
ائتا – ائنىالرنىڭ ەئڭ ياخشى بولىشى ۈئچۈن ياردەمدە بولىمىز

Parent Easy Guide 5 for multicultural families

Uyghur/ۇئيغۇرچە

يېڭى مۇھىتتىكى ۆئسمۈرلەر 
ائۋسترالىيەگە كەلگەن ۆئسمۈرلەر نۇرغۇن يېڭى ۆئزگىرىشلەرگە 

ۇئچرايدۇ.  بۇالر تۆۋەندىكىدەك: 

يېڭى دۆلەت ۋە مەدەنىيىتىنى بىلىش  <

باشقا تىلدا سۆزلىشىشىنى ۆئگىنىش  <

بەزىدە ائتا- ائنىلىرىغا تەرجىمانلىق قىلىش  <

يېڭىچە مەكـتەپ سېستىمىلىرىغا ۆئزلىشىش <

كۆنۈش ۋە دوستلىشىش، بۇ ۇئالر ۈئچۈن ىئنتايىن مۇھىم. <

بەزى ۆئسمۈرلەر قىيىنچلىق ۋە زوراۋانلىقنى باشتىن كەچۈرگەن 
بولىشى، ياكى يېقىنلىرىدىن  ۋە ياخشى كۆرگەن ماكانلىرىدىن 

ائيرىلغان بولىشى مۇمكىن. ۇئالر يەنە ۆئسمۈرلۈك ياشلىرىدا 
بولىدىغان زور جىسمانىي ۋە ھىسسىي ۆئزگىرىشلەرنى باشتىن 

ۆئتكۈزۈشكە توغرا كېلىدۇ.  

ۆئسمۈرلەر داىئم ىئككى خىل مەدەنىيەتنىڭ ائرىسىدا 
ياشاۋاتقاندەك ۋە ھەر ىئككى تەرەپتىن رىقابەتكە 

ۇئچراۋاتقاندەك ھېس قىلىشىدۇ. ۆئسمۈرلەرنى يېتەكلەش ۋە 
ۇئالرنىڭ توغرا قارار چىقىرىش ىئقتىدارلىرىنى يېتىلدۈرۈشتە 

ائتا- ائنىالرنىڭ رولى  ىئنتايىن مۇھىمدۇر. 

خۇشخەۋەر شۇكى- ۆئسمۈرلەر ائۋسترالىيەگە كۆنەلەيدۇ، 
ىئشالرنى بىلەلەيدۇ  ۋە ياخشى قىلىپ كىتەلەيدۇ.  

ۆئسمۈرلۈك دەۋرى ھەر خىل مەدەنىيەت ۋە جەمئىيەتلەردىكى ائىئلىلەرگە خۇشاللىق ۋە رىقابەتلەرنى 
ېئلىپ كېلىدۇ. پەرزەنتلەر چوڭ بولۇپ، ۆئزگىرىش ھاسىل قىلىپ چوڭ بولۇش يوللىرىنى ۆئگىنىدۇ.  

ۆئسمۈرلەر ۈئچۈن يېڭى ھاياتتا تېخىدىنمۇ كۆپ رىقابەتلەر ۇئچرىشىشى مۇمكىن.  

ائتا-ائنىالر 
ۋە ۆئسمۈرلەر ائۋسترالىيە 

ھاياتىغا ۆئزلىشىپ كىتەلەيدۇ. 
ىئشالرنى تەڭ بىر تەرەپ قىلىش 

تەرەپلەرنى بىر-بىرىگە يېقىن 
قىلىدۇ. 

ائۋسترالىيەدە ۆئسمۈرلەر 
Teenagers in Australia



ۆئسمۈلەر ائتا- 
ائنىالرنىڭ ھامىلىقىغا 

ىئھتىياجلىق. نۆۋىتى كەلسە 
ۇئالرنىڭ تەلىۋىگە ‘ياق’ 

دېيىشكىمۇ بولىدۇ. 

