Parent Easy Guide 9 for multicultural families

ياردەم مۇالزىمەتلىرى
Support services

ۇئيغۇرچەUyghur/

ائۋسترالىيەدە ائتا-ائنىالر داىئملىق تۈردە ياردەم بېرىدىغان مۇالزىمەت وئرۇنلىرىغا بارااليدۇ .بۇ خىل
وئرۇنالر ھەممە يەردىن كەلگەن ۋە ھەممە جەمئىيەتتىكى ائىئلىلەرنى قارشى ائلىدۇ .ۇئالر سىزگە
خۇددى ىئلگىرى سىزگە ياردەم قىلغان ائىئلە ۋە جاماەئتلىرىڭىزگە وئخشاش ياردەم قىالاليدۇ.

ياردەم مۇالزىمەتلىرى ھەققىدە

ياردەم وئرۇنلىرى -تۆۋەندىكىلەردەك كۆپلىگەن ائىئلە مەسىلىلىرىنى ھەل
قىلىشقا ياردەملىشىدىغان وئرگانالردۇر:
> >پەرزەنت تەربىيەسى
> >بالىالر ساقلىقى ۋە خۇلۇق -ھەركەتلىرى
> >ائىئلىلەر ساغالملىقى
> >ائىئلىۋىي مۇناسىۋەتلەر
> >ۆئي ،خىزمەت ۋە پۇل مەسىلىلىرى
> >ېئنگلىزچە ۆئگىنىش
> >قىمار ،ھاراق ،چېكىملىك ۋە زوراۋانلىق مەسىلىلىلرى
> >قانۇنىي مەسىلىلەر.

ھەممە مەدەنىيەت ۋە
جەمئىيەتتىكى ائىئلىلەر بۇ خىل
ياردەم مۇالزىمەتلىرىدە قارشى ېئلىنىدۇ.
ۆئزىڭىزنىڭ يالغۇز ەئمەس ىئكەنلىگىنى
بىلىشىڭىز مۇھىم.

بۇ خىل مۇالزىمەتلەردە:
> >ائالھىدە تەربىيلەنگەن خادىمالر بولىدۇ
> >سىزنىڭ مەلۇماتلىرىڭىز مەخپىي ساقلىنىدۇ
> >كۆپىنچە ھالالردا ھەقسىز بولىدۇ
> >بەزىدە سىزنىڭ تىلىڭىزنى سۆزلەيدىغان خىزمەتچىلىرى بولىدۇ .
ائىئلىلەر ۈئچۈن ياردەم قىلىدىغان بەزى وئرۇنالرنىڭ تەپسىالتى مەزكۈر
قولالنمىنىڭ ائخىرىدا بىرىلدى.
مۇالزىمەتلەر بىلەن ائالقىالشقاندا تەرجىمان تەكلىب قىالاليسىز.
تەرجىمان سىزنىڭ كۆڭلىڭىزدىكىدەك بولمىسا ‘ىئشلەتمەيمەن’
دېسىڭىزمۇ بولىدۇ .بۇنداق ھالدا سىزگە تېلىڧۇندا تەرجىمان
وئرۇنالشتۇرۇلۇپ بىرىلىدۇ.

ائتا – ائنىالرنىڭ ەئڭ ياخشى بولىشى ۈئچۈن ياردەمدە بولىمىز

مۇالزىمەت
وئرۇنلىرى ائتا-ائنىالرنىڭ
يېڭى دۆلەتكە ماشالشقۇچە
خېلى جەريان كېتىدىغانلىقىنى
چۈشىنىدۇ.

ياردەم مۇالزىمەتلىرىنى تېپىش

ياردەم ىئزلەشنىڭ بىرىنچى باسقۇچى ۆئزىڭىزنىڭ قايسى خىلدىكى
ياردەمگە ېئھتىياجلىق ىئكەنلىكىنى بىلىشتۇر.

ياردەم وئرۇنلىرىغا بېرىش

> >كۆرۈشتۈرمە ېئلىشنىڭ ھاجىتى بار يوقلىقىنى سوراڭ.
> >كىم بىلەن بىرگە بارىسىز؟ دوستلىرىڭىزنى بىرگە ېئلىپ كەلسىڭىز
بولىدۇ.
> >بۇ ۇئرۇنالرغا قانداق بارىسىز؟ بۇنى بىلىڭ.
> >تەرجىمان سوراڭ .ۇئالر سىزگە ائنكىتلىرىڭىزنى تولدۇرۇپ بىرىدۇ
ۋە خىزمەتچىلەرگە سىزنىڭ ەئھۋالىڭىزنى يەتكۈزىدۇ.
مۇالزىمەتلەر مەخپىيەتلىكىڭىزنى ساقاليدۇ .ۇئالر سىزنىڭ شەخسىي
مەلۇماتلىرىڭىزنى سىزنىڭ رۇخسىتىڭىزسىز ياكى بىرەرى خەتەردە
قالمىغان ەئھۋالدا ھېچكىمگە ائشكارىلمايدۇ.

