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्छोिा्छोिीको दुघ्नटिािाई िोक्नरे 
बािरे
धरेितै  ्छोिा्छोिी दुघ्नटिामा घाइतरे हुन्छि्। १५ बष्न 
भन्ा कम उमरेिका ्छोिा्छोिीको िाहग चोट ि 
मकृतु्यको यो मुख्य कािण िो।

धरेितै  दुघ्नटिािरू िोक्न सहकन्छ।

दुघ्नटिािरूको प्रकाि:

 > गकृि माग्नमा वा सडकमा काििरे िान्रे

 > समुद्र तटमा, पौहडिरे कुवामा वा िुिाउिरे डँुडमा 
डुब्रे

 > खरेि मतैदाि, घि वा अन्य िाउँिरूमा िड्िरे

 > जलिरे, हबष िाग्रे (खुवाउिरे), हिल्ा अड्हकिरे

 > ्छोिा्छोिी सुतरेका िाँउमा दुघ्नटिािरूबाट मकृतु्य 
हुिरे।

आमाबाबनुले छोराछोरीलाई िनुघनुटनामा पननुबाट 
रोक् र िादनबाट बिाउन मद्दत गननु सकछन।  

सबै संस्ार र समनुिायमा आमाबाबनुले छोराछोरीलाई िादनबाट सनुरदषित राख्न िािनछन्। 
अष्ट् ेदलया सामान्यतया सनुरदषित स्ान िो, रै पदन छोराछोरीलाई घर वा समनुिायमा िादन 
पनुग्न सकछ।  

सािा ्छोिा्छोिीका िहजक 
बसरेि उिीिरुको सुिषिामा 

िजि िाख्ििोस्।  

Keeping children safeKeeping children safe
छोराछोरीलाई सनुरदषित राखे्नबारे



पौहडि हसकु्न हसङ्ो परिवािका 
िाहग िमाइिो हुिसक्छ। हसक्न 

कहिल्तै हढिो हँुदतैि। 

धरेितै  सािा ्छोिा्छोिीिाई घिमा पस्रे 
सडकमा काििरे िािरेको ्छ। तपाईंिरे 
काि हिडाउिु अघी ्छोिा्छोिी सुिहषित 

्छि करे  त जाचु्िोस्।  

काि ि सडकमा सुिषिा
 > कािुििरे यसो भन्छ:

 – गाडी िाक्नरे जो कसतैको चािक अिुमती पत्र हुिुप्छ्न

 – सबतैिरे सीट बरेल्ट िगाउिु पद्न्छ

 – ्छोिा्छोिीको उमरेि ि िाप अिुसािको सिी हसट बरेल्ट वा 
सुिषिा सीट प्रयोग गिु्नपद्न्छ।

 > ्छोिा्छोिीिाई कािमा कहििरे पहि एक्तै ्छोड्िु हँुदतैि, 
एकतै ह्छििाई पहि। काििरू धरेितै  ह्छटो धरेितै  तात्छि । ्छोिा्छोिी 
हबिामी हुि सक्छि् ि कती त मिरेका पहि ्छि्।

 > सडक बत्ती िहजक ्छोिा्छोिीिाई सधैं हििीषिण गिु्निोस्। 
उिीिरूको िात समातरेि सडक तािु्निोस।

पािीमा सुिषिा
्छोिा्छोिी सहजितै डुब् सक्छि्, ्ोितै  पािीमा पहि।

 > ्छोिा्छोिीिाई िुिाउिरे डँुडमा कहिल्तै पहि एक्तै 
ि्छोड्िुिोस।

 > उहििरु समुद्र तटमा, पौहडिरे पोखिीमा, िहदिरुमा हँुदा आफु 
िहजक बसरेि उहििरुिाई िरेिु्निोस्।

 > ्छोिा्छोिीिाई पािी भएका िाँउमा जािबाट ्छरे क्निाई बरेिा 
िगाउिुिोस, जस्तै तिाउ वा पोखिीमा। िुिाउिरे डँुड्, बान्ल्ट, 
डोहबल्कािरुको पािी खािी गिु्निोस्।

