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ائتا – ائنىالرنىڭ ەئڭ ياخشى بولىشى ۈئچۈن ياردەمدە بولىمىز

Uyghur/ۇئيغۇرچە

Parent Easy Guide 6 for multicultural families

ۇئچرايدىغان ھادىسلەرنىڭ ائلدىنى 
ېئلىش 

كۆپلىگەن بالىالر ھادىسىلەردە زەخمىلىنىدۇ. بۇ 15 ياشتىن تۆۋەن 
بالىالرنىڭ يارىلىنىش ۋە ۆئلۈپ كېتىشىدىكى ائساسلىق سەۋەپتۇر. 

 كۆپىنچە ھادىسلەرنىڭ ائلدىنى ائلغىلى بولىدۇ. 

ھادىسىلەر تۆۋەندىكىلەرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ: 

ۆئي ائلدىدا ياكى يولدا ماشىنا سوقۇۋىتىش  <

دېڭىز ساھىلىدا، سۇ ۈئزۈش كۆللىرىدە ياكى مۇنچىدا  <
تۇنجۇقۇپ قېلىش 

باغچە، ۆئي ۋە باشقا يەرلەردە يىقىلىپ كىتىش  <

كۆيۈپ قېلىش، زەھەرلىنىش ياكى گېلىدا تۇرۇپ قېلىش  <

بوۋاقالرنىڭ ۇئيقۇدىكى ۆئلۈم ھادىسىلىرى. <

ھادسىلەرنىڭ ائلدىنى ېئلىشتا  ۋە بالىالرنى خەتەردىن ساقالشتا 
ائتا ائنىالرنىڭ  نۇرغۇن ياردەملىرى تېگىدۇ.   

ھەر مەدەنىيەت ۋە جەمئىيەتتە ياشىغۇچى ائتا- ائنىالر ۆئز پەرزەنتلىرىنىڭ زىيانكەشلىكـتىن خالىي 
بولىشىنى ىئستەيدۇ. ائۋسترالىيە  گەرچە بىخەتەر ماكان بولسىمۇ بالىالر ۆئيلىرىدە ۋە جەمئىيەتتە 

زىيانكەشلىككە ۇئچراپ قېلىشى مۇمكىن. 

بالىالرغا يېقىن تۇرۇش 
ۋە كۆز-قۇالق بولۇش 

ائرقىلىق ۇئالرنىڭ ائمانلىقىنى 
قوغداڭ. 

بالىالرنى بىخەتەر ساقالش 
Keeping children safe



سۇ ۈئزۈشنى ۆئگىنىش 
ائىئلىدىكى ھەممەيلەن 

ۈئچۈن كۆڭۈللۈك بىر ىئش. بۇنى 
ۆئگىنىشنىڭ ۋاقتى كېچىكمەيدۇ.  

كۆپلىگەن كىچىك بالىالر 
ۆئيلىرىنىڭ ائلدىدا ماشىنىغا 

سوقۇلۇپ كىتىدۇ. ماشىنىنى قوزغاشتىن 
بۇرۇن بالىالرنىڭ بىخەتەرلىكىنى 

تەكشۈرۈڭ. 

يول ۋە قاتناش بىخەتەرلىكى
قانۇندا مۇنۇالر كۆرسىتىلگەن:   <

ھەيدۈگۈچىلەرنىڭ چۇقۇم كېنىشكىسى بار بولۇش  –

سەپەردە بىخەتەرلىك تاسمىسىنى تاقاش –

بالىالر ۆئز يېشىغا ماس بىخەتەرلىك تاسمىسى تاقاش ياكى  بالىالر  –
وئرۇندۇقلىرىدا وئلتۇرۇش. 

قىسقا ۋاقىت بولسىمۇ بالىالرنى ماشىنا ىئچىدە قەتئىي قويماسلىق  <
الزىم. ماشىنا ىئچى تىزال قىزىپ كىتىدۇ. بالىالر ائغرىپ قېلىشى ھەتتا 

بەزىلىرى ۆئلۈپ كېتىشىمۇ مۇمكىن. 

قاتناش تۈگۈنلىرىدە بالىالرنى داىئما  مۇھاپىزەت قىلىش. يولدىن  <
ۆئتكەندە بالىالرنىڭ قوللىرىنى تۇتىۋېلىش الزىم.

