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नयाँ संस्ारमा आमाबाबुको काय्द
नयाँ संस्ारमा आए पछी तपाईं आमाबाबु बनु्न भयो  
भने तपाईंले यस्ो पाउन सकु्हुनछ मक:

 > तपाईंका छोराछोरीको जीवन तपाईं सानो छँराको 
भन्ा धेरै फरक खालको हँुरो रहेछ

 > आमाबाबुबाट अपेषिा गररने कती कुराहरू तपाईंका 
लागी नौलो हँुरा रहेछन्

 > तपाईंका आफन्हरुबाट सहयोग पमहलाको भन्ा 
कम हँुरो रहेछ।

यमर तपाईं कसै संग सल्ाह माग् िाहनुहुनछ, 
तपाईंलाई मिन्ा परेको छ वा समस्ा छ भने धेरै 
व्यस्ति र संस्ाहरूले सघाउन सकछन्। स्मरण रहोस 
मक तपाईं एक्ो हुनुहुन्न।

आमाबाब्ले ्छोिा्छोिीलाई रयाँ िेशको दिवर 
सैदलमा अर्कूलर बराउरमा सियोग प्यानुउर 
मित्त्वपूणनु भूदमका खेल्द्छर्। उरीिरूले 
पारिवारिक मूल्यमान्यतािरू दसकाउँ्छर् ि 
्छोिा्छोिीलाई दसक्न, िाँदसल गरनु, ि आफरो 
संस्ाि अंगाली िाख्न मद्दत गरनु सक्छर्।  

सबै संस्ाि ि सम्िायका आमाबाब्ले आफरा ्छोिा्छोिीसंग पे्रम बाढ््छर ि उरीिरूका 
लादग एक्दम िाम्ो िािन्छर्। ्छोिा्छोिी हुकानुउरे धेिै तरिकािरू हुन्छर्। अष्ड् ेदलयामा 
्छोिा्छोिी हुकानुउरे कदत तरिका तपाईकंालागी रौलो हुर सक्छर। 

पररवारका सबै जना नयाँ 
समाजको जीवनमा बानी पछ्द न्। 
एक आपसमा ममलेर काम गना्दले 

पररवारलाई बमलयो बनाउन मद्दत पुग् 
सकछ। 

अष्ड् ेदलयामा आमाबाब्को भूदमका



तपाईंको जुनसुकै प्रकारको 
पररवार होस्, यो छोराछोरीको 
जीवनमा सबैभन्ा महत्त्वपकूण्द 

कुरा हो। 

आमाबाबुको रेखरेख गनदे कामकोबारेमा 
कानुनले के भनछ?   
अस्ट् ेमलयाको कानकूनले - यरी छोराछोरी सुरमषित र ख्ाल 
गररएका छन भने आफनै मुल्यमान्यता अनुसार हुका्दउन 
आमाबाबुहरुलाई अनुममत मरनछ।

आमाबाबुले छोराछोरीबारे यो मनमचित गनु्द पछ्द  मक:

 > उमनहरु हामनबाट सुरमषित छन्

 > उमनहरुको गाँस, बास र कपासको र्वस्ा छ

 > उमनहरु स्कू ल जाने गछ्द न

 > उमनहरुलाई रोघ मबमारमा हेरिाह छ

 > उमनहरुलाई आम ््दक सहयोग छ।

छोराछोरी १८ वष्दको उमेर नहुनजेल सम् उमनहरुका लामग 
आमाबाबु मजमे्वार हुनछन्। १८ वष्दको उमेरमा छोराछोरीलाई 
कानकूनी रूपमा वयस् मामननछ। त्यस पछी पमन धेरै जसो आफनै 
पररवारसंग बसी रहनछन।

अष्ट् ेमलयामा पररवारहरु   
अष्ट् ेमलयामा ्ुपै्र प्रकारका पररवारहरु हुनछन्।

पररवारमा मनम् सरस्हरु हुनसकछन:

 > आमा, बुवा र उनीहरूका छोराछोरी

 > एक्ो आमा वा बाबु र छोराछोरी

 > अलग वा सम्वन्ध मवचे्र भएका, ममलेमत्ोमा रेखरेख गनदे 
आमाबाबु

 > पमहलाको मववाहबाट भएका छोराछोरी र िुला मानछे 
पररवारमा संगै बसेका

 > सममलङ्ी अमभभावक - २ जना  ममहलाहरु वा २ जना पुरुष र 
उनीहरूका छोराछोरी

 > हजुर बा - हजुर आमा वा अन्य वयस्हरुले छोराछोरी 
हुका्दइरहेका।

कुनै पररवार साना हुनछन् त कसैका भने धेरै छोराछोरी, वा धेरै 
आफन्जन् संगै बसे् गरेका हुनछन।



आमाबाबु पमन महत्त्वपकूण्द हुन्। 
ममल्ा मबस्ाम मलनुहोस्, आफुलाई 

मनपनदे काम गनु्दहोस्, र आफनो 
स्ास्थ्यको ख्ाल गनु्दहोस्।

अमभभावमकय काम गनदे तररका    
छोराछोरी हुका्दउने धेरै तररकाहरू हुनछन्।

अष्ट् ेमलयामा आमाबाबुलाई प्रोत्ामहत गररनछ की:

 > माया गनु्दहोस अमन धैय्द हुनुहोस्

 > छोराछोरीसंग गफगाफ गन्द, खेलन, रमाइलो गन्द समय 
मरनुहोस्

 > छोराछोरीलाई बाटो रेखाउन र उनीहरूलाई मसक् मद्दत 
गनु्दहोस्

 > छोराछोरी कस्ो महसुस गरदै ससछन भने्न बुझ्नहोस्

 > पररवारका मनयमहरू स्पष् र व्यावहाररक बनाउनुहोस्

 > कुनै समस्ा आइ परे सहयोग मलनुहोस। 

बुवाहरुलाई पमन प्रोत्ामहत गररनछ की:

 > बच्ा जने् रेस्ख नै उमनहरुको स्ाहार िाकरमा सघाउनुहोस

 > छोराछोरीमक आमालाई र पररवारका सबै ममहलाहरूको 
आरर गनु्दहोस्

 > छोराछोरीलाई पाररवाररक महंसाबाट जोगाउनुहोस।

आमाबाब्को दिमे्वािी प्िा गरनु तब सदिलो प्छनु  िब 
परिवािका सबै ठ्ला मान्ेछ ्छोिा्छोिी हुकानुउरमा दमलेि 
लाग्छर।   

छोराछोरीसंग सम्न्ध   
छोराछोरीसंग राम्ो सम्न्ध हँुरा हेिा्दहको काम समजलो बनछ। 
सम्न्ध राम्ो बनाउने केही तररकाहरू मनम् हुन्:

 > छोराछोरीले भनेको सुनु्नहोस् र उमनहरुसंग बोलनुहोस्

 > पररवारमा सा्ै खाना खानुहोस्

 > पररवारका रैमनक आवश्यक काम बाँडेर गनु्दहोस्

 > शुखर षिणहरुमा रमाइलो गनु्दहोस्

 > एकजुट भै समस्ाको समाधान गनु्दहोस्

 > पररवारका मनयमहरूबारे सहमत हुनुहोस्, जसै् रयालु 
हुने र ख्ाल गनदे, नमपट्ने, नमिच्ाउने वा होच्ाउने नामले 
नबोलाउने; ‘मामफ’ मागे्, बाँड्ने र पालो पस्ख्दने; कती समय 
मटभी, फोन वा अन्य मवर्युमतय यन्त्र (स््रिन) हेनदे भने्न बारे।



छोराछोरीलाई मसकाउने तररका
आमाबाबुले छोराछोरीलाई मसक् मद्दत गनदे ्ुपै्र तररकाहरू 
हुनछन्। तपाईंले गन्द सके् मनम् कुराहरु छन्:

 > उनीहरूलाई जस्न्ए रेखी नै पुस्क पढेर सुनाउने - 
अंगे्जीमा होस वा अकको भाषामा, अ्वा आफनै संस्कृ मतबारे 
क्ाहरू सुनाउने