 > ्छोिा्छोिीिाई पौहडि हसकाउिुिोस्।

 > समुद्रमा, िदीमा, बांधिरूमा कसिी सुिहषित िििु प्छ्न  भहि 
हसकाउिुिोस्। हय िाँउिरु खतििाक हुि सक्छि्।
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घिमा सुिषिा
्ुप्रतै दुघ्नटिािरू घिमा घट््छि्।

 > खतििाक चीजिरू िपुग्रे िाँउमा िाख्िुिोस - ्ुछरि, चुिोट, 
िाईटि, िन्क्, दबाईिरू।

 > ्छोिा्छोिीिाई आगो ि िीटििरुबाट टाढा िाख्िुिोस्।

 > उिीिरूिरे चुिोमा िाखरेको तातो खािाको भाँडो पुग् िसकुि्। 
भाँडाको उहजन्ो प्छाडी पट्ी फका्नउिुिोस्।

 > तातो हचया पािी ्छोिा्छोिीिरे िपुग्रे िाँउमा िाख्िुिोस्।

 > ख्याि गिु्निोस हक हटभी वा कािपात िडरेि ्छोिा्छोिीिाई 
िहकचुि।

यिी कनु कनु र, दबरालो वा अन्य जनावर वररपरी छोराछोरी छन 
भने याि गननुनुिोस।  

्छोिा्छोिी सुतरेको बरेिामा सुिषिा
कोिी ्छोिा्छोिी सुतरेकतै  िाँउमा म्छ्न ि् यदी उिीिरूको अिुिाि 
्छोहपयो ि सास फरे ि्न सकरे िि भिरे। उिीिरू साितै  सािा भएकािरे 
खतिाबाट भाग् सक्तैिि।  कोिी अचािक हशशु मकृतु्य बहुिषिण 
(एस.आइ. हड.एस.) बाट म्छ्न ि्।

 > ्छोिा्छोिीिाई सधैं उत्तािरे पािरे ि सुताउिुिोस्, घोप्रे वा कोल्टरे 
पािरे ि िोईि।

 > उहििरुको टाउको ि अिुिाि खुल्ा िान्खहदिुिोस्।

 > ्छोिा्छोिी वा गभ्नवती महििािरु वरिपिी धूम्रपाि िगिु्निोस्।

 > हशशुिरुिाई सुिहषित भँुई कोक्रामा सुताउिुिोस्, ति ििम 
चीजिरु जस्तै सोफािरुमा िोईि।

 > भँुई कोक्रामा हसिािरे, हसिक, ििम गुहडयािरु जस्ा करे हि 
ििाख्िुिोस्।

 > हशशुिरुिाई पहििो ६ दरे न्ख १२ महििासम्म आमाबाबुको 
कोिामा, उहििरुको आफ्ितै खाटमा सुताउिुिोस्।

 > यहद सकु्नहुन्छ भिरे ्छोिा्छोिीिाई आमाको दुध खुवाउिुिोस।

सहक्न िबाट बचाउिरे
सािा बािबाहिकािरे सहजितै अड्काउि सक्छि्।

 > उिीिरूिरे चपाउि िसक्नरे खािरेकुिा जस्तै स्ाउ, गरेडागुडी, 
चक्रेट्िरू,्छािा सहितको ससरेज् िहदिुिोस्।

 > उिीिरुिाई चुइगम िहदिुिोस्।

 > ्छोिा्छोिीिरे खाएको िहजक बसरेि िरेिु्निोस्।

 > महसिा पुजा्न भएका वा टाँकरे  बरेटट् ी भएका खरेिौिािरुबािरे  िोस 
गिु्निोस उहििरुिरे हिलि सक्ाि।

घामबाट सुिषिा
अष्ट् रेहियामा ्छािाको क्ान्सिको दि संसािकतै  उच्चतम ्छ। धुम्मरे 
हदिमतै पहि घामिरे १५ हमिरेट भन्ा चाँडतै डढाँउ्छ। सबतैिरे:

 > ्छत्ररे टोपी ि खकुिो, हसत्ति िुगा िगाउिु प्छ्न

 > घातक सुय्नहकिण ्छरे क्नरे सिन््रिि हकरिम (३०+ एस.पी.एफ.) 
प्रयोग गिु्नप्छ्न   

 > हवशरेष गिी हबिािको १० बजरे दरे न्ख हदउँसोको ३ बजरे हबच 
ओ्झरेिमा बस्रे गिु्नप्छ्न ।

घामबाट सनुरदषित हुन जरुरी त छंिै छ, तर िड्ी बदलयो 
बनाउनका लादग र पयानुप्त दभटादमन डी पाउनका लागी 
िामी सबैको छालामा घाम पननुनुपिनुछ। कालो छाला भएका 
र्फ्क्तिरूको लादग वा लनुगाले दजउ छोपे्िरुका लागी यो 
कदिन हुनसकछ। दभटादमनडीको बारेमा आफनो डक्टरलाई 
सोध्ननुिोस।  

हशशुिरूिाई आफ्ितै सुत्रे िाउँ 
चाहिन्छ तब उिीिरूिाई धरेितै  गमथी 
हँुदतैि वा कुन्च्चदतैिि्। ्छोिा्छोिीिाई 
तपाईंसंग सुताउि सुिहषित हँुदतैि।



्छोिा्छोिी एक्तै बाहिि जाँदा
यहद ्छोिा्छोिी िुिा मान्छरे  हबितै बाहिि जान्छि भिरे उिीिरूिाई 
्ािा हुिुप्छ्न  हक, कसिी:

 > सडकमा वा साइकि कुदाँउदा सुिहषित िििरे

 > बस, टट् ाम, िरेि वा ट्ाक्ी प्रयोग गिने। उिीसंग पया्नप् पतैसा 
हुिुप्छ्न

 > तपाईंिाई वा अन्य हवश्वसिीय िुिा मान्छरे िाई सम्क्न  गिने वा 
आकन्मिक सरेवािाई 000 मा सम्क्न  गिने।

्छोिा्छोिी किां जाँदतै्छि, त्यिाँ कसिी पुग्छि ि कसिाई भरेट्ि 
जाँदतै्छि भन्रे जान् जरुिी ्छ। सुिहषित िििका िाहग, हवशरेष गिी 
हकशोि/हकशोिीिाई उहििरूको योजिा बािरे  सोध्िुिोस।

्छोिा्छोिीिाई एक्तै घिमा ्छोड्दा
कािूििरे भन्छ हक ्छोिा्छोिीको सुिषिाको िाहग आमाबाबु 
हजम्मरेवाि हुन्छि् ि उहििरुिाई असुिहषित न्स्हतमा ्छोड्िु 
हँुदतैि। ्छोिा्छोिीिाई सधैं कसतैिरे िरेिु्न पद्न्छ, जुि मान्छरे :

 > तपाईंिरे हचिरेको ि हवश्वास गि्न सक्नरे हुिुप्छ्न   

 > परिपक्व ि हजम्मरेवाि हुिुप्छ्न     

 > आकन्मिक अवस्ामा करे  गिु्नप्छ्न  भन्रे जान्रे  हुिुप्छ्न ।

अििाइि (इन्टिनेसट)मा सुिषिा
आमाबाबुिरे ्छोिा्छोिीिाई सुिहषित तरिकािरे इन्टििरेट प्रयोग 
गि्न यसिी हसकाउि मद्दत गि्न सक्छि्:

 > उिीिरू करे  गददै  ्छि् भिरेि सोध्रे गिरे ि

 > आफतै िरे  प्रयोग गिी िरेिु्निोस ता हक तपाईंिाई ्ािा िोस 
कसिी त्यो काम गद्न्छ भिरेि