پىكىر -تەكلىپ بىرىش

مۇالزىمەتلەرنىڭ ياردىمى بولغان بولمىغانلىقى توغرىسىدا پىكىر -تەكلىپ
بەرسىڭىز بولىدۇ .ۇئالر سىزنىڭ كۆز قاراشلىرىڭىزنى قارشى ائلىدۇ ۋە
مۇالزىمىتىنى ياخشىاليدۇ.
> >پىكىر -تەكلىۋىڭىزنى ۇئالرغا قايسى يولدا بەرسىڭىز بولىدىغانلىقىنى
سوراڭ ،مەسىلەن :ىئلخەت بىلەنمۇ ،خەت ائرقىلىقمۇ يا بىرەرسىگە
بىۋاستە سۆزلىشىش بىلەنمۇ.
> >دوستىڭىزنى بىرگە ەئكەلسىڭىزمۇ ياكى پىكىرلىرىڭىزنى يازماق
ۈئچۈن ياردەم سورىسىڭىزمۇ بولىدۇ.

دوستلىرىڭىز ،ائىئلىڭىز ۋە ەئتراپىڭىزدىكى
كىشىلەردىن تۆۋەندىكىلەرنى سورىسىڭىز بولىدۇ:
> >ۇئالرنىڭ قايسى وئرۇنالرغا بارغانلىقى
> >وئرۇنالرنىڭ ياردىمى بولغان -بولمىغانلىقى
> >ۆئزلىرىنىڭ مەدەنىيەت تەلەپلىرىنىڭ ھۆرمەت قىلىنغان ياكى
قىلىنمىغانلىقى
> >ياردەم وئرۇنلىرىنى تېپىشتا مەسلىھەت بىرىشى.

كۆپ تىللىق ياكى ائساسىي ېئقىمدىكى مۇالزىمەتلەرگە
مۇراجەت قىلسىڭىز بولىدۇ

> >ائىئلىلەر كۆپ تىللىق ياكى ائساسىي ېئقىمدىكى مۇالزىمەتلەرگە
مۇراجەت قىلسا بولىدۇ.
> >ھەممە وئرۇنالرنىڭ مۇالزىمەتلىرى ۆئزگىچە ،قانداق ياردەم
بىرىدىغانلىقىنى سوراڭ.
> >وئرۇنالر كۆپىنچە مەلۇمات ۋە مەسلىھەت بىلەن تەمىنلەيدۇ.
بەزىلىرىدە ائتا -ائنىالر گورۇپپىسى ،ىئنگلىز تىلى سىنىپلىرى ،بالىالر
تاپشۇرۇق كۇلۇبى قاتارلىق ۆئگىنىش كۇرسلىرى بولىدۇ .بەزىلىرى ھەتتا
كىرزىسالرغىمۇ ياردەم قىلىدۇ.
> >سىز بارغان وئرۇنالردا سىز ىئزلىگەن مۇالزىمەت بولمىسا،ۇئالر
سىزنى مۇۋاپىق وئرۇنالرغا تونۇشتۇرىدۇ.
گەرچە سىزنىڭ كۆڭلىڭىزدىكى ياردەم مۇالزىمىتىنى تېپىش ائسان
بولمىسىمۇ ،ۋاز كەچمەڭ .ۆئزىڭىزگە مۇۋاپىق ۋە ماس كېلىدىغاننى
تاپقۇچە ھەركەت قىلىڭ.

مۇالزىمەتلەر
سىزنىڭ ائۋسترالىيە
ھاياتىغا ماسلىشىشىڭىزغا ۋە
ۆئز مەدەنىيىتڭىزگىمۇ باغلىنىپ
تۇرىشىڭىزغا ياردەم قىلىدۇ.

مەكـتەپلەر

ائتا-ائنىالر مەكـتەپ ۋە يەسلىلەردىمۇ قارشى ېئلىنىدۇ .دىگۈدەك بىر
مەسىلە بولمىغان ھالدىمۇ ،وئقۇتقۇچىالر بىلەن داىئملىق سۆزلىشىپ
تۇرۇشىڭىز ۋە پەرزەنتىڭىزنىڭ نىمىلەرنى ۆئگىنىۋاتقانلىقىنى بىلىپ
تۇرغىنىڭىز ياخشى.
> >بالىالر وئيۇن گورۇپپىلىرى،يەسلى،بالىالر مەركەزلىرى ۋە تەييارلىق
سىنىپلىرىغا كىچىك يېشىدىن تارتىپال قاتنىشااليدۇ .قولالنمىنىڭ
ائخرىدىكى تور بەت ائدرىسدىن ۆئز رايۇنىڭىزدىكى مەركەزلەرنى
تاپااليسىز.
> >مەكـتەپلەر باشقا ائتا -ائنىالر ۆئزائرا ۇئچرىشىدىغان ۋە
پىكىرلىشدىغان ياخشى جايالر ھېساپلىنىدۇ.
> >بەزى مەكـتەپلەردە ائتا-ائنىالر ۋە ائىئلىلەر ۈئچۈن مەخسۇس
مۇالزىمەتلەرمۇ بار.
> >وئقۇتقۇچىالر بالىڭىزنىڭ ۆئگىنىشىگە قانداق ياردەملىشىشنى
كۆرسىتىپ بىرەلەيدۇ.
> >تەرجىمان تەلەپ قىلسىڭىزمۇ بولىدۇ.