سۇ بىخەتەرلىكى 
بالىالر سۇدا، گەرچە مىقدارى كۆپ بولمىسىمۇ ائسانال تۇنجۇقۇپ 

قېلىشى مۇمكىن. 

بالىالرنى ۋاننىدا قەتئىي يالغۇز قويماسلىق. <

دېڭىز، دەريا ۋە  سۇ ۈئزۈش كۆللىرىدە  بالىالرغا يېقىن تۇرۇش.  <

سۇ بولىدىغان وئرەك ۋە كۆلچەكلەرنى قاشاالپ بالىالرنى  <
يېقىنالشتۇرماسلىق الزىم.  ۋاننىدىكى سۇنى ائققۇزىۋىتىش، چىلەك ۋە 

وئقۇرالردىكى سۇالرنى تۆكىۋىتىش. 

بالىالرغا سۇ ۈئزۈشنى ۆئگىتىش.  <

بالىالرغا دېڭىز ساھىلى، دەريا ۋە توسمىالردا قانداق ساق  <
قېلىشنى ۆئگىتىش. چۈنكى بۇ جايالردا سۇ بەك خەتەرلىك.
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ۆئيدىكى بىخەتەرلىك 
نۇرغۇن ھادىسىلەر ۆئيلەردە يۈز بىرىشى مۇمكىن. 

خەتەرلىك نەرسىلەرنى يەنى پىچاق، سىگارېت، چاقماق، ھاراق  <
ۋە دورىالرنى بالىالر ائاللمايدىغان جايالرغا قويۇش. 

بالىالرنى وئت وئچاق ياكى توكلۇق ىئسسىتقۇالردىن يىراق تۇتۇش.  <

وئچاق بېشىدىكى قىزىق قازاندىن نېرى قىلىش، قازان تۇتقىلىرىنى  <
باشقا تەرەپكە بۇراپ قۇيۇش.

قىززىق ىئچىملىكلەرنى بالىالردىن نېرى قويۇش.  <

تېلىۋىزۇر ۋە باشقا جىھازالرنىڭ بالىالرغا يىقىلىپ كەتمەسلىكىگە  <
دىققەت قىلىش. 

بالىالرغا ىئت، مۈشۈك ۋە باشقا ھايۋانالر ەئتراپىدا سەگەك بولۇش. 

بوۋاقالرنىڭ ېئسەن ۇئيقۇسى 
بالىالر دۈم ۇئخلىغاندا ۋە تىنالمىغاندا ۆئلۈم ھادىسلىرى چىقىشى 

مۇمكىن. ۇئالر ۆئزلىرىنى خەتەردىن قاچۇرۇشقا بەك كىچىك. بەزى 
بۇۋاقالر ۇئشتۈمتۇت بوۋاق ۆئلۈم ھادىسىسىدە )SIDS( ۆئلۈپ كېتىشى 

مۇمكىن. 

بوۋاقالرنى وئڭدا ۇئخلىتىش، دۈم ياتقۇزماسلىق الزىم.  <

ۇئالرنىڭ بېشى ۋە يۈزىنى وئچۇق قويۇش الزىم. <

بوۋاقالر ۋە ھامىلدار ائيالالر بار يەردە تاماكا چەكمەسلىك الزىم. <

بالىالرنى مۇقىم كارۋاتتا ۇئخلىتىش، كىرىسلوغا وئخشاش يۇمشاق   <
يەردە ۇئخالتماسلىق الزىم.

بالىالرنىڭ كارۋىتىغا يۇمشاق ياستۇق، يوتقان ۋە وئيۇنچۇقالرنى  <
قويماسلىق الزىم. 

بوۋاقالرنى ھىچ بولمىغاندا دەسلەپكى 6 ائيدىن 12 ائيلىق بولغىچە  <
ائتا- ائنىنىڭ ھوجرىسىدا ائيرىم كارۋاتتا ياتقۇزۇش.

ىئمكانىيەت بولسىال ائنا سۈتىدە ېئمىتىش.  <

گالدا تۇرۇپ قېلىشنىڭ ائلدىنى ېئلىش 
كىچىك بالىالرنىڭ گېلىدا ائسانال نەرسە تۇرۇپ قالىدۇ.