بىخەتەرلىك ۋە ساقلىق 
ائتا- ائنىالر ۆئسمۈرلەرنىڭ تۆۋەندىكىلەرنى ۆئگىنىشىگە ياردەمدە 

بوالاليدۇ: 

ائممىۋى قاتناش ۋە يول قاىئدىلىرىنى ۆئگىنىش  <

تور بىخەتەرلىكى توغرىسىدا بىلىمدار بولۇش <

سۇ ۈئزۈش ۋە دېڭىز ساھىلى، ېئقىن ۋە توسمىالردا ائمان قېلىشنى  <
ۆئگىنىش  

تاماق  ېئتىش، تازىلىق قىلىش ۋە ۆئزلىرىگە ەئھمىيەت بىرىش <

وئبدان يىيىش، ھەركەتچان بولۇش ۋە تولۇق ۇئخالش  <

ھاراق،زەھەرلىك چېكىملىك، خەتەرسىز جىنسىي مۇناسىۋەت،  <
ھامىلدارلىقتىن ساقلىنىش ۋە جىنسىيەت بىلىملىرىنى بىلىش.  بۇ 

توغرىسىدا سۆز ېئچىش قىيىنغا توختىسا ائالقىدار مەلۇماتالرنى ىئزلەپ 
تېپىش. 

  زۆرۈر بولغاندا ۆئسمۈرلەر مۇناسۋەتلىك ياردەملەرنى سورااليدىغان 
بولىشى ۋە ۆئزى ىئشىنىدىغان چوڭالرغا ۆئز مەقسەتلىرىنى 

بىلدۈرەلەيدىغان بولىشى كېرەك. 

ائتا- ائنىالر نىمىلەرنى قىلىپ بىرەلەيدۇ
ۆئسمۈلەر قانداق قىلىپ ۆئزلىرىنىڭ يېڭى دۆلەتكە تەۋە ىئكەنلىكىنى 
بىلىشكە تىرىشىدۇ. ائتا- ائنىالر تۆۋەندىكى يولالر بىلەن ۇئالرغا ياردەم 

قىالاليدۇ:   

داىئما ۇئالر بىلەن پىكىرلىشىپ، ائۋسترالىيە ھاياتىنىڭ قايسى  <
تەرەپلىرىنى ياقتۇرغانلىقىنى سوراپ تۇرۇش

ۇئالرنىڭ پىكىرلىرىگە قۇالق سېلىش  ۋە وئيلىرىنى ائڭالش  <

ۇئالرنىڭ دوست تېپىشىغا ياردەملىشىش، ۇئالرنىڭ تاللىشىنى  <
توغرا كۆرمىگەندە سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈش 

ۇئالرنىڭ وئقۇشلىرىغا ياردەمدە بولۇش  <

رۇس ۋە مەسۇئلىيەتچان ائىئلە تۈزۈمى بولۇش  <

ۆئيدىكى پاائلىيەتلەرگە ۆئسمۈرلەرنى ائرالشتۇرۇش  <

ۇئالرنىڭ مەسىلە ھەل قىلىشىغا ياردەملىشىش  <

كېرەك بولغاندا، مەكـتەپ ۋە باشقا ائالقىدار مۇالزىمەتلەرگە  <
مۇراجەت قىلىش. 

يېڭى دوستالر بىلەن تونۇشۇش ۋە ۆئز ائىئلىسى ۋە مەدەنىيىتى بىلەن 
باغلىنىپ تۇرۇش ۆئسمۈرلەرنىڭ ساغالم تۇرىشىغا پايدىلىقتۇر. 



ائتا- ائنىالر ۋە 
ۆئسمۈرلەر وئقۇتقۇچىالر بىلەن 

پىكىرلەشسە  بولىدۇ. ۇئالر نۇرغۇن 
مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا ياردەم 

قىالاليدۇ. 