 > यहद उहििरूिाई करे हि समस्ा आएमा तपाईंिाई वा अकको 
हवश्वसिीय वयस्िाई भनु् भहि ्छोिा्छोिीिाई हसकाएि

 > www.esafety.gov.au मा िाम्रो जािकािी खोजरेि।

यहद िरेप्रे प्रवकृती ्छ भिरे आफ्िो हवद्ाियमा कुिा िाख् वा 
इन्टििरेट प्रदायक वा पुहिसिाई रिपोट्न गि्न सकु्नहुन्छ।

सामादजक संजालमा मात्र दिनेको कसैलाई भेट्ननु हुुँिैन 
भदन छोराछोरीलाई राम्ररी सिेत गराउननुिोस। 

्छोिा्छोिीिाई सधैं कोिी 
हजम्मरेवाि र्न्तििरे िरेिचाि 

गिु्न प्छ्न । 



पारिवारिक हिंसा
पारिवारिक हिंसा प्रत्यक समुदाय अहि संस्ािको समस्ा िो। यो 
कदापी हिक िोईि। यो अष्ट् रेहियामा कािूि हवरुद्ध िो।

हिंसा हिम्ािुसाि हुि सक्छि:

 > शािीरिक, जस्तै हपट्िु, घचरेट्िु, हचमोट्िु, कपाि तानु्

 > भाविात्मक, जस्तै उच्च स्विमा किाउिु, मान्छरे को हचत्त 
दुखाउिु, धमकी हदिु

 > माहिसिरूिाई करे हि गि्नबाट हियन्त्रण गिु्न।

हिंसािरे परिवािमा ्छोिा्छोिीिाई िाहि पुऱयाउँ्छ।भिरेिी 
उिीिरूिरे िदरेखरेको वा िसुिरेको िोस्, त्यसिरे उिीिरूको 
हदमागको काम गिाईिाई परिवत्नि गरिहदन्छ ि उिीिरू 
बढ्ि वा हसक्न पहि सक्तैिि्। त्यसिरे परेटमा भएको बच्चािाई 
असि पाि्न सक्छ। पारिवारिक हिंसाका कािण वयस्िरूिाई 
्छोिा्छोिीको िरेखदरेख गि्न कहिि बिाउँ्छ।

यदि दिंसा भएको छ भने तपाईलें संस्ािरूबाट मद्दत दलन 
सक्नुहुनछ। यदि तत्ाल खतरा छ भने ००० मा पनुदलसलाई 
फोन गननुनुिोस्। 

यौि दुर््नविाि
यौि दुर््नविाि कुितै पहि संस्कृ हत वा समुदायमा हुि सक्छ। 
आमाबाबुिरे ्छोिा्छोिीिाई हिम् कुिािरु हसकाएि सुिहषित ििि 
मद्दत गि्न सक्छि्:

 > उिीिरूको समू्ण्न शिीि हिजी (गोप्य) िो भिरेि

 > कसतैिरे उहििरुिाई डि दरेखायो वा अफ्ठ्ािो मिसुस गिायो 
भिरे, परिवािको सदस् वा हमत्र ितै भए पहि, तपाईंिाई वा 
अकको हवश्वसिीय वयस्िाई बताउिु भिरेि

 > तपाईंिरे उिीिरूिाई हवश्वास गिु्नहुिरे्छ ि िषिा गिु्नहुिरे्छ भिरेि

 > तपाईंिरे यी कुिा गोप्य िाख्िहुन् भिरेि

 > उिीिरूिाई कोिी िहचिरेकासंग जािु हँुदतैि भिरेि।

छोराछोरीको यौन िनुर्नुविार प्ायःजसो उनीिरुले दिनेका र 
दवश्ास गनने मादनसिरुद्ारा नै हुनेगछनु । 

आपातकािीि अवस्ािरु
 > यहद तपाईं ्छोिा्छोिीको बािरेमा धरेितै  हचन्तित हुिुहुन्छ 
भिरे उिीिरूिाई अस्पतािको आकन्मिक कषिमा िाि 
सकु्नहुन्छ।