چايناپ يۇتالمايدىغان يېمەكلەرنى مەسىلەن ائلما، قۇرۇق مېغىز،  <
كەمپۇت ۋە چۇجۇقالرنى بەرمەسلىك.

چاينايدىغان سېغىز بەرمەسلىك. <

بالىالر تاماقالنغاندا يېنىدا بولۇش. <

 كىچىك وئيۇنچۇق ۋە ياپىالق باتارىيەلەرنى يۈتۈۋالماسلىقى ۈئچۈن  <
ھېزى بولۇش. 

كۈن نۇرى بىخەتەرلىكى
ائۋسترالىيە دۇنيادىكى تېرە راكى ەئڭ كۆپ بولىدىغان دۆلەت. بۇلۇتلۇق 

كۈنلەردىمۇ  ائپتاپ 15 مىنۇت ىئچىدە كۆيدۈرەلەيدۇ. مۇداپىەئ ۈئچۈن 
ھەركىم: 

باش كېيىم، ائزادە ۋە سوغۇق تۇتىدىغان كېيىملەرنى كېيىش  <

> )SPF 30+( ائپتاپتىن مۇداپىەئ مېيــى سۈرۈش 

ەئتىگەن ساەئت 10:00 دىن چۈشتىن كېيىن 3:00  ائرىلىقىدا  <
سايە جايالردا تۇرۇش. 

 كۈن نۇرىدىن مۇداپىەئ ېئلىش مۇھىم بولغىنىدەك، سۆڭەكلەرنىڭ 
كۈچلۈك بۇلىشى ۈئچۈن داىئملىق ھالدا ائپتاپ بىلەن ۇئچرىشىپ 

تۇرىشىمىزمۇ الزىم. تۇتۇق تېرىلىك كىشلەر ۋە بەدەنلىرىنى وئراپ 
يۈرىدىغانالرنىڭ يېتەرلىك قۇياش نۇرىغا ېئرىشىشى تەسرەك بولىدۇ. بۇ 

ھالدا  دوختۇرىڭىزدىن ۋىتامىن D توغرۇلۇق مەسلىھەت ېئلىڭ. 

بوۋاقالرنىڭ ۆئزىنىڭ 
ياتىدىغان يېرى بولغاندا ۇئالر 

ىئسسىپ كەتمەيدۇ، دومىالپ 
كەتمەيدۇ. بوۋاقنى يېنىڭىزدا 
ياتقۇزۇش بىخەتەر ەئمەس. 



بالىالرنىڭ يالغۇز سىرتالرغا چىقىشى
چوڭالرنىڭ ھەمراھلىقىسىز سىرتقا چىققاندا بالىالر تۆۋەندىكىلەرنى 

چوقۇم بىلىشى كېرەك: 

ۋەلسىپىت مىنگەندە يول بىخەتەرلىكىنى بىلىش  <

ائپتۇبۇس، پۇيىز، ترامۋاي ياكى تاكسىالرغا وئلتۇرۇشنى بىلىشى  <
ۋە يانلىرىدا يىتەرلىك پۇلى بولۇش 

سىز ۋە ىئشەنگەن چوڭالرغا، جىددىي ەئھۋالدا 000  غا تېلىڧۇن  <
قىالاليدىغان بولۇش.

بالىالرنىڭ قەيەرگە قانداق بارىدىغانلىقىنى ۋە كىملەر بىلەن 
ۇئچرىشىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇش بەك مۇھىم. بالىالرنىڭ بولۇپمۇ 

قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ ىئسەنلىك پىالنلىرىنى سۇراپ تۇرۇش الزىم. 

