Parent Easy Guide 2 for multicultural families

ساغالم ائىئلىلەر
Strong families

ۇئيغۇرچەUyghur/

ائىئلىلەر -پەرزەنتلەر ھاياتىنىڭ ەئڭ مۇھىم بىر قىسمىدۇر .ائىئلىلەرنىڭ ساغالملىقى ۋە كۈچىنى
ساقالش ھەركىمنىڭ ائۋسترالىيەدىكى يېڭى ھاياتلىققا ماسلىشىشىغا پايدىلىقتۇر.

ائىئلىلەرنى ساغالم تۇتۇش

بىرگە بولۇش ھوزۇرلىرى
ائىئلىلەر مۇناسىۋەتلىرىنى
ساغالمالشتۇرىدۇ.

ساغالم ائئلىلەردە ،ىئنسانالر:
> > بىر -بىرىگە ھەمدەمدە ۋە ياردەمدە بولىدۇ
> >مېھرى -مۇھەببەت ۋە ھۆرمەت قىلىشىدۇ
> >باشقىالرغا نەسىھەت قىلىدۇ ۋە پىكىرلىرنى ائڭاليدۇ
> >بىر  -بىرىنىڭ ساغالملىقىغا كۆڭۈل بۆلىدۇ
> >ۆئز -ائرا ھېسياتلىرىغا كۆڭۈل بۆلىشىدۇ
> >مەسىلىلەرنى وئرتاق ھەل قىلىدۇ
> >خۇشال ۋاقىتالرنى تەبرىكلىشىدۇ
> >زۆرۈر بولغاندا ياردەم سورايدۇ.
ائۋسترالىيەگە كەلگەن ائىئلىلەر ىئلگىرى قېيىنچلىق ۋە
زوراۋانلىقنى باشتىن كەچۈرگەن بولىشى ،ياكى يېقىنلىرىنى
يوقاتقان ۋەياكى ماكانلىرىنى تەرك ەئتكەن بولىشى مۇمكىن.
قاچانكى ائىئلىلەر بىخەتەر ھىس قىلغان ۋە كۆيۈنۈلگەندە،
ۇئالرنىڭ كۆڭۈل يارىلىرنىڭ ساقىيىشىغا پايدىلىق بولىدۇ.
ساغالم ائىئلىلەر تەرەپلەرنىڭ ۆئزگىچىلىكلىرىنى قوبۇل
قىلىشىدۇ .ھەممەيلەن قەدىرلەنگەنلىكىنى ۋە
ىئززەتلەنگەنلىكىنى ھېس قىلىشىدۇ.

ائتا – ائنىالرنىڭ ەئڭ ياخشى بولىشى ۈئچۈن ياردەمدە بولىمىز

ائيالالر ۆئيدە
باشقىالرغا قاراش بىلەن
ائلدىراش بولىدۇ .ۇئالرنىڭ
ساغالملىقىمۇ وئخشاشال
مۇھىم.

ائىئلە ەئزالىرىنىڭ ساقلىقى

ساغالم ھامىلدارلىق

ھامىلدار ائيالالرنىڭ تۆۋەندىكىلەرنى قىلىشى بوۋاق ۈئچۈن ەئڭ
مەنپەەئلىكـتۇر:
> >دوختۇر ۋە سېستراالر بىلەن داىئم ۇئچرىشىش
> >ھاراق ىئچمەسلىك ،تاماكا چەكمەسلىك.
تۇغۇتتىن كېيىن كەيپىياتىڭىز چۈشكۈن ياكى ەئندىشىدە بولغىنىڭىزدا،
دوختۇر ياكى سېستراالر ياردەمدە بوالاليدۇ.
ھامىلدار ائيالالر ۋە بالىالرغا يېقىن تاماكا چېكىش ۇئالرنىڭ
ساغالملىقىغا تەسر قىلىدۇ .دوختۇرالر سىزنىڭ تاماكا تاشالش ۋە
ساقلىقىڭىزنى ياخشىلىشىڭىزغا مەسلىھەت بىرەلەيدۇ.