ائتا- ائنىالر ۋە ۆئسمۈرلەر 
وئتۇرىسىدىكى زىددىيەتلەر 

زىددىيەتكەسەۋەب بولىدىغان ائساسلىق ائمىلالر بولسا: 

ائتا-ائنىالردا ۆئسمۈر پەرزەنتلىرىنى باشقۇرۇشقا بويسۇنمايۋاتىدۇ  <
ياكى ۆئزىنىڭ مەدەنىيەت قاىئدىلىرنى ۇئنتۇۋاتىدۇ دەپ ھېس قىلىش 

ۆئسمۈرلەرنىڭ دوستلىرى بىلەن ۇئچرىشىشنى ۆئز ەئركىنلىكى  <
دەپ قارىشى ۋە ىئستىشى. 

بەزى ۆئسمۈرلەر ائتا- ائنىلىرىغا قارىغاندا ياخشىراق ىئنگلىزچە بىلىشنى 
ۆئزىنىڭ ائرتۇقچىلىقى دەپ قارايدىغان ەئھۋالالرمۇ بولىدۇ، مەسىلەن: 

ۆئينىڭ پۇلىنى خالىغانچە ىئشلىتىۋالىدۇ. 

زىددىيەت بولۇپ قالغاندا، تۆۋەندىكىلەر پايدىلىقتۇر: 

سوغۇققان بولۇش، پەرزەنتلەرنىڭ ھىسياتىغا پۇرسەت بىرىش   <

قوشۇلمىغان ھالدىمۇ، پەرزەنتلەرنىڭ پىكىرىگە قۇالق سېلىش  <

مەسىلىلەرنى وئرتاق ھەل قىلىش.  <

ۆئسمۈرلەرنى ساالمەت تۇتۇشتا چەك ساقالش الزىم. ەئمما چەكلىمىلەرمۇ 
مۇۋاپىق بولىشى ۋە پەرزەنتلەرنىڭ ائتا- ائنا ۈئچۈن مۇھىم ىئكەنلىكىنى 

چۈشەندۈرۈش الزىم. 

ۆئسمۈرلەر سىز كۈتكەن يەردىن چىقمىغاندا  ۇئالرنىڭ سەۋەبلىرىنى 
ائڭالڭ ۋە كېلەر قېتىمدا ۇئالرنىڭ ياخشىراق قىلىشىغا قوشۇلۇڭ. بۇنداق 

قىلىش تەس بولسىمۇ  سەبىرچان بولۇڭ. ۆئسمۈرلەرگە جازا بېرىلىپ قالسا 
گەرچە ۇئالر سىزگە ىئتاەئت قىلغاندەك كۆرۈنسىمۇ  ۇئالرنىڭ مەسىلە 
ھەل قىلىش ىئقتىدارلىرى چەكلىمىگە ۇئچرايدۇ.  قاتتىق تەن جازاسى 

بىرىش قانۇنغا خىالپ. 

غەزىۋىڭىز كەپ كەتكەندە، تىنچلىنىدىغان ىئشالرنى قىلىڭ. 
ھەممەيلەن پەسىككەندە تەربىيە قىلسىڭىزمۇ بولىدىغانلىقىنى تونۇڭ. 

زوراۋانلىق ەئھۋاللىرى كۆرۈلگەندە  
ھەركىمنىڭ بىخەتەر بولۇش ۋە ھۆرمەتلىنىش ھوقۇقى بار؛ ائتا-ائنىالرمۇ 

بۇنىڭ ىئچىدە. بەزى ۆئسمۈرلەر ائىئلە ەئزالىرىغا، بولۇپمۇ ائيالالرغا 
زوراۋانلىق قىلىشى مۇمكىن. بۇنداق قىلمىشقا ھەرقانداق جەمئىيەت ۋە 

مەدەنىيەتتە وئرۇن يوق. ھەم بۇ قانۇنغا خىالپتۇر. زوراۋانلىق تۆۋەندىكى. 
شەكىللەردە ىئپادىلىنىشى مۇمكىن:

تەن ائزارى، مەسىلەن- ۇئرۇش، ىئتتىرىش  <

روھىي ائزار، مەسىلەن - قورقۇتۇش ۋە ەئيىۋىنى ېئچىش  <

باشقىالرنىڭ قىلغان ىئشىنى، كۆرىشىدىغان ائدەملىرىنى ياكى  <
پۇللىرىنى باشقۇرىۋېلىش. 

