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ائۋسترالىيەدە پەرزەنت تەربىيەسى 

يېڭى مەدەنىيەتتە پەرزەنت 
تەربىيەسى 

يېڭى بىرمەدەنىيەتتە ائتا-ائنا بولۇشتا، تۆۋەندىكىلەرنى 
بايقىشىڭىز مۇمكىن: 

بالىلىرىڭىزنىڭ ھاياتىنىڭ سىزنىڭ بۇرۇنقى ۋاقىتلىرىڭىزغا  <
قەتئىي وئخشاشمايدىغانلىقى

ائتا-ائنىدىن كۈتىلىدىغان تەلەپلەرنىڭ سىز ىئلگىرى تۇتقان  <
يولدىن پەرقلىق بولىشى 

سىزگە ھەمدەمدە بولىدىغان ائىئلە ەئزاالرنىڭ بۇرۇنقىدىن  <
ائز بولىشى. 

بىراۋغا دەردىڭىزنى تۆكمەكچى بولسىڭىز ياكى ەئندىشىلىرىڭىز 
ۋە قىيىنچىلىقلىرىڭىز بولسا، سىزگە ياردەم قىلىدىغان نۇرغۇن 
ائدەملەر ۋە وئرۇنالر باردۇر. ۆئزىڭىزنىڭ يالغۇز ەئمەسلىكىنى 

بىلىشىڭىز  پايدىلىقتۇر.  

بالىالرنىڭ يېڭى دۆلەتكە كۆنىشدە ائتا- ائنىالر بەك مۇھىم رول 
وئينايدۇ. ائتا- ائنىالر بالىلىرىغا ائىئلە قىممىتىنى ۆئگىتىدۇ. 
شۇنداقال  پەرزەنتلەرنىڭ وئقۇش، نەتىجە قازىنىش ۋە ۆئز 
مەدەنىيىتىگە باغلىنىپ تۇرىشىغا ياردەملەردە بوالاليدۇ. 

ھەر مەدەنىيەت ۋە جەمئىيەتتە ائتا-ائنىالر ۆئز پەرزەنتلىرىنى ياخشى كۆرىدۇ، بالىلىرىغا ھەممىنىڭ  
ياخشىسىنى ائرزۇ قىلىدۇ.  پەرزەنت تەربىيەسىنىڭ نۇرغۇن يوللىرى بار. ائۋسترالىيەدىكى بەزى پەرزەنت 

تەربىيلەش يوللىرى بەلكىم سىزگە يېڭىچە تۇيىلىشى مۇمكىن.   

ائىئلىدىكى ھەممەيلەن 
يېڭى دۆلەتتىكى ھاياتقا 

ماسلىشىپ كېتەلەيدۇ. ىئشالرنى 
وئرتاق بىر تەرەپ قىلىش ائىئلىلەرنى 

ساغالمالشتۇرىدۇ. 
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مەيلى ائىئلىڭىز قايسى 
خىلدىكى ائىئلە  بولسۇن بۇ 

پەرزەنتلىرىڭىزنىڭ ھاياتى ۈئچۈن 
ھەممىدىن مۇھىم نەرسىدۇر. 

قانۇن پەرزەنت تەربىيەسى توغرۇلۇق 
نېمە دەيدۇ

ائۋسترالىيە قانۇنى ائتا-ائنىالرنىڭ پەرزەنتلىرىگە كۆيۈنگەن ۋە 
بىخەتەرلىكىگە كاپالەت قىلغان ائساستا ۆئزىنىڭ قىممەت قارىشى ۋە 

ىئتىقادىدا تەربىيلىشىگە يول قويىدۇ.

ائتا-ائنىالر بالىالرغا تۆۋەندىكى كاپالەتلەرنى بېرىشى الزىم:

خەتەردىن خالىي بولۇش  <

تۇرىدىغان جايــى، يەيدىغان يېمىكى ۋە كېيىدىغان كېيىمى بىلەن  <
تەمىنلەش  

مەكـتەپلەرگە بېرىشىغا ەئھمىيەت بىرىش    <

ساغالملىقىغا كۆيۈنۈش  <

ىئقتىسادىي جەھەتتە قامداش. <

ائتا-ائنىالر پەرزەنتلىرى 18 ياشقا توشقىچە ھامىيلىق قىلىدۇ. 18 ياشقا 
كىرگەندە بالىالر قانۇنۇنىي جەھەتتە قۇرامىغا يەتكەن بولىدۇ. شۇنداقتىمۇ 

نۇرغۇنلىرى يەنىال ۆئزلىرىنىڭ ائىئلىسىدە ياشايدۇ. 