ساغالملىق -ائىئلىدىكى ھەممەيلەن ۈئچۈن مۇھىمدۇر .بۇنىڭ ۈئچۈن
پايدىلىق تەرەپلەر تۆۋەندىكىچە:
> >پايدىلىق وئزۇقلىنىش
> >جىىسمانىىي ھەركەتلەردە ائكـتىپ بولۇش
> >يېتەرلىك ۇئخالش
> >كۈن نۇرىدىن تېرىنى ائسراش
> >ساقسىز بولغاندا دوختۇرغا كۆرۈنۈش .ەئرلەر ۋە ائيالالر ساقلىقىغا
داىئم ەئھمىيەت بېرىش ۋە قەرەللىك تەكشۈرتۈپ تۇرۇش
> >بالىالرنىمۇ تەكشۈرتۈپ تۇرۇش .بەزىلەردە قۇالق مەسىلىسى
كۆرۈلسە ائڭالش ،سۆزلەش ۋە ۆئگىنىش ىئقتىدارىغا تەسىر قىلىشى
مۇمكىن
> >چىش دوختۇرىغا قەرەللىك كۆرۈنۈش .كۆپىنچە بالىالر ھەقسىز
چىش ساغالملىقى مۇالزىمەتلىرىدىن بەھرىمەن بوالاليدۇ
> >ھەركىم ائالقىدار ۋاكسېنىالرنى ،بولۇپمۇ بالىالرنىڭ ھەر خىل
كېسەلگە قارشى ۋاكسېنىالرنى ۋاقتىدا ەئملەتكۈزىشى الزىم.

ساغالم وئزۇقلىنىش

ھەركەتچان بولۇش پۈتۈن
ائىئلە ۈئچۈن زور ىئشتۇر.
مېڭىش ،باغچىالردا وئيناش ۋە
خۇشاللىنارلىق پاائلىيەتلەر بىلەن
شۇغۇللىنىڭ.

ساغالم وئزۇقلىنىش يۈرەك كېسەللىكىنىڭ ،سېمىزلىك ،شېكەر ۋە بەزى
راك كېسەللىرنىڭ ائلدىنى ائالاليدۇ .يۇقىرىدا تىلغا ېئلىنغان كېسەللىكلەر
ائۋسترالىيەدە خېلى ېئغىر ەئھۋالدۇر.
تۆۋەندىكىلەر پايدىلىقتۇر:
> >كۆكـتات ،مايسىز ەئت ،بېلىق ،گۈرۈچ ،پۇرچاقالر ،دانلىق
زىراەئت يېمەكلىكلىرى (سىرىائل) .مېۋەلەر ،تۇخۇم ۋە سۈت
مەھسۇالتلىرىنى ىئستىمال قىلىش
> >ۆئز مەدەنىيىتىڭىزگە ائالقىدار ساغالم تاماقالر بىلەن وئزۇقلۇنۇش
> >زېيادە مايلىق ،تۇزلۇق ياكى تاتلىق يېمەكلىكلەرگە مەسىلەن،
بەرەڭگە ياپراقچىسى ۋە كەمپۇتلەرگە چەكلىمە قۇيۇش ،بالىالر
تاالشقان تەقدىردىمۇ
> >ساپ ياكى تۇربا سۈيــى ىئچىش
> >تۇغۇلغان بوۋاقالرنى ائنا سۈتىدە ېئمىتىش.

كەيپىياتچۇ؟

ساغالم ائىئلىلەر كەيپىياتقا ەئھمىيەت بېرىدۇ .ائۋسترالىيەگە كەلگەن
ائىئلىلەر شۇالرنى ھېس قىالاليدۇ:
> >يېڭى ھاياتتىن زوق ېئلىش ۋە ھاياجانالر
> >قېيىنچىلقتىن قۇتۇلۇش ۋە ېئسەنلىك تۇيغۇسى
> >ائرقىدا قالغان كىشىلىرىدىن ەئنسىرەش
> >بىخەتەر ماكانغا ېئرىشكەندىمۇ ،كەچمىشلىرىنىڭ تەسىرىگە
ۇئچراش.