 > यहद ्छोिा्छोिीिरे कुितै िाहिकािक हचज हििरेको जस्ो 
िाग्ो भिरे 13 11 26 मा हबष सूचिा करे न्द्रमा वा 000 मा 
एमु्िेंससिाई फोि गिु्निोस्।

 > यहद कोिी गम्ीि बीमाि भयो भिरे, कसतैिाई चोट िाग्ो भिरे 
वा सास फरे ि्न समस्ा भयो भिरे, तुरुतितै 000 मा एमु्िेंससिाई 
फोि गिु्निोस्।

यहद परिवािका 
सदस्िरु िक्ी या िागु 

औषध दरे न्ख प्रभाहवत भएका 
्छि भिरे ्छोिा्छोिीको सुिषिा 

जोन्खममा प्छ्न ।  

यहद ्छोिा्छोिी हिंसाको जोन्खममा 
पिरे  जस्ो, दुर््नविाि वा हबस्ाि भए 
जस्ो िाग्ो भिरे 13 14 78 मा बाि 
दुर््नविाि रिपोट्न िाइिमा फोि गिरे ि 

मद्दत गि्न सकु्नहुन्छ।  

यहद तपाईंिाई रिस उिरे को ्छ 
वा हचन्तित हुिुहुन्छ भिरे सम्झिुिोस 

्छोिा्छोिीिाई कहिल्तै पहि ्झङ्ाि ्ुझङ््ि 
पािु्न हँुदतैि। त्यसिरे मन्स्ष्किाई षिहत पाि्न 

सक्छ ि कोिी ्छोिा्छोिीिरू म्छ्न ि्। 



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 
जबकास गरेको ९ वटा मधे् एउटा हो। कयौ ंसेवा/ संस्ाहरु र पररवारहरु िसे् जय जिर्दे शजिकामा जिललोभ रुपमा आफिो ज्ाि र योग्यिा योगर्ाि गिुनु भएको छ, वहाँहरु जविेष 
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।
फोन (08) 8303 1660 
www.parenting.sa.gov.au
पेरेन्ट इजि गाइड’हरु दजषिण अष्ट् ेजियामा जन:शुल्क छन् 
महत्वपुण्ण: जय िािकारी योग्य पेिेवरको सल्ाहको साटो जर्ि लजषिि गररएका होईिि।
© र्जषिण अष्ट् ेजलया सरकार प्र्म उत्ार्ि 01/2019

सरेवा(संस्ा)िरु
आपतकािीि
000 मा फोि गिु्निोस पुहिस, आगिागी, एमु्िेंससका िाहग (Police, Fire, Ambulance) 
13 11 26 हवष जािकािी करे न्द्र (Poisons Information Centre) 
13 14 44 मा फोि गिु्निोस प्रििी उपन्स्हतका िाहग यहद समस्ा ्छ भिरे ति तत्ाि खतिा 
्छतै ि भिरे

दोभाषरेिरु
िोभाषण त्ा अननुवािन केन्द्र (Interpreting and Translating Centre)
1800 280 203 मा फोि गिु्निोस, हबिाि ८.३० - बरेिुका ५ बजरे सम्म, सोम दरे न्ख शुक्र 
फोिमा वा आम्रे साम्रे दोभषरेका िागी www.translate.sa.gov.au

अननुवािन त्ा िोभाषण सेवा (दटस नेसनल्) (Translating and Interpreting 
Service (TIS National))
13 14 50 मा फोि गिु्निोस, हदउँसो वा िाहतको कुितै पहि समयमा फोि दोभाषरेका िाहग 
www.tisnational.gov.au

बाि सुिषिा
िेल्थडाइरेक्ट (Healthdirect)
1800 022 222 मा फोि गिु्निोस, कुितै पहि समयमा हदि वा िात यहद कोिी हबिामी वा 
घाइतरे भएमा www.healthdirect.gov.au