ائۋسترالىيەدە ائىئلىلەر 
ائۋسترالىيەدە نۇرغۇن تىپتىكى ائىئلىلەر مەۋجۇت. 

ائىئلىلەرنىڭ تەركىبلىرى تۆۋەندىكىچە: 

ائنا، دادا ۋە بالىلىرى بار ائىئلىلەر  <

يالغۇز ھامىي بىلەن بالىالر ياشايدىغان ائىئلىلەر <

ائيرىلغان ياكى ائجراشقان ائتا- ائنىالر وئرتاق ھامىيلىقى بار  <
ائىئلىلەر 

بۇرۇنقى تۇرمۇشتىكى چوڭ كىچىك بالىلىرى بىرگە ياشايدىغان  <
ائىئلىلەر 

وئخشاش جىنىسلىق ھامىيالر- ھەرىئىككى تەرەپ ائيال يا ەئر ۋە  <
بالىلىرى بار ائىئلىلەر

بۇۋا-مۇمىلىرى ياكى باشقا چوڭالر بېقىۋاتقان بالىالر بار ائىئلىلەر.  <

بەزى ائىئلىلەر كىچىك، بەزىلىرىدە نۇرغۇن بالىالر بولۇشى ياكى نۇرغۇن 
تۇغقانلىرى بىرگە ياشاۋاتقان بولىشى مۇمكىن.



ائتا-ائنىالرمۇ مۇھىمدۇر. 
دەم ائلغۇدەك پۇرسەت بولسا دەم 
ېئلىڭ، كۆڭلىڭىز خۇش بولىدىغان 

ىئشالرنى قىلىڭ ۋە ساالمەتلىكىڭىزگە 
پەرزەنت تەربىيلەشنىڭ يوللىرىدىققەت قىلىڭ. 

پەرزەنت تەربىيلەشنىڭ نۇرغۇن يوللىرى بولۇپ، ائتا-ائنىالرنىڭ 
تۆۋەندىكى يولالرنى تۇتىشى تەۋسىيە قىلىنىدۇ:

مېھرىبان ۋە سەبىرچان بولۇش  <

بالىالرغا ۋاقىت ائجىرىتىش، سۆزلىشىش، بىرگە وئيناش ۋە كۆڭۈل  <
ېئچىشتە بىرگە بولۇش  

بالىالرنى يىتەكلەش ۋە ۆئگىنىشىگە ياردەم بىرىش  <

بالىالرنىڭ ھېسياتىنى چۈشىنىش <

رۇس ۋە مەسۇئلىيەتچان ائىئلە تۈزۈمى بولۇش <

مەسىلە بايقالسا ياردەم ىئزلەش.  <

دادىالرنىڭمۇ تۆۋەندىكىلەرنى قىلىشى تەۋسىيە قىلىنىدۇ: 

باال تۇغۇلغاندىن تارتىپ قاراشقا ياردەملىشىش  <

بالىالرنىڭ ائنىسى ۋە ائىئلىدىكى بارلىق ائيالالرنى ھۆرمەتلەش <

بالىالرنى ائىئلە زوراۋانلىقىدىن قوغداش.  <

ائىئلىدىكى چوڭالر بىر يەردىن چىقىپ  بالىالرنى چوڭ قىلغاندا 
پەرزەنت تەربىيەسى  ائسانغا توختايدۇ. 

بالىالر بىلەن باغلىنىش 
بالىالر بىلەن بولغان مۇناسىۋەت ياخشى بولسا، پەرزەنت تەربىيەسى 

قواليلىشىدۇ. تۆۋەندىكى بىرقانچە ۇئسۇلالر ياخشى مۇناسىۋەت 
وئرنىتىشقا پايدىلقتۇر: 