بالىالر

بالىالردىمۇ بېسىم ھىس قىلىش ۋە قايغۇرۇش ەئھۋاللىرى بولىدۇ .ۇئالر
ۆئزلىرىنىڭ قىلىق -ھەركەتلىرى ائرقىلىق ھېسياتلىرىنى ىئپادىلەيدۇ.
بالىالردا تۆۋەندىكى ەئھۋالالر كۆرىلىشى مۇمكىن:
> >جىمخور ،قورققاق ،ائسان ائچچىقاليدىغان ياكى جىدەلخور
بولۇپ قېلىش
> >يوتقانغا سىيىپ قويۇش ،ائغرىپ قىلىش ،ۇئيغۇ ۋە غىزادىكى
نورمالسىزلىق.
بالىالردا بېسىمغا قارىتا يۇقۇرىدەك ىئنكاسالرنىڭ بولىشى نورمال ،بۇالر
بالىالرنىڭ چوڭالردىن ياردەم تەلەپ قىلىش ىئپادىلرىدۇر .بالىڭىزدىن
ەئندىشە قىلسىڭىز دوختۇر ،مەكـتەبلەر ۋە باشقا مۇالزىمەتلەر بىلەن
ائالقە قىلىڭ.
قاتتىقچىلىق ،ۇئرۇش ،زوراۋانلىق ياكى مۇسىبەتلەرگە سەبىر قىلىشقا
جۈرەئت تەلەپ قىلىنىدۇ .كىمىكى قۇرقۇنچ ھېس قىلسا ،يۈرىكى
ىئزىلسە ياكى يالغۇزسىرىسا ،بۇالرغا ياردەمدە بولىدىغان وئرۇن ۋە
مۇالزىمەتلەر باردۇر.

ائتا -ائنىالر

بەزىدە ائىئلىدىكى رولالرنىڭ ۆئزگىرىشى كۈتۈلمىگەن ەئندىشىلەرنى
كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
> >پەرزەنتلىك ائنىالر ۆئيدە يالغۇزسىرىشى ،خاپىغان بولىشى ۋە
چارچىشى تەبىىي ،بولۇپمۇ باشقىالرنىڭ ياردىمىگە ېئرىشەلمىگەندە.
> >دادىالر ىئشسىزلىقتا بېشى قېتىشى ۋە ائچچىقلىنىشى مۇمكىن.
ۇئالر دادىلىق رولىنىڭ جارى بولمىغانلىقدىن ەئندىشە قىلىشى،
بولۇپمۇ ۆئيدىكى ائيالالر كۆپرەك كىرىمگە ېئرىشكەن ەئھۋالدا ۆئيدە
ۆئزلىرىنىڭ گېپىنىڭ ۆئتمەيۋاتلىقىنى ھىس قىلىشى مۇمكىن.
> >بەزى دادىالر پەرزەنت تەربىيەسىدە كۆپرەك ەئجىر قىلىشىدۇ،
ۋەھاالنكى بۇنداق ھالغا كېلىش ۋاقىت تەلەپ قىلىدۇ.
> >نۇرغۇن ائتا-ائنىالرنىڭ ىئلگىرىكىدەك يېقىن ۇئرۇق -تۇغقانلىرىدىن
ائلىدىغان ياردىمى بولمىغاچقا ،ۇئالر يالغۇزسىرايدۇ.

ائىئلىدە كىمكى خاپىغان
كۆرۈنسە ،ەئندىشىدە ياكى
غەزەپتە قالسا ،ۇئالرغا كۆڭۈل
بۆلۈش الزىم.

ائىئلىلەردىكى زوراۋانلىق
چوڭالرنىڭ پەرزەنت
تەربىيەسىگە ېئغىر ەئھۋالالرنى
كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

زوراۋانلىقنىڭ پەرزەنتلەرگە بولىدىغان
تەسىرى

بالىالر بۇ قىلمىشالرنى بىۋاستە كۆرمىگەن ۋە ائڭلىمىغان ھالدىمۇ،
ائىئلىدىكى زوراۋانلىق شۇ ۆئيدىكى بالىالرغا زېيانلىقتۇر.
> >بۇ بالىالرنىڭ مېڭىسىنىڭ ىئشلىشىگە تەسىر قىلىدۇ -يەنى
پەرزەنتلەرنىڭ ساغالم ۆئسۈش ۋە ۆئگىنىشى تەسىرگە ۇئچرايدۇ.
> >بالىالر قۇرقۇنچ ۋە يالغۇزلۇق ھېس قىلىدۇ.
> >ۇئالر مەكـتەپلىرىدىمۇ ،ۆئيلىرىدە يۈز بەرگەن ىئشالر توغرسىدا
خاتىرجەمسىزلنىپ يۈرۈيدۇ.
> >قۇرساقتىكى ھامىلىمۇ زوراۋانلىقنىڭ زىيانكەشلىكىگە وئچرايدۇ.
زوراۋانلىق يۈز بەرگەندە ،پەرزەنتلەرگە بۇ ۇئالرنىڭ خاتالىقى
ەئمەسلىكىنى بىلدۈرۈش ،زۆرۈر بولغاندا ۇئالرغا ياردەم تەلەپ قىلىش
ۋە ۇئالرنى قولالش كېرەك.