بالىالرنى ۆئيدە يالغۇز قالدۇرۇش 
قانۇندا ائتا- ائنىالرنىڭ بالىالرنىڭ بىخەتەرلىكىگە كاپالەت قىلىشى ۋە 

ۇئالرنى بىخەتەر بولمىغان ەئھۋالالردا يالغۇز قويماسلىقى كۆرسىتىلگەن. 
بالىالر داىئما تۆۋەندىكى كىشىلەر تەرىپىدىن قاراپ تۇرىلىشى كېرەك: 

بىلىدىغان ۋە ىئشەنچلىك  كىشىلەر  <

چوڭ ۋە مەسۇئلىيەتچان كىشىلەر   <

جىددىي ەئھۋالدا نېمە قىالرىنى بىلەلەيدىغانالر. <

تور بىخەتەرلىكى 
ائتا- ائنىالر تۆۋەندىكى يولالر بىلەن بالىالرغا بىخەتەر تور ىئشلىتىشنى 

ۆئگىنىشىگە ياردەم قىالاليدۇ: 

بالىالر بىلەن سۆزلىشىش ۋە نىمە قىلىۋاتقانلقىنى سوراپ تۇرۇش  <

 ۆئزىڭىز كۆرسىتىىش ائرقىلىق قانداق قوللىنىش توغرىسىدا  <
كۆرسەتمە بىرىش 

ەئندىشە قىلىدىغان ەئھۋالغا دۇچ كەلگەندە بالىالرغا سىز ۋە باشقا  <
ىئشەنچلىك كىشىلىرىگە ېئيتىشنى بىلدۈرۈش 

> .www.esafety.gov.au بۇ تور بەتتە نۇرغۇن پايدىلىق ۇئچۇرالر بار

بوزەك قىلىدىغان ەئھۋالالر كۆرۈلگەندە، ۇئقۇتقۇچىالرغا، تور 
تەمىنلىگۈچىلەرگە ياكى ساقچى داىئرىلىرگە مەلۇم قىلسىڭىز بولىدۇ. 

 بالىالر پەقەت توردىال تونۇشقان كىشىلەر بىلەن ئۇچراشسا 
بولمايدىغانلىقىنى بىلىشى كېرەك. 

بالىالر داىئما 
باشقىالرنىڭ كۆڭۈل 

بۆلىشىگە مۇھتاجدۇر. 
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ائىئلىدىكى زوراۋانلىق 
ائىئلىدىكى زوراۋانلىق ھەرقانداق جەمئىيەت ۋە مەدەنىيەتلەردە بىر 

مەسىلىدۇر. بۇنىڭغا ھەرگىزمۇ يول قويۇلمايدۇ. بۇ ھەرقانداق ائىئلىدە ھەر 
كىمگە  زىيانلىقتۇر. 

 زوراۋانلىق تۆۋەندىكى شەكىللەردە ىئپادىلىنىشى مۇمكىن:

تەن ائزارى، مەسىلەن- ۇئرۇش، ىئتتىرىش، چىمدەش ۋە  <
چاچلىرىنى تارتىش 

روھىي ائزار، مەسىلەن خورالش ۋە بوھتان چاپالش قاتارلىقالر  <

باشقىالرنىڭ ىئشلىرىنى باشقۇرۇۋېلىش.  <

ائىئلىدىكى زوراۋانلىق بالىالرغا زىيانلىقتۇر. بالىالر بۇ قىلمىشالرنى بىۋاستە 
كۆرمىگەن ۋە ائڭلىمىغان ھالدىمۇ،  بۇنىڭدىن كەلگەن بېسىمالر بالىالرنىڭ 

مېڭىسىنىڭ ىئشلىشىگە يەنى ساغالم ۆئسۈش ۋە ۆئگىنىشىگە تەسىر قىلىدۇ. 
ائىئلىدىكى زوراۋانلىق چوڭالرنىڭ پەرزەنتلەرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ېئلىشىنى 

قىيىنالشتۇرىدۇ. 

ائىئلىڭىزدە زوراۋانلىق كۆرۈلسە دەرھال ياردەم يوللىرىنى ىئزلەڭ. 
جىددىي خەتەر ەئھۋالدا، 000 نۇمۇرى ائرقىلىق ساقچىغا تېلىڧۇن 

قىلىڭ.