بالىالر بىلەن گەپلىشىش ۋە پىكىرلىرىنى ائڭالش <

بىر ائىئلە جەم بولۇپ غىزالىنىش  <

ۆئي ىئشلىرىدا ھەمكارلىشىش  <

خۇشال ۋاقىتالرنى تەبرىكلەش  <

مەسىلىلەرنى وئرتاق ھەل قىلىش  <

ۆئيدىكى وئرتاق تۈزۈمگە رازى بولۇش- مەسىلەن ەئدەپلىك  <
بولۇش، كۆيۈنۈش، ۇئرۇشماسلىق، ۋارقىرىماسلىق ياكى لەقەم 

قويماسلىق؛ 'كەچۈرۈڭ' دېيىش، تەقسىمات ۋە نۆۋەتكە رىائيە 
قىلىش؛ تېلىۋىزۇر كۆرۈش ۋە تېلىڧۇن ياكى باشقا ىئكرانلىق 

نەرسىلەرگە چەك قويۇش قاتارلىق. 



بالىالرنىڭ ۆئگىنىشىگە پايدىلىق  
چارە- تەدبىرلەر  

ائتا- ائنىالر نۇرغۇن يولالر بىلەن پەرزەنتلەرنىڭ ۆئگىنىشىگە ياردەم 
بېرەلەيدۇ. سز مۇنۇالرنى قىالاليسىز: 

باال تۇغۇلغاندىن باشالپ ېئنگلىز ۋە باشقا تىلدىكى كىتابالرنى  <
وئقۇپ بىرىش، ياكى ۆئزىڭىزگە تونۇش ھېكايىلەرنى ېئيتىپ بىرىش 

بالىالرنى وئخشىمىغان نەرسىلەر بىلەن وئيناشقا ۋە سىرتتا ائكـتىپ  <
بولۇشقا رىغبەتلەندۈرۈش 

بالىالرغا ۆئز ائلدىغا ىئش قىلىشنى ۆئگىتىش  <

بالىالر يېڭى نەرسىلەرنى ۆئگەنگەندە مەمنۇنلۇقىڭىزنى  <
ىئپادىلەش.

بالىالر كىچىك يېشىدىن باشالپال يەسلى، وئيۇن گورۇپپلىرى، 
تەييارلىق سىنىپلىرىغا بېرىشنىڭ پايدىسىنى كۆرىدۇ. ائجىزلىقى بار 

بالىالرمۇ بۇ تۈردىكى مەركەز ۋە مەكـتەبلەردە قارشى ېئلىنىدۇ. ھەممە 
بالىالرنىڭ ماائرىپ تەربىيەسىدىن بەھىرلىنىش  ھوقۇقلىرى بار.  

ھەركەت- خۇلۇقالرچۇ؟ 
بالىلىرىنىڭ ەئدەپلىك ياخشى خۇلۇقلۇق بولىشىنى ائرزۇ قىلىدىغان ائتا- 

ائنىالرنىڭ بالىلىرىغا كۆيۈمچان ۋە سەبىرچان بولىشى تەلەپ قىلىنىدۇ.

تۆۋەندىكىلەرنىڭ  پايدىلىرى بولىدۇ:

قانداق قىلىشنى ۋە ۇئنىڭ نېمە ۈئچۈن مۇھىملىقىنى  <
چۈشەندۈرۈش 

بالىالرنىڭ  خۇلۇق يىتىلدۈرىشىگە ۋاقىت بىرىش   <

نېمىلەرنىڭ 'بەدقىلىقلىق'  قا سەۋەب بولغانلىقىنى چۈشىنىشكە  <
تىرىشىش 

ائچچىق كەلگەندىمۇ سوغۇققان بولۇش  <

بالىالر بىلەن گەپلىشىپ 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. 

بالىالر سۆزلىرىنىڭ ىئلىك 
ېئلىنغانلىقىنى ھىس قىلسا 

مۇناسىۋەت كۈچلىنىدۇ. 

بالىالر ائتا- ائنىسى 
قىلغاننى ۆئگىنىدۇ- 

بالىلىرىڭىزنىڭ قانداق خۇلۇقتا 
بولۇشىنى كۈتسىڭىز سىزمۇ شۇ 

تەرىقىدە ىئش تۇتۇڭ. 
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بالىالر ائتا- ائنىلىرىدىن ېئلىپ 
كېتىلەمدۇ؟

بەزى ائتا- ائنىالر ۆئز پەرزەنتلىرىنىڭ يانلىرىدىن ېئلىپ كېتىلىشىدىن 
ەئنسىرەيدۇ. 