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
> >تەھدىت سېلىش ،مەسىلەن چىگرادىن چىقىرىۋىتىش،
بالىلىرىدىن مەھرۇم قويۇش ،مەھرىنى قايتۇرىۋېلىش ۋە باشقا قەرز
تەھدىتلىرى
> >قارشى تەرەپنىڭ پاسپورت ۋە باشقا ھۆججەتلىرىنى ېئلىۋېلىش
> >ۇئرۇق -تۇغقان ياكى دوستلىرى بىلەن كۆرۈشتۈرمەسلىك
> >قارشى تەرەپنىڭ مەدىنىيىتى ۋە دىنىغا ھۆرمەتسىزلىك قىلىش
> >پۇلنى باشقۇرىۋېلىش ياكى ھامىلەدىن ساقلىنىش ۇئسۇللىرىنى
ىئشلىتىش
> >باشقىالر خالىمايدىغان جىنسىي مۇناسىۋەتكە مەجبۇرالش.
زوراۋانلىقنى ەئرلەر ،خۇتۇنالر ،قۇرامىغا يەتمىگەنلەر ۋە باشقا ائىئلە
ەئزالىرى ۋاستە قىلىشى مۇمكىن .كۆپىنچە ائىئلىلەردە زوراۋانلىق
ائيالالر ۋە بالىالرنى ھوجۇم وئبۇكـتى قىلىدۇ.

ساغالم بىر ائىئلىدە
زوراۋانلىققا ھىچ وئرۇن بولمايدۇ.
ائۋسترالىيەدە بۇ بىر قانۇنغا
خىالپ قىلمىشتۇر.

ەئگەر سىز زوراۋانلىق
قىلىۋاتقان بولسىڭىز،
بۇنىڭغىمۇ ياردەم بېرىدىغان
مۇالزىمەتلەر بار .ياخشىلىق يوللىرىنى
ۆئگىنىڭ .زوراۋانلىقنى ھەرگىزمۇ
تالالش قىلماڭ.

ائالقىدار مۇالزىمەتلەرگە مۇراجەت

ائالقىدار مۇالزىمەتلەر سىزگە ياردەمدە بولىدۇ .
> >دوختۇرىڭىز  ،مەكـتەبلەر ۋە مۇشۇ قولالنمىنىڭ ائخىرىدا قەيت
قىلىنغان مۇالزىمەت وئرۇنلىرى سىزگە ياخشى تالالش بوالاليدۇ.
> >نۇرغۇنلىرى بىكارلىق.
> >قايسى خىل ۋىزادا بولسىڭىز ،وئخشاشال ياردەمگە ېئرىشەلەيسىز.
> >مەيلى سىز ۆئز ۆئيىڭىزدە تۇرۇۋاتقان بولۇڭ ياكى مۇناسىۋىتىڭىز
ائللىبۇرۇن ۈئزۈلگەن بولسۇن وئخشاشال ياردەمگە ىئرىشەلەيسىز.
> >ۆئزىڭىز بىماالل تۇيمىغان تەرجىمانغىمۇ “ياق” دەپ رەت قىلىش
ھوقۇقىڭىز بار .بۇنداق ەئھۋالدا تېلىڧۇن ائرقىلىق تەرجىمان
چاقىرتسىڭىز بولىدۇ.
ۆئزىڭىزنىڭ ۋىزاڭىز توغرىسىدا ەئندىشىسىڭىز بولسا ،قانۇنىي ياردەم
سورىشىڭىز زۆرۈردۇر .بۇ قولالنمىنىڭ ائخىرىدىكى ھەقسىز قانۇن
مۇالزىمىتى مەزمۇنىغا قاراڭ.

جىددىي خەتەر
ەئھۋالدا 000 ،نۇمۇرى
ائرقىلىق ساقچىغا تېلىڧۇن قىلىڭ.
تەرجىمان كېرەك بولسا ،قايسى تىلدا
سۆزلەيدىغانلىقىڭىزنى تەكرارالڭ.
مەسىلەن“ ،ۇئيغۇر ،ۇئيغۇر،
ۇئيغۇر” دەپ.