 > उनीहरूलाई धेरै खालका िीजहरू संग खेलन प्रोत्ामहत गनदे 
र बामहरफेर समक्रय राखे्न

 > छोराछोरीलाई आफैले काम गन्द मसकाउनुहोस्

 > कुनै नयाँ कुरा मसके भने खुशी भैमरनुहोस।

सारै उमेि िेखी बच्ा िेखिेख केन्द्रमा, खेलरे सम्ििरू 
(पे् ग््प)मा ि पूवनुसू्लिरूमा िारे गिानु ्छोिा्छोिीलाई 
फाइिा प्ग्छ। अपाङ्गता भएका ्छोिा्छोिीलाई 
ती संस्ािरू ि दवद्ालयिरूमा स्ागत ्छ। सबै 
बच्ािरूलाई दशक्ाको अदधकाि ्छ। 

छोराछोरीको व्यवहार   
आमाबाबुले अपेषिा गरेको व्यवहार छोराछोरीलाई मसक् समय र 
रया िामहनछ, जुन आमाबाबुले मरनु पछ्द । 

यसले मनम् कुराहरुमा मद्दत गन्द सकछ:

 > तपाईं के िाहनुहुनछ अमन त्यो मकन महत्त्वपकूण्द छ भने्न कुरा 
बुझाउन

 > छोराछोरीलाई व्यवहारको अभ्ास गन्द समय मरन

 > छोराछोरीले ‘रुव्य्दवहार’ मकन गछ्द न भने्न बारे बुझ्न

 > तपाईंलाई ररसै उिे पमन शान् रहन

 > उनीहरु संग कुरा गन्द र आपसी सल्ाहमा समाधान 
मनकालन।

्छोिा्छोिीलाई दपि्रे वा सिाय दिरे गरानुले उरीिरूलाई 
दसक्नमा मद्दत प्गै्र। उरीिरूले आज्ा पालर त गलानुर 
ति उदरिरुले समस्ा समाधार गरनु अब्ास गरने मौका 
ग्माउ्छर्। ्छोिा्छोिीलाई कठोि शािीरिक सिाय दिर् 
कार्र दबपरित िो। तपाईकंा केदि दरिन्ति दिन्ता ्छर भरे 
त्यस्ा संस्ािरू ्छर् िसबाि मद्दत पाउर सक््नहुन्छ।

जब छोराछोरीले उमनहरुका 
कुरा सुमनमरएको महसुस गछ्द न्, 

तब उमनहरु संगको सम्न्ध 
बमलयो हुनछ। 

आमाबाबुले गरेको रेखेर 
छोराछोरीले मसकछन्। जमहले 

पमन यस्ो व्यवहार गनु्दहोस् जुन 
तपाईंका छोराछोरीले मसकुन भने्न 

िाहनुहुनछ।



के छोराछोरीलाई आमाबाबुबाट टाडा 
राख्न ममलछ?
कोही आमाबाबुहरु मिन्ा गर्दछन् बा आफना छोराछोरी कसैले 
खोसछ मक भनेर।

 > यस्ो धेरै कम मात्र हुनछ।

 > यरी छोराछोरी महंसाको गम्ीर खतरामा वा रुर््दवहारमा 
परेका वा बेस्ाहार भएका छन भने मात्र यस्ो हुनछ।

 > पररवारहरुका समस्ा समाधान गन्द र छोराछोरीलाई सुरमषित 
राख्न सघाउने संस्ाहरू हुनछन। अवस्ालाई जमटल हुन 
नमरइ समयमै सहयोग मलनु राम्ो हो।

मद्दत मलने
आवश्यक परा्द मद्दत मागु् मिक हो । संस्ाहरूले आमाबाबुलाई 
छोराछोरी हुका्दउने वा कुनै पाररवाररक मिन्ाका बारेमा ्प 
कुरा जान्न सघाउन सकछन्। यस पुस्स्काको अन्त्यमा बताइएका 
डक्टरहरू, स्कू लहरू र संस्ाहरू सोधपुछ सुरू गन्दलाई 
असल िाउँहरू हुन्।