नेशनल िोम डक्टर सदभनुस (National Home Doctor Service)
13 74 25 मा फोि गिु्निोस, काया्निय समय पह्छ डक्टििाई घिमा बोिाउि  
https://homedoctor.com.au

दकडसेफ.एस.ए. (Kidsafe SA)
8161 6318 मा फोि गिु्निोस, हबिाि ८.३० बजरे - बरेिुका ५ बजरे सम्म, सोम दरे न्ख शुक्र 
हशशुिरु ि बच्चािरुिाई सुिहषित िाख्रे बािरे  जािकािी, िगायत सुिहषित काि सीट  
www.kidsafesa.com.au

रेड क्रस बेबी सीट्स (Red Cross Baby Seats)
8443 9700 मा फोि गिु्निोस, हबिाि ९ बजरे - बरेिुका ५ बजरे सम्म, सोम दरे न्ख शुक्र 
सुिहषित काि हसट खिीद, भाडामा, जडाि बािरे  सल्ाि  
www.redcross.org.au/baby-seats

दसड्स एन्ड दकड्स एस.ए. (SIDS and Kids SA)
8332 1066 मा फोि गिु्निोस, ९ बजरे हबिाि - ४ बजरे सां््झ, सोम दरे न्ख शुक्र (संकटको 
जवाफ २४/७ उपिब्ध ्छ) 
सुिहषित बच्चाको सुताई ि शोक सियोगको बािरेमा जािकािी www.sidssa.org

बाल िनुरुपयोग ररपोटनु लाइन (Child Abuse Report Line)
13 14 78 मा फोि गिु्निोस, कुितै पहि समय हदि वा िात 
यहद बच्चा हिंसाको जोन्खममा, दुर््नविाि वा हबस्ािमा पिरेको ्छ भिरे  
www.childprotection.sa.gov.au/reporting-child-abuse

इसेफ्टिको आयनुक्तको कायानुलय (Office of the eSafety Commissioner)
1800 880 176 मा फोि गिु्निोस 
धरेितै  भाषािरूमा अििाइि सुिषिा ि साइबि बदमाशीको रिपोट्न गिने बािरे  जािकािी  
www.esafety.gov.au

हिंसा
घरेलनु दिंसा संकट फोन सेवा (Domestic Violence Crisis Line)
1800 800 098 मा फोि गिु्निोस, हदि वा िातको कुितै बरेिा 
हिंसा,आपतकाहिि बास ि हसफारिशिरुका िागी सियोग  
http://womenssafetyservices.com.au

प्वासी मदिलािरूको सियोग कायनुक्रम (Migrant Women’s Support Program)
8152 9260 मा फोि गिु्निोस, ८.३० बजरे हबिाि - ५ बजरे सां््झ, सोम दरेखी शुक्र 
पारिवारिक हिंसामा पिरेका प्रवासी महििािरु ि बच्चािरुका िाहग हिःशुल्क गोपिीय 
सियोग http://womenssafetyservices.com.au

१८०० रेसे्क्ट (1800 RESPECT)
1800 737 732 मा फोि गिु्निोस, कुितै पहि समयमा हदि वा िात 
पारििारिक हिंसा वा यौि आक्रमणको बािरेमा कसतैसंग फोिमा वा अििाइि कुिा गिु्निोस 
www.1800respect.org.au 

बहुसांस्कृ हतक सरेवा
ए.एम.इ.एस. अष्ट् ेदलया (AMES Australia)
7224 8550 मा फोि गिु्निोस, ९ बजरे हबिाि् - ५ बजरे सां््झ, सोम दरेखी शुक्र 
Ground floor, 212 Pirie Street, Adelaide 
7224 8500 मा फोि गिु्निोस, ९ बजरे हबिाि् - ५ बजरे सां््झ, सोम दरेखी शुक्र 
2/59 Commercial Road, Salisbury 
शिणा्थी त्ा िवआगतुिक प्रवासीिरूको िाहग बसोबास सरेवािरू  
www.ames.net.au/locations/find-sites