خەۋپسىز تۇرۇش

سىز ۋە بالىلىرىڭىزنىڭ بىخەتەر تۇرۇش پالنلىرىنىڭ بولىشى ىئنتايىن
مۇھىمدۇر.
> >ۆئزىڭىز خەۋپ ھېس قىلغاندا بارىدىغان يەرلەرنى وئيلىشىپ
قويۇڭ.
> >بالىالرغا كىملەردىن قانداق ياردەم سوراش يوللىرىنى ۆئگىتىڭ.
> >باشقا خەتەر كەلگەندە  000گە تېلىڧۇن قىلىپ ساقچىدىن ياردەم
سوراشنى ۆئگىتىڭ.

نىمە ۈئچۈن ائيرىلىش تەس كېلىدۇ

زوراۋانلىق يۈ بەرگەندە ۆئيدىن ائيرىلىش ائسان ەئمەس .نۇرغۇن كىشىلەر
تۆۋەندىكى ەئھۋالالردىن ەئنسىرەيدۇ:
> >ۆئزلىرىگە ،بالىلىرىغا ۋە چەتەئللىرىدكى توغقانلىرىغا تېخىدىنمۇ
يامان زوراۋانلىقالرنىڭ بولۇپ قىلىشى
> >بالىلىرىدىن ائيرىلىپ قىلىش
> >ۆئزى تەۋە بولغان جاماەئت تەرىپىدىن چەتكە قېقىلىش ياكى
ەئيپلىشىگە ۇئچراش
> >ائۋسترالىيەدە تۇرىشىغا رۇخسەت قىلىنماسلىق.
بەلكىم بۇالر :
> >بارىدىغان يەر ياكى ىئزلەيدىغان كىشى تاپالماسلىقى
> >ائالقىدار مۇالزىمەتلەرگە ائالقە قىلىشتىن قۇرقىشى ،ياكى بۇالرنى
بىلمەسلكى مۇمكىن .بولۇپمۇ ېئنگلىز تىلى ائنا تىلى بولمىغان بولسا.
ۆئزىڭىزنىڭ يالغۇز ەئمەسلىكىنى بىلىشىڭىز مۇھىمدۇر .ۆئزىڭىز
ىئشىنىدىغان دوستلىرىڭىز ،ائىئلە ەئزالىرىڭىزغا ەئھۋالىڭىزنى
ېئيىتسىڭىز ياكى ائالقىدار مۇالزىمەتلەرگە مۇراجەت قىلسىڭىز بولىدۇ.
ىئشالر يامانلىشىپ كېتىشتىن بۇرۇن بۇ ۇئسۇلالرنى قوللىنشىڭىىز
سىزگە پايدىلىقتۇر.

ائالقىدار مۇالزىمەتلەر

غەزەپ ۋە زوراۋانلىق قىلغۇچىالر ياردەم ۈئچۈن

ائىئلىۋىي زوراۋانلىق كىرزىس لىنيەسى

 1800800098ائرقىلىق كىچە -كۈندۈز ھەر ۋاقىت ،مۇناسىۋەتلىك مۇالزىمەتلەرگە تەۋسىيە قىلىنىدۇ

ائۋسترالىيە ائىئلىۋى مۇناسىۋەتلەرىئدارىسى (كۆپ تىللىق مۇالزىمەتلەر)

 1300364277یاكى ( 1800182325چەت رايۇنالر ۈئچۈن) ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن
كېيىن  5:00گىچە
ساغالم ائىئلە قۇرۇش توغرىسىدا مۇناسىۋەتلىك كىشىلەر بىلەن سۆزلىشىش www.rasa.org.au

قانۇنىي ياردەملەر

جەنۇبىي ائۋسترالىيە قانۇن مۇالزىمەت كومىسسيەسى

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

شىمالىىي رايۇن قانۇن مەسلىھەت مۇالزىمىتى

 82816911یاكى ( 1300558555چەت رايۇنالر ۈئچۈن) ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن
 5:00گىچە
26 John Street, Salisbury
ھەقسىز قانۇنىي مەلۇماتالر .باشقا رايۇن مۇالزىمەتلىرىگە ائالقە ۈئچۈن www.saccls.org.au/centres.php
جەنۇبىي ائۋسترالىيە ائيالالر قانۇنىي مۇالزىمىتى
 82215553ياكى ( 1800816349چەت رايۇنالر ۈئچۈن) ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  10:00دىن چۈشتىن كېيىن
 4:00گىچە
ائيالالر ۈئچۈن ھەقسىز قانۇن ياردەملىرى www.wlssa.org.au