بۇ ىئنتايىن ائز ۇئچرايدۇ. <

بۇ پەقەت بالىالر ائتا- ائنىسى تەرىپىدىن ېئغىر ۇئۋالچىلىققا  <
ۇئچرىغاندا، خورالنغان ۋە سەل قارالغاندا يۈز بىرىدۇ. 

ائالقىدار وئرۇنالر ائىئلىلەر بىلەن مەسلىھەت قىلىپ  مەسىلىلەرنى  <
ھەل قىلىدۇ ۋە بالىالرنىڭ بىخەتەرلىكىنى ساقاليدۇ. ىئشالر يامىنىغا 

ۆئزگىرىشتىن بۇرۇن ياردەم ىئستىگەن ياخشى. 

ياردەم سۇراڭ 
الزىم بولغاندا ياردەم سورىشىڭىز تامامەن يوللۇق. ائتا-ائنىالرنىڭ 

پەرزەنت تەربىيەسى ۋە ائىئلىسىدىكى قىيىنچىلىقلىرىنى ھەل قىلىشىغا 
 ياردەم بىرىدىغان مۇالزىمەت وئرۇنلىرى بار. دوختۇرالر، مەكـتەپلەر ۋە 

 بۇ قولالنمىنىڭ ائخىرىدىكى ائالقىدار مۇالزىمەتلەرگە مۇراجەت 
قىلسىڭىز بولىدۇ. 

ائىئلە زوراۋانلىقى 
ائۋسترالىيەدە قانۇنغا خىالپ 

قىلمىشتۇر.

پەرزەنتلەر سىزگە 'بۇ دىگەن 
ھۇقۇقۇم' دەپ ائلدىڭىزغا ۆئتسە، 

ائالقىدار قانۇن مەسلىھەتچىلىكى ۋە 
باشقا مۇالزىمەتلەر ائرقىلىق سۈرۈشتە 

قىلسىڭىز بولىدۇ. تەرجىمان تەلەپ 
قىالاليسىز.

ائىئلىدىكى زوراۋانلىق 
ائىئلىدىكى زوراۋانلىق ھەرقانداق جەمئىيەت ۋە مەدەنىيەتلەردە بىر 

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

بالىالر بىۋاستە كۆرمىگەن ۋە ائڭلىمىغان ھالدىمۇ، ائىئلىدىكى  <
زوراۋانلىق شۇ ۆئيدىكى بالىالرغا زىيانلىقتۇر. قۇرساقتىكى ھامىلىمۇ 

زىيانكەشلىككە ۇئچرايدۇ.

بالىالر ياخشى ۆئگىنەلمەيدۇ ۋە ائتا- ائنىسى ۆئمىد قىلغان ياخشى  <
نەتىجىلەرگە ىئرىشەلمەيدۇ.

ائىئلىلەردىكى زوراۋانلىق چوڭالرنىڭ پەرزەنت تەربىيەسىگە ېئغىر  <
ەئھۋالالرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. 

ەئگەر سىز زوراۋانلىق قىلسىڭىز ياكى پەيلىڭىزگە ھاي بىرەلمىسىڭىز  
بۇنىڭغىمۇ ياردەم بىرىدىغان وئرۇنالر بار. 

ھۇقۇق ۋە مەسۇئلىيەتلەر 
بالىالر ائۋسترالىيەدە ۆئزلىرىنىڭ 'ھۇقۇقلىرى' كۆپ دەپ وئيالپ 

قالىدۇ . بۇ ھالدا ائتا-ائنىالر پەرزەنتلەرگە 'ھوقۇقالر' نىڭ تۆۋەندىكى 
مەسۇئلىيەتلەر بىلەن بىرگە  كېلىدىغانلىقىنى ەئستايىدىل چۈشەندۈرىشى 

كېرەك: 

ائىئلە ەئزالىرى ۋە باشقىالرغا ھۆرمەت كۆرسىتىش  <

قانۇنغا بۇيسۇنۇش  <

ۆئزىنى ۋە باشقىالرنى بىخەتەر تۇتۇش.  <



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 
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
 131450 نۇمۇرى ائرقىلىق 24 ساەئت تېلىڧۇن تەرجىمانلىقى

www.tisnational.gov.au

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 'پەرزەنتلىك بولۇش'، 'پەرزەنت تەربىيلەش ۇئسلۇبىڭىز 