अष्ट् ेदलयन माइगे्न्ट ररसोसनु सेन्टर (Australian Migrant Resource Centre)
8217 9500 मा फोि गिु्निोस, ९ बजरे हबिाि् - ५ बजरे सां््झ, सोम दरेखी शुक्र 
23 Coglin Street, Adelaide 
बसोबास्, पारिवारिक सम्न्ध ि पारिवारिक हिंसा सरेवािरू प्रवासीिरु, शिणा्थीिरु ि शिण 
खोज्रेिरुका िाहग। 
शिि ि दरेिातका स्ाििरुका िाहग www.amrc.org.au िरेिु्निोस्

अष्ट् ेदलयन ररफ्नुजी एसोदसएशन (Australian Refugee Association)
8354 2951 मा फोि गिु्निोस, ९ बजरे हबिाि् - ५ बजरे सां््झ, सोम दरेखी शुक्र 
304 Henley Beach Road, Underdale 
8281 2052 मा फोि गिु्निोस, ९.३० बजरे हबिाि् - ४.३० बजरे सां््झ, सोम दरेखी शुक्र 
1 Brown Terrace, Salisbury 
शिणा्थीिरुको िाहग सियोग ि सम ््नि www.australianrefugee.org

ररफ्नुजी िेल्थ सदवनुस (Refugee Health Service)
8237 3900 मा फोि गिु्निोस वा 1800 635 566 (दरेिातबाट फोि गदा्न) ९ बजरे हबिाि् - ५ 
बजरे सां््झ, सोम दरेखी शुक्र 
21 Market Street, Adelaide 
ियाँ आएका शिणा्थीिरू ि शिण खोज्रेिरूको िाहग स्वास्थ्य सरेवा

बहुसांस्कृ दतक यनुवा एस.ए. (एम.वाइ.एस.ए.) (Multicultural Youth SA (MYSA))
8212 0085 मा फोि गिु्निोस, ९ बजरे हबिाि - ५ बजरे सां््झ, सोम दरेखी शुक्र  
Shop 9 Miller’s Arcade, 28 Hindley Street, Adelaide 
युवा मान्छरे  ि परिवािका िाहग काय्नक्रम www.mysa.com.au

मनुफ्लिम मदिला एसोदसएशन एस.ए. (Muslim Women’s Association of SA)
8212 0800 मा फोि गिु्निोस, ९.३० बजरे हबिाि - ३ बजरे अपिान्ह, सोम दरे न्ख शुक्र 
Level 4, 182 Victoria Square, Adelaide 
काय्नक्रमिरू ि मुन्लिम महििा ि उिीिरूको परिवािको िाहग सियोग  
www.mwasa.org.au

अहभभावहकय भूहमका
अदभभावक सियोग फोन सेवा (Parent Helpline)
1300 364 100 मा फोि गिु्निोस, बाि स्वास्थ्य ि अहभभावक काय्नमा सल्ािको िाहग

इलिामीकेयर – अदभभावदकय फोन सेवा (Islamicare – Parenting Helpline)
1800 960 009 मा फोि गिु्निोस, िप्ाको ७ हदि 
हकशोि/हकसोिीका आमाबाबुका िाहग गोपिीय सियोग http://Islamicare.org.au

बच्ा हुकानुउने सनजाल (Raising Children Network)
अहभभावहकय भूहमका बािरे  जािकािी त्ा हबहभन् भाषािरूमा हभहडयोिरू  
http://raisingchildren.net.au

पेरेफ्न्टङ एस.ए. (Parenting SA)
‘बािबच्चाको सुिषिा’,’घिमा एक्तै’, यौि दुर््नविािबाट बािबच्चािाई सुिहषित िाख्ि’, 
साइबि (हबधु्हतय प्रहवहध) सुिषिा’ िगायत अन्य बहुसांस्कृ हतक अहभभावकिाई हवहवध 
हशष्नकिरुमा सिि ि सामान्य माग्नहिदने सशिरू www.parenting.sa.gov.au