كۆپ مىللەتلىك مۇالزىمەت وئرۇنلىرى

AMES Australia

 72248550ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5گىچە
Ground floor, 212 Pirie Street, Adelaide
 72248500ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5گىچە
Commercial Road, Salisbury 2/59
پاناھلىق تىلىگۈچىلەر ۋە يېڭىدىن كەلگەن مۇھاجىرالر ۈئچۈن جايلىشىش مۇالزىمەتلىرى
www.ames.net.au/locations/find-sites

ائۋسترالىيە مۇھاجىىرالر خىزمەت مەركىزى ()AMRC

 82179500ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5گىچە
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

 83542951ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە
304 Henley Beach Road, Underdale
 82812052ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:30دىن چۈشتىن كېيىن  4:30گىچە
1 Brown Terrace, Salisbury
پاناھلىق كۆچمەنلىرى ۈئچۈن ياردەم مۇالزىمەتلىرى www.australianrefugee.org

جەنۇبىي ائۋسترالىيە مۇسۇلمان ائيالالر جەمئىيىتى

 82120800ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  3:00گىچە
Level 4, 182 Victoria Square, Adelaide
مۇسۇلمان ائيالالر ۋە ائىئلىرىگە ياردەم بىرىش پروگراممىلىرى www.mwasa.org.au

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 ۆئستۈرۈش ائالقە تورى Raising Children Network

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 يۈزتۇرانە تەرجىمانالر مۇالزىمىتى www.translate.sa.gov.au

يېزىقچە تەرجىمانلىق ۋە ېئغىزچە تەرجىمانلىق مۇالزىمىتى ()TIS

 131450نۇمۇرى ائرقىلىق  24ساەئت تېلىڧۇن تەرجىمانلىقى www.tisnational.gov.au

سەھىيە ۋە ساقلىق

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
نۇرمال خىزمەت ۋاقىتلىرىدن سىرتقى چاغالردا ۆئيگە دوختۇر چاقىرىش لىنيەسى 137425
https://homedoctor.com.au

بالىالر ياردەم لىنيەسى Kids Helpline

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

ھاياتلىق قىزىق لىنيەسى Lifeline

 131114نۇمۇرى ائرقىلىق كىچە -كۈندۈز ھەر ۋاقىت ،غەمدە قالغان ،تەشۋىستە قالغان ۋە ۆئزىنى
زەخمىلەندۈرۈش خەۋپـى بارالرغا مەسلىھەت www.lifeline.org.au

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

بالىالر ۋە ائىئلىلەر ساغالملىق مۇالزىمىتى ()CaFHS

 1300733606نۇمۇرىدا ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  4:30گىچە كۆرۈشتۈرمە ېئلىش.
 0ياشتىن  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  5گىچە
 0ياشتىن  15ياشقىچە بالىالر ۈئچۈن ھەقسىز مەسلىھەت مۇالزىمىتى www.wch.sa.gov.au/camhs

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 ۋە ەئسلىگە قايتۇرۇش مۇالزىمىتى
()STTARS

 82068900ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە
81 Angas Street, Adelaide; 11 Wehl Street, Mt Gambier
ائۋسترالىيگە كېلىشتىن بۇرۇن ۇئرۇش ،زوراۋانلىقنىڭ قۇربانى بولغۇچىالر ،يېقىنلىرىدىن ائيرىلىپ
قالغۇچىالر ۈئچۈن www.sttars.org.au

ائىئلىدىكى زوراۋانلىق

ائىئلىۋىي زوراۋانلىق كىرزىس لىنيەسى

نۇرغۇن تىلالردا تەييارالنغان پەرزەنت تەربىيەسىگە ائالقىدار مەلۇمات ۋە ھۆججەتلىق ڧلىمالر
http://raisingchildren.net.au

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

كۆپ مەدەنىيەتلىك ائتا -ائنىالر قولالنمىلىرى ۋە 'ائىئلە ۋە نورمال خىزمەت' 'ائىئلىۋىي زوراۋانلىق' قاتارلىق
كۆپ مەزمۇنالردىكى نورمال تەربىيە قولالنمىلىرى بىلەن تەمىنلەيدۇ www.parenting.sa.gov.au

مۇھاجىر ائيالالر ياردەم پروگراممىسى

جەنۇبىي ائۋسترالىيە پەرزەنت تەربىيەسى ىئدارىسى Parenting SA

 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

RESPECT 1800

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

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.