पाररवाररक महंसा 
अस्ट् ेमलयाको कानुन मवरुद्ध 

हो। 

यमर छोराछोरीले अष्ट् ेमलयामा आफनो 
‘अमधकार’को कुरा गरे भने, तपाईंले कानकूनी 

सल्ाह मरने केन्द्रमा फोन गरेर वा अरु 
संस्ामा खास कुरा के हो सोध्न सकु्हुनछ। 

तपाईंले रोभाषे माग् सकु्हुनछ। 

पाररवाररक महंसा
पाररवाररक महंसा सबै समुराय र समाजको समस्ा हो। यो 
करापी िीक होईन। यसले पररवारमा सबैलाई हामन पुया्दउछ।

 > तनावले छोराछोरीलाई हामन गछ्द  उनीहरूले महंसा नरेखे 
वा नसुने पमन। गभ्दमा बसेका बच्ाहरूलाई पमन हामन पुग् 
सकछ।

 > आमाबाबुले िाहेको जस्ो गरी छोराछोरीले मसक् वा असल 
कुरा पाउन सकै्नन्।

 > पररवारमा महंसा हुनाले वयस्हरूलाई छोराछोरीको हेरिाह 
गन्द कमिन बनाउँछ।

यदि तपाई ंदिंसा प्रयोग गर्नुहुन्छ वा तपाईलंाई रिस उठ्रे 
समस्ा ्छ भरे त्यसमा सियोग गरने संस्ािरू हुन्छर्।  

अमधकार र मजमे्वारीहरू
कमहलेकाही ंछोराछोरीले अष्ट् ेमलयामा आफनो धेरै अमधकार हुनछ 
भनिानछन्। आमाबाबुले उमनहरुलाई बुझाउनु पछ्द  मक कुनै पमन 
‘अमधकार’ संग मजमे्वारी गाँमसएका हुनछन्, जसै्:

 > पररवारका सरस् र अरूको आरर गनु्द पछ्द

 > कानकून पालना गनु्द पछ्द

 > आफकू लाई र अरूलाई सुरमषित राख्नु पछ्द ।
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सेवा (संस्ा)हरु
आपतकालीन
000 मा फोन गनु्दहोस पुमलस, आगलागी, एमु्लेंससका लामग (Police, Fire, Ambulance) 
13 14 44 मा फोन गनु्दहोस प्रहरी उपस्स्मतका लामग यमर समस्ा छ भने तर तत्ाल खतरा 
छैन भने

रोभाषेहरु
िोभाषण त्ा अर्वािर केन्द्र (Interpreting and Translating Centre)
1800 280 203 मा फोन गनु्दहोस, मबहान ८.३० - बेलुका ५ बजे सम्, सोम रेस्ख शुक्र  
फोनमा वा आमे् सामे् रोभषेका लागी www.translate.sa.gov.au

अर्वािर त्ा िोभाषण सेवा (दिस रेसरल्) (Translating and Interpreting 
Service (TIS National))
13 14 50 मा फोन गनु्दहोस, मरउँसो वा रामतको कुनै पमन समयमा फोन रोभाषेका लामग  
www.tisnational.gov.au

अमभभावमकय काय्द
अदभभावक मद्दत फोर (Parent Helpline)
1300 364 100 मा फोन गनु्दहोस, बाल स्ास्थ्य र अमभभावक काय्दमा सल्ाहको लामग

इस्ादमक्यि – अदभभावक मद्दत फोरलाइर (Islamicare – Parenting Helpline) 
1800 960 009 मा फोन गनु्दहोस, हप्ाको ७ मरन 
मकशोर/मकसोरीका आमाबाबुका लामग गोपनीय सहयोग http://Islamicare.org.au

िेदिङ दिल्ड् ेर रेट्वकनु  (Raising Children Network)
अमभभावमकय भकूममकाबारे जानकारी त्ा मबमभन्न भाषाहरूमा मभमडयोहरू  
http://raisingchildren.net.au