ساغالملىق مۇالزىمەتلىرى

ائىئلىلەر ۋە ھەممە ياشتىكى بالىالر ۈئچۈن ساغالملىق مۇالزىمەتلىرى
بار.
> >جىددىي ەئھۋال كۆرۈلسە دوختۇرخانىغا بارسىڭىز بولىدۇ.
> >ائىئلە دوختۇرىڭىز نۇرغۇن ساغالملىق مەسىلىلىرى ھەققىدە ياردەم
قىالاليدۇ ،بۇالردىن باشالش ياخشى.
> >بالىالر ۋە ائىئلىلەر ساغالملىق مۇالزىمىتى ( )CaFHSبوۋاقالر ۋە
كىچىك بالىالر ساقلىقىغا ياردەم قىلىدۇ .بۇ مۇالزىمەت:
– –ھەقسىز ۋە مەخپىيەتلىكىڭىز ساقلىنىدۇ
– –جەنۇبىي ائۋسترالىيەنىڭ ھەر جايلىرىدا ائمبۇالتورىيەلىرى بار
– –ائالھىدە تەربىيلەنگەن سېستراالر بالىالرنىڭ ساقلىقى ،ۆئسىشى،
ۆئگىنىشى  ،ۇئيقۇسى ،وئزۇقلىنىشى ۋە باشقا يېتىلىشى توغرىسىدا
ياردەمدە بولىدۇ.
 1300733606غا تېلىڧۇن قىلىپ كۆرۈشتۈرمە ائلسىڭىز بولىدۇ.
تەرجىمانمۇ تەكلىب قىالاليسىز.

ساقالپ تۇرماڭ! ىئشالر
يامانلىشىپ كېتىشتىن بۇرۇن
مەسىلىلەرگە ياردەم قىلىش
يەرلىرىنى تېپىڭ.

ائالقىدار مۇالزىمەتلەر
بالىالر ۈئچۈن مۇالزىمەتلەر

بالىالر ياردەم لىنيەسى Kids Helpline

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

بالىالر ۋە ائىئلىلەر ساغالملىق مۇالزىمىتى ()CaFHS

 1300733606ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  4:30گىچە كۆرۈشتۈرمە ېئلىش 0 .ياشتىن
 5ياشقىچە بولغان بالىالرغا ھەقسىز ساغالملىق مۇالزىمىتى ،بالىالر ساغالملىقى ۋە پەرزەنت تەربىيەسى
مەلۇماتلىرى ۈئچۈن بۇ تور بەتكە قارالسۇن www.cyh.com

بالىالر ۋە قۇرامىغا يەتكەنلەر روھىي ساغالملىق مۇالزىمىتى ()CAMHS

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 يۈز تۇرانە تەرجىمانالر مۇالزىمىتى www.translate.sa.gov.au

يېزىقچە تەرجىمانلىق ۋە ېئغىزچە تەرجىمانلىق مۇالزىمىتى ()TIS

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

 81617198یاكى ( 1800819089چەت رايۇنالر ۈئچۈن) ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن
 5:00گىچە
 0ياشتىن  15ياشقىچە بالىالر ۈئچۈن ھەقسىز مەسلىھەت مۇالزىمىتى www.wch.sa.gov.au/camhs

سەھىيە ۋە ساقلىق

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

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

رايونىڭىزدىكى پاائلىيەت گورۇپپىلىرىنى تېپىش ۈئچۈن www.playgroupsa.com.au

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

ماائرىپ مىنىستېرلىكى

جەنۇبىي ائۋسترالىيە پاائلىيەت گورۇپپلىرى Playgroup SA
ائۋسترالىيە ھۆكۈمىتى

يەسلى ،تەييارلىق مەكـتەبلىرى ۋە يەرلىك بالىالر مەركەزلىرىگە ائالقىدار ۇئچۇر –مەلۇمات تېپىشىڭىز ۈئچۈن
www.mychild.gov.au