جىنسىي پاراكەندىچىلىك 
جىىنسىي پاراكەندىچىلىك ھەممە مەدەنىيەت ۋە جەمئىيەتلەردە 

كۆرىلىدۇ. ائتا- ائنىالر بالىالرغا تۆۋەندىكلەرنى ۆئگىتىش ائرقىلىق ۇئالرنى 
ساقاليدۇ: 

پۈتۈن بەدەننىڭ شەخسىيتىنى  بىلدۈرۈش <

مەيلى كىمدەكىم، ھەتتا ائىئلە ەئزالىرى ۋە دوستلىرى تەرىپىدىن  <
قورقۇتۇلسا ياكى بىائرام قىلىنسا، سىزگە ياكى باشقا ىئشەنچىلىك 

چوڭالرغا بۇ ىئشالرنى مەلۇم قىلىشنى ۆئگىتىش 

ۆئزىڭىزنىڭ ۇئالرغا ىئشىنىدىغانلىقىڭىزنى ۋە قوغدايدىغانلىقىڭىزنى  <
بىلدۈرۈش 

بۇنداق ىئشالرنى مەخپىي تۇتماسلىقنى ۆئگىتىش  <

ناتونۇش ھىچكىم بىلەن بىر يەرگە بارماسلىقنى ۆئگىتىش.  <

كۆپىنچە جىنسىي پاراكەندىچىلىك بالىالرنى بىلىدىغان ۋە ىئشەنچلىك 
دەپ قارالغان كىشىلەر تەرىپىدىن سادىر بولىدۇ. 

جىددىي ەئھۋالدا 
بالىڭىزدىن زىيادە تەشۋىشلەنسىڭىز دوختۇرخانىنىڭ جىددىي  <

قۇتقۇزۇش بۆلۈمىگە ائپارسىڭىز بولىدۇ. 

بالىڭىز خەتەرلىك نەرسىلەرنى يۇتىۋالغان بولسا، 131126   <
ائرقىلىق زەھەرلىنىشتىن مۇداپىەئ ۇئچۇر مەركىزىگە ياكى 000 

ائرقىلىق جىىدىي قۇتقۇزۇشقا تېلىڧۇن قىلسىڭىز بولىدۇ. 

كىمىكى قاتتىق ائغرىسا، يارىالنسا ياكى نەپەستە قىينالسا دەرھال   <
000 ائرقىلىق جىددىي قۇتقۇزۇش  چاقىرىڭ. 

ۆئيدىكىلەر ھاراق 
ياكى زەھەرلىك چېكىملىكنىڭ 

تەسىرىگە ۇئچرىغان بولسا 
بالىالرنىڭ ائمانلىقى خەتەر 

ائستىدا قالىدۇ.

ەئگەر بىرەر بالىنىڭ 
تەھدىت خەتىرىدە قالغانلىقىنى، 

خورالنغانلىقىنى ياكى سەل قارالغانلىقىنى 
بايقىسىڭىز 131478 نۇمۇرى ائرقىلىق 

بالىالرنى خورالشنى پاش قىلىش 
لىنيەسىگە مەلۇم قىلىڭ.

خاپا بولۇپ غەزىۋىڭىز كەپ 
كەتسىمۇ  بوۋاقالرنى سىلكىمەڭ. 
بۇنداق بولسا بالىالرنىڭ مېڭىسى 

زەخمىلىنىدۇ ھەتتا ۆئلۈپ كىتىشىمۇ 
مۇمكىن. 



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 9 قولالنمىنىڭ 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: 83031660 )08(   
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.

ائالقىدار مۇالزىمەتلەر
جىددىي ەئھۋالدا 

 000 نۇمۇرى ائرقىلىق ساقچى، وئت ۆئچۈرۈش ۋە  جىددىي قۇتقۇزۇشقا
 131126 زەھەرلەنگەندە ۇئچۇر مەركىزى

131444 نۇمۇرى ائرقىلىق، خەتەرلىك بولمىغان ەئمما ساقچىنىڭ كېلىشىگە ېئھتىياجىڭىز بولسا 

تەرجىمە مۇالزىمەتلىرى  
ېئغىزچە ۋە يېزىقچە تەرجىمانالر مەركىزى 

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

)TIS( يېزىقچە تەرجىمانلىق ۋە ېئغىزچە تەرجىمانلىق مۇالزىمىتى
www.tisnational.gov.au 131450 نۇمۇرى ائرقىلىق 24 ساەئت تېلىڧۇن تەرجىمانلىقى