पेिेन्टिङ एस.ए. (Parenting SA)
‘बाबु हुनु’,’तपाईंको अमभभावमकय शैली कस्ो छ ?’ लगायत अन्य बहुसांस्कृ मतक 
अमभभावकलाई मवमवध मशष्दकहरुमा सरल र सामान्य माग्दमनरदे सशहरू  
www.parenting.sa.gov.au

स्ास्थ्य र सकुसल्ा
शिणा्थी स्ास् सेवा (Refugee Health Service)
8237 3900 वा 1800 635 566 मा फोन गनु्दहोस (रेहातबाट फोन गरा्द) ९ बजे मबहान् - ५ 
बजे सांझ्, सोम रेखी शुक्र 
21 Market Street, Adelaide 
नयाँ आएका शरणा्थीहरू र शरण खोजे्हरूको लामग स्ास्थ्य सेवा

िेल्थडाइिेक्ट (Healthdirect)
1800 022 222 मा फोन गनु्दहोस, कुनै पमन समयमा मरन वा रात यमर कोही मबरामी वा घाइते 
भएमा www.healthdirect.gov.au

रेशरल िोम डक्टि सदभनुस (National Home Doctor Service)
13 74 25 मा फोन गनु्दहोस, काया्दलय समय पमछ डक्टरलाई घरमा बोलाउन  
https://homedoctor.com.au

िाएल् एन्ड फेदमली िेल्थ सदवनुस (दस.ए.एफ.एि.एस्.) (Child and Family Health 
Service (CaFHS))
1300 733 606 मा फोन गनु्दहोस, ९ बजे मबहान - ४.३० बजे साँझ, सोम रेखी शुक्र 
एपोइन्मेन्कालागी 
बालक त्ा ० - ५ बष्दको उमेरका बच्ाकालामग मन:शुल्क सेवा। नस्दहरूले बालबामलकाको 
स्ास्थ्य, खाने, सुते् र मवकासबारे मद्दत गनदे छन् 
बच्ाको स्ास्थ्य त्ा आमाबाबुको जानकारीका लामग www.cyh.com हेनु्दहोस

बाल ि दकशोिावस्ा मारदसक स्ास्थ्य सेवा(दस.ए.एम.िेि.एस.) (Child and 
Adolescent Mental Health Service (CAMHS))
8161 7198 वा 1800 819 089 मा फोन गनु्दहोस (रेहातका ग्ाहकहरु) ९ बजे मबहान - ५ 
बजे सांझ्, सोम रेस्ख शुक्र 
० - १५ वष्दका उमेरका बालबामलकाको लामग मन: शुल्क परामश्द सेवा  
www.wch.sa.gov.au/camhs

रिलेसन्नशप अष्ड् ेदलया (बहुसांस्कृ दतक सेवा) (Relationships Australia 
(Multicultural Services))
1300 364 277 वा 1800 182 325 मा फोन गनु्दहोस (रेहातबाट फोन गरा्द) ९ बजे मबहान - 
५ बजे सांझ्, सोम रेस्ख शुक्र 
पाररवाररक सम्न्ध, बालबामलका र मकशोर, जुवा, घरेलु महंसा, एिआईभी, हेपाटाइमटसका 
लामग सहयोग www.rasa.org.au

मशषिा
दशक्ा दवभाग (Department for Education)
तपाईंको स्ानीय सरकारी बाल हेरिाह केन्द्र, बालबामलकाको केन्द्र, पकूव्दस्कू ल वा मवद्ालय 
खोज्नुहोस www.education.sa.gov.au

पे्ग््प एस.ए. (Playgroup SA)
स्ानीय बाल खेलकेन्द्र खोज्नुहोस् www.playgroupsa.com.au

अष्ड् ेदलया सिकाि (Australian Government)
बाल हेरिाह केन्द्र र पकूव्दस्कू लहरुको जानकारी 
तपाईको स्ानीय केन्द्र खोज्नुहोस् www.mychild.gov.au

कानुमन
दलगल सदवनुसेस कदमसर अफ एस.ए. (Legal Services Commission of SA)
सल्ाह फोन लाईन1300 366 424 मा फोन गनु्दहोस, ९ बजे मबहान - ४ ३० बजे साँझ्, सोम 
रेखी शुक्र 
मनशुल्क कानुनी सल्ाह www.lsc.sa.gov.au