 قايسىالر'قاتارلىق كۆپ مەزمۇنالردىكى نورمال تەربىيە قولالنمىلىرى بىلەن تەمىنلەيدۇ
 www.parenting.sa.gov.au

سەھىيە ۋە ساقلىق 
پاناھلىق مۇھاجىرلىرى ساغالملىق 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 پاناھلىق تىلىگۈچىلەر ۈئچۈن 
ھەقسىز ساغالملىق مۇالزىمىتى 

Healthdirect ساغالملىق مەسلىھىتى
1800022222 نۇمۇرى ائقىلىق كىچە كۈندۈز ھەر ۋاقىت ساقسىزبولغان ياكى يارىالنغاندا ياردەم سوراش 

www.healthdirect.gov.au

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

 https://homedoctor.com.au

)CaFHS( بالىالر ۋە ائىئلىلەر ساغالملىق مۇالزىمىتى
1300733606 ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 9:00 دىن چۈشتىن كېيىن 4:30 گىچە كۆرۈشتۈرمە ېئلىش. 0 ياشتىن 

5 ياشقىچە بولغان بالىالرغا ھەقسىز ساغالملىق مۇالزىمىتى . سېستراالر بالىالرنىڭ ساقلىقى، وئزۇقلىنىشى، 
ۇئيقۇسى ۋە باشقا يېتىلىشى توغرىسىدا ياردەمدە بولىدۇ.  بالىالر ساغالملىقى ۋە پەرزەنت تەربىيەسى 

www.cyh.com مەلۇماتلىرى ۈئچۈن بۇ تور بەتكە قارالسۇن

)CAMHS( بالىالر ۋە قۇرامىغا يەتكەنلەر روھىي ساغالملىق مۇالزىمىتى
81617198 یاكى 1800819089 )چەت رايۇنالر ۈئچۈن( ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 9:00 دىن چۈشتىن كېيىن 

 5:00 گىچە  
www.wch.sa.gov.au/camhs 0 ياشتىن 15 ياشقىچە بالىالر ۈئچۈن ھەقسىز مەسلىھەت مۇالزىمىتى

ائۋسترالىيە ائىئلىۋى مۇناسىۋەتلەر ىئدارىسى )كۆپ تىللىق مۇالزىمەتلەر( 
1300364277 یاكى 1800182325 )چەت رايۇنالر ۈئچۈن( ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 9:00 دىن چۈشتىن 

 كېيىن 5:00 گىچە  
 ائىئلىۋى  مۇناسىۋەتلەر، ۆئسمۈر بالىالر، قىمارۋازلىق، زوراۋانلىق، ەئيدىز يۇقۇملىقى ۋە جىگەر 

www.rasa.org.au كېسەللىكلىرىگە ائالقىدار ياردەملەر

ماائرىپ ۋە تەربىيە 
ماائرىپ مىنىستېرلىكى 

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

جەنۇبىي ائۋسترالىيە پاائلىيەت گورۇپپىلىرى 
www.playgroupsa.com.au ۆئز رايونىڭىزدىكى پاائلىيەت گورۇپپىلىرى

ائۋسترالىيە ھۆكۈمىتى 
يەسلى، تەييارلىق مەكـتەپلىرى ۋە يەرلىك بالىالر مەركەزلىرىنى تېپىشىڭىز ۈئچۈن ۇئچۇر ۋە مەلۇماتالر  

www.mychild.gov.au

قانۇنىي ياردەملەر 
جەنۇبىي ائۋسترالىيە قانۇن مۇالزىمەت كومىسسيەسى 

مەسلىھەت لىنيەسى 1300366424 ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 8:30 دىن چۈشتىن كېيىن 4:30 گىچە  ھەقسىز 
www.lsc.sa.gov.au قانۇن مەسلىھەتلىرى

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 مۇھاجىرالر 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 

)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 
ياشالر ۋە ائىئلىلەر ۈئچۈن پروگراممىالر 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

ائىئلىدىكى زوراۋانلىق 
ائىئلىۋىي زوراۋانلىق كىرزىس لىنيەسى 

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

http://womenssafetyservices.com.au مۇالزىمەتلىرى

مۇھاجىر ائيالالر ياردەم پروگراممىسى 
 81529260 ائرقىلىق 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 ائرقىلىق كىچە- كۈندۈز ھەر ۋاقىت

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