بالىالر بىخەتەرلىكى 
Healthdirect ساغالملىق مەسلىھىتى

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

National Home Doctor Service دۆلەتلىك دوختۇر چاقىرىش مۇالزىمىتى
 نۇرمال خىزمەت ۋاقىتلىرىدن سىرتقى چاغالردا ۆئيگە دوختۇر چاقىرىش لىنيەسى 137425

https://homedoctor.com.au

Kidsafe SA جەنۇبىي ائۋسترالىيە بالىالر بىخەتەرلىكى ىئدارىسى 
 81616318 ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 8:30 دىن چۈشتىن كېيىن 5:00 گىچە

بوۋاقالر ۋە بالىالر بىخەتەرلىكى ۋە ماشىنىدا ىئشلىتىدىغان بالىالر وئرۇندۇقلىرى توغرىسىدىكى مەلۇماتالر 
www.kidsafesa.com.au

قىزىل كىرىست جەمئىيىتى بالىالر قاتناش ۈئسكۈنىلىرى 
 84439700 ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 9:00 دىن چۈشتىن كېيىن 5:00 گىچە

 مۇۋاپىق بالىالر قاتناش ۈئسكۈنىلىرىنى سېتىۋېلىش، ىئجارىگە ېئلىش ۋە  وئرنىتىش مەلۇماتلىرى
www.redcross.org.au/baby-seats

SIDS and Kids SA )بوۋاقالردىكى تۇيۇقسىز ۆئلۈم ۋە بالىالر خەۋپسىزلىكى( 
 83321066 ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 9:00 دىن چۈشتىن كېيىن 4:00 گىچە

 )جىددىي كىرزىس ەئھۋالدا كىچە كۈندۈز ھەر ۋاقىت(
www.sidssa.org بوۋاقالر ۇئيقۇ  خاتىرجەملىكى ۋە مۇسىبەتتە تەسەللىي مەلۇماتلىرى

Child Abuse Report Line بالىالرنى خورالشنى پاش قىلىش لىنيەسى
 131478 ائرقىلىق كىچە كۈندۈز ھەر ۋاقىت 

 بالىالر تەھدىت خەتىرىدە، خورلۇقتا قالغاندا ياكى سال قارالغاندا ائالقە ۈئچۈن
www.childprotection.sa.gov.au/reporting-child-abuse

تور بىخەتەرلىكى كومىسسيەسى  ئشخانىسى 
1800880176 

بىرقانچە تىلالردا  تور بىخەتەرلىكى ۋە توردىكى ائۋارىگرچىلىك ۋە پاراكەندىچىلىكنى مەلۇم قىلىش بىلگىلىرى   
www.esafety.gov.au

زوراۋانلىق 
ائىئلىۋىي زوراۋانلىق كىرزىس لىنيەسى 

 1800800098 كىچە- كۈندۈز ھەر ۋاقىت 
 زوراۋانلىققا ياردەم، جىددىي ۆئي ھەل قىلىش ۋە باشقا تەرەپلەرگە تونۇشتۇرۇش مۇالزىمەتلىرى

http://womenssafetyservices.com.au

مۇھاجىر ائيالالر ياردەم پروگراممىسى 
 81529260 ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 8:30 دىن چۈشتىن كېيىن 5:00 گىچە  

 ائىئلىۋىي زوراۋانلىقتا ۇئۋالچىلىقتا قالغان ائيالالر ۋە بالىالر ۈئچۈن ھەقسىز ۋە مەخپىي ياردەملەر
http://womenssafetyservices.com.au

RESPECT 1800
 1800737732 كىچە- كۈندۈز ھەر ۋاقىت

تېلىڧۇن ياكى تور ائرقىلىق ائىئلىۋي زوراۋانلىق ياكى جىنسىي خورلۇق ھەققىدە مۇناسىۋەتلىك كىشىلەرگە 
www.1800respect.org.au مەلۇم قىلىش

كۆپ مىللەتلىك مۇالزىمەت وئرۇنلىرى 
AMES Australia

 72248550 ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 9:00 دىن چۈشتىن كېيىن 5:00 گىچە
Ground floor, 212 Pirie Street, Adelaide 

 72248500 ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 9:00 دىن چۈشتىن كېيىن 5:00 گىچە  
Commercial Road, Salisbury 2/59 