كۆپ مىللەتلىك مۇالزىمەت وئرۇنلىرى

AMES Australia

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

ائۋسترالىيە مۇھاجىرالر خىزمەت مەركىزى ()AMRC

 82179500ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە
Coglin Street, Adelaide 23
كۆچمەنلەر ،پاناھلىق تىلىگۈچىلەر ۋە مۇھاجىرالر ۈئچۈن جايلىشىش ،ائىئلىۋىي مۇناسىۋەتلەر ۋە ائىئلىدىكى
زوراۋانلىق توغرىسدىكى مۇالزىمەتلەر www.amrc.org.au
 82565700ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە
Mary Street, Salisbury 28
 85355600سەيشەنبىدىن پەيشەنبىگىچە ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  4:00گىچە
Second Street, Murray Bridge 5
 87521000دۈشەنبىدىن پەيشەنبىگىچە ەئتىگەن  10:30دىن چۈشتىن كېيىن  6:00گىچە ( بەزى خىزمەت
ۋاقىتلىرىدا پەرق بولىشى مۇمكىن)
Woolshed Street, Bordertown 26
 87622955ياكى  0409103153سەيشەنبىدىن پەيشەنبىگىچە ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن 5:00
گىچە ياكى ېئلخەت ائرقىلىق naracoorte@amrc.org.au
TAFESA Campus, 19 Gordon Street, Naracoorte
 87264800ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە
Eleanor Street, Mount Gambier 11-13
 0409102195چارشەنبە ۋە جۈمە ەئتىگەن  11:00دىن چۈشتىن كېيىن  3:00گىچە
Chaffey Community Centre, 86 Nineteenth Street, Renmark

ائۋسترالىيە پاناھلىق كۆچمەنلىرى بىرلىكى

ھاياتلىق قىزىق لىنيەسى Lifeline

ساغالملىق مەسلىھىتى Healthdirect

دۆلەتلىك دوختۇر چاقىرىش مۇالزىمىتى National Home Doctor Service
نۇرمال خىزمەت ۋاقىتلىرىدىن سىرتقى چاغالردا ۆئيگە دوختۇر چاقىرىش لىنيەسى 137425
https://homedoctor.com.au

پاناھلىق مۇھاجىرلىرى ساغالملىق مۇالزىمىتى

 82373900ياكى ( 1800635566چەت رايۇنالر ۈئچۈن) نۇمۇرىدا ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن
چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە
 Market Street, Adelaide 21يېڭىدىن وئرۇنالشتۇرۇلغان مۇھاجىرالر ۋە پاناھلىق تىلىگۈچىلەر ۈئچۈن
ھەقسىز ساغالملىق مۇالزىمىتى

ائۋسترالىيە ائىئلىۋىي مۇناسىۋەتلەر ىئدارىسى (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

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

ائىئلىدىكى زوراۋانلىق

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

مۇھاجىر ائيالالر ياردەم پروگراممىسى

 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

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

 1300364100بالىالر ساغالملىقى ۋە پەرزەنت تەربىيەسى مەسلىھەتلىرى

ائالقىدار مۇالزىمەتلەر ۋەھەرخىل مىللەتلەر پاائلىيەتلىرى ھەققىدىكى ۇئچۇرالر
www.multicultural.sa.gov.au

 1800960009ھەپتنىڭ ھەر كۈنلىرى
ۆئسمۈرلەرنىڭ ائتا -ائنىلىرىغا ىئشەنچلىك ياردەملەر http://Islamicare.org.au

كۆپ مىللەتلىك ىئشالر ىئدارىسى

جەنۇبىي ائۋسترالىيە كۆپ مەدەنىيەتلىك ياشالر بىرلىكى ()MYSA
 82120085ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن  9:00دىن چۈشتىن كېيىن  5:00گىچە
Shop 9 Miller’s Arcade, 28 Hindley Street, Adelaide
ياشالر ۋە ائىئلىلەر ۈئچۈن پروگراممىالر ۋە مۇالزىمەتلەر www.mysa.com.au

پەرزەنت تەربىيەسى

ائتا -ائنىالر ياردەم لىنيەسى

ىئسالم تەربىيەسى -پەرزەنت تەربىيەسى قىزىق لىنيەسى

پەرزەنت تەربىيلەش ائالقە تورى Raising Children Network

نۇرغۇن تىلالردا تەييارالنغان پەرزەنت تەربىيەسىگە ائالقىدار مەلۇمات ۋە ھۆججەتلىك ڧىلىمالر
http://raisingchildren.net.au

جەنۇبىي ائۋسترالىيە پەرزەنت تەربىيەسى ىئدارىسى Parenting SA

كۆپ تىللىق ائتا -ائنىالر قولالنمىلىرى ۋە پەرزەنت تەربىيەسى ھەققىدىكى نورمال تەربىيە قولالنمىلىرى
بىلەن تەمىنلەيدۇ www.parenting.sa.gov.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.