बहुसांस्कृ मतक सेवा
ए.एम.इ.एस. अष्ड् ेदलया (AMES Australia)
7224 8550 मा फोन गनु्दहोस, ९ बजे मबहान् - ५ बजे सांझ्, सोम रेखी शुक्र 
Ground floor, 212 Pirie Street, Adelaide 
7224 8500 मा फोन गनु्दहोस, ९ बजे मबहान् - ५ बजे सांझ्, सोम रेखी शुक्र 
2/59 Commercial Road, Salisbury 
शरणा्थी त्ा नवआगनु्क प्रवासीहरूको लामग बसोबास सेवाहरू  
www.ames.net.au/locations/find-sites

अष्ड् ेदलयर माइगे्टि रिसोसनु सेटिि (Australian Migrant Resource Centre)
8217 9500 मा फोन गनु्दहोस, ९ बजे मबहान् - ५ बजे सांझ्, सोम रेखी शुक्र 
23 Coglin Street, Adelaide 
बसोबास्, पाररवाररक सम्न्ध र पाररवाररक महंसा सेवाहरू प्रवासीहरु, शरणा्थीहरु र शरण 
खोजे्हरुका लामग। 
शहर र रेहातका स्ानहरुका लामग www.amrc.org.au हेनु्दहोस्

अष्ड् ेदलयर रिफ््िी एसोदसएशर (Australian Refugee Association)
8354 2951 मा फोन गनु्दहोस, ९ बजे मबहान् - ५ बजे सांझ्, सोम रेखी शुक्र 
304 Henley Beach Road, Underdale 
8281 2052 मा फोन गनु्दहोस, ९.३० बजे मबहान् - ४.३० बजे सांझ्, सोम रेखी शुक्र 
1 Brown Terrace, Salisbury 
शरणाम ््दहरुको लामग सहयोग र सम ््दन www.australianrefugee.org

बहुसांस्कृ दतक य्वा एस.ए. (एम.वाइ.एस.ए.) (Multicultural Youth SA (MYSA))
8212 0085 मा फोन गनु्दहोस, ९ बजे मबहान - ५ बजे सांझ्, सोम रेखी शुक्र  
Shop 9 Miller’s Arcade, 28 Hindley Street, Adelaide 
युवा मानछे र पररवारका लामग काय्दक्रम www.mysa.com.au

म्न्स्म मदिला एसोदसएशर एस.ए. (Muslim Women’s Association of SA)
8212 0800 मा फोन गनु्दहोस, ९.३० बजे मबहान - ३ बजे अपरान्ह, सोम रेस्ख शुक्र  
Level 4, 182 Victoria Square, Adelaide 
काय्दक्रमहरू र मुस्लिम ममहला र उनीहरूको पररवारको लामग सहयोग www.mwasa.org.au

महंसा
घिेल् दिंसा संकि फोर सेवा (Domestic Violence Crisis Line)
1800 800 098 मा फोन गनु्दहोस, मरन वा रातको कुनै बेला 
महंसा,आपतकामलन बास र मसफाररशहरुका लागी सहयोग  
http://womenssafetyservices.com.au

प्रवासी मदिलािरूको सियोग कायनुक्रम (Migrant Women’s Support Program)
8152 9260 मा फोन गनु्दहोस, ८.३० बजे मबहान - ५ बजे सांझ्, सोम रेखी शुक्र 
पाररवाररक महंसामा परेका प्रवासी ममहलाहरु र बच्ाहरुका लामग मनःशुल्क गोपनीय सहयोग 
http://womenssafetyservices.com.au

१८०० िेसे्क्ट (1800 RESPECT)
1800 737 732 मा फोन गनु्दहोस, कुनै पमन समयमा मरन वा रात 
पाररराररक महंसा वा यौन आक्रमणको बारेमा कसैसंग फोनमा वा अनलाइन कुरा गनु्दहोस 
www.1800respect.org.au