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

)AMRC( ائۋسترالىيە مۇھاجىىرالر خىزمەت مەركىزى
 82179500 ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 9:00 دىن چۈشتىن كېيىن 5:00 گىچە

Coglin Street, Adelaide 23 
كۆچمەنلەر، پاناھلىق تىلىگۈچىلەر  ۋە مۇھاجىرالر ۈئچۈن جايلىشىش، ائىئلىۋىي مۇناسىۋەتلەر ۋە 

ائىئلىدىكى زوراۋانلىق توغرىسدىكى مۇالزىمەتلەر www.amrc.org.au ائرقىلىق شەھەر ۋە چەت 
رايۇنالردىكى خىزمەت وئرۇنلىرىغا قارالسۇن

ائۋسترالىيە پاناھلىق كۆچمەنلىرى بىرلىكى 
 83542951 ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 9:00 دىن چۈشتىن كېيىن 5:00 گىچە

Henley Beach Road, Underdale 304 
 82812052، ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 9:30 دىن چۈشتىن كېيىن 4:30 گىچە  

Brown Terrace, Salisbury 1 
www.australianrefugee.org پاناھلىق كۆچمەنلىرى ۈئچۈن ياردەم  مۇالزىمەتلىرى

مۇھاجىرالر ساغالملىقى مۇالزىمىتى 
82373900 ياكى 1800635566 )چەت رايۇنالر ۈئچۈن( نۇمۇرىدا ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 9:00 دىن 

 چۈشتىن كېيىن 5:00 گىچە  
Market Street, Adelaide 21 يېڭىدىن وئرۇنالشتۇرۇلغان مۇھاجىرالر ۋە سىياسىي پاناھلىق تىلىگۈچىلەر 

ۈئچۈن ھەقسىز ساغالملىق مۇالزىمىتى 

)MYSA( جەنۇبىي ائۋسترالىيە كۆپ مەدەنىيەتلىك ياشالر بىرلىكى
 82120085 ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 9:00 دىن چۈشتىن كېيىن 5:00 گىچە  

Shop 9 Miller’s Arcade, 28 Hindley Street, Adelaide 
 www.mysa.com.au ياشالر ۋە ائىئلىلەر ۈئچۈن پروگرامما ۋە مۇالزىمەتلەر

جەنۇبىي ائۋسترالىيە مۇسۇلمان ائيالالر جەمئىيىتى 
 82120800 ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 9:00 دىن چۈشتىن كېيىن 3:00 گىچە 

Level 4, 182 Victoria Square, Adelaide 
www.mwasa.org.au مۇسۇلمان ائيالالر ۋە ائىئلىرىگە ياردەم بىرىش پروگراممىلىرى

پەرزەنت تەربىيەسى 
ائتا- ائنىالر ياردەم لىنيەسى 

1300364100 بالىالر ساغالملىقى ۋە پەرزەنت تەربىيەسى مەسلىھەتلىرى 

ىئسالم تەربىيەسى- پەرزەنت تەربىيەسى قىزىق لىنيەسى 
 1800960009 ھەپتنىڭ ھەر كۈنلىرى  

http://Islamicare.org.au ۆئسمۈرلەرنىڭ ائتا- ائنىلىرىغا ىئشەنچلىك ياردەملەر

Raising Children Network پەرزەنت تەربىيلەش ائالقە تورى
 نۇرغۇن تىلالردا تەييارالنغان پەرزەنت تەربىيەسىگە ائالقىدار مەلۇمات ۋە ھۆججەتلىك ڧىلىمالر

http://raisingchildren.net.au

Parenting SA جەنۇبىي ائۋسترالىيە پەرزەنت تەربىيەسى ىئدارىسى
كۆپ مەدەنىيەتلىك ائتا- ائنىالر قولالنمىلىرى ۋە 'كىچىك بالىالر بىخەتەرلىكى'، 'ۆئيدە يالغۇز قېلىش'، 

'بالىالرنى جىنسىي پاراكەندىچىلىكـتىن قوغداش'، 'تور بىخەتەرلىكى' قاتارلىق كۆپ خىل مەزمۇنالردىكى 
www.parenting.sa.gov.au نورمال تەربىيە قولالنمىلىرى بىلەن تەمىنلەيدۇ


