئچۈن) ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن
 5:00گىچە  0ياشتىن  15ياشقىچە بالىالر ۈئچۈن ھەقسىز مەسلىھەت مۇالزىمىتى
www.wch.sa.gov.au/camhs

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.