مۇشۇنداق ەئھۋال كۆرۈلگەندە: 

ائتا- ائنىالر ۋە پەرزەنتلەرگە ياخشى يولالرنى كۆرسىتىدىغان  <
مۇالزىمەت وئرۇنلىرى بارلىقىنى بىلىۋېلىڭ. جىددىي ەئھۋال 

كۆرۈلگەندە 000 ائرقىلىق ساقچىغا مەلۇم قىلىڭ

ھەرگىزمۇ زوراۋانلىق ۋاستىسىنى تاللىماڭ. <

ياردەم سۇراش 
ۆئسمۈر يېشىدىكى پەرزەنتىڭىزدىن ەئندىشىڭىز بولسا  دوختۇرالر، 
مەكـتەپلەر ۋە ائالقىدار مۇالزىمەتلەرگە مۇراجەت قىلسىڭىز بولىدۇ. 

 ەئگەر پەرزەنتىڭىز ىئلگىرى يۈز بەرگەن ۇئرۇش، زوراۋانلىق 
ياكى قاتتىقچىلىقنىڭ تەسىرىگە ۇئچرىغان بولسا، ياردەم بىرىدىغان 

وئرۇنالر باردۇر.  

ۆئسمۈرلەر سىزگە ‘ بۇ دىگەن 
ھوقۇقۇم’ دەپ ائلدىڭىزغا ۆئتسە، 

ائالقىدار قانۇن مەسلىھەتچىلىكى ۋە باشقا 
مۇالزىمەتلەر ائرقىلىق سۈرۈشتە قىلسىڭىز 

بولىدۇ. تەرجىمان تەلەپ قىالاليسىز. 



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 جىددىي خەتەر بولمىغان ەئمما ساقچىنىڭ كىلىشىگە 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 ۋە ېئغىزچە تەرجىمانلىق مۇالزىمىتى
 131450 نۇمۇرى ائرقىلىق 24 ساەئت تېلىڧۇن تەرجىمانلىقى 

www.tisnational.gov.au

سەھىيە ۋە ساقلىق 
 Kids Helpline بالىالر ياردەم لىنيەسى

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

Headspace
 يۈز تۇرانە، تېلىڧۇن ياكى تور ائرقلىق ۇئچۇرالرغا ىئرىشەلەيسىز

 12ياشتىن 25 ياشقىچە ياشالرغا ياردەم ۋە مەسلىھەت يوللىرى 
https://headspace.org.au ۆئزىڭىزگە يېقىن مۇالزىمەت مەركىزىگە قاراڭ 

Beyond Blue
1300224636 نۇمۇرى ائرقىلىق كىچە- كۈندۈز ھەر ۋاقىت ياكى تور ائرقىلىق تەشۋىشتە ۋە ەئندىشىدە 

 قالغانالرغا ياردەم ۋە بىلگىلەر
www.beyondblue.org.au ھەر خىل تىلدىكى مەلۇماتالر

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

Market Street, Adelaide 21 چۈشتىن كىيىن 5:00 گىچە 
يېڭىدىن وئرۇنالشتۇرۇلغان مۇھاجىرالر ۋە سىياسىي پاناھلىق تىلىگۈچىلەر ۈئچۈن ھەقسىز ساغالملىق 

مۇالزىمىتى 

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

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

www.rasa.org.au كېسەللىكلىرىگە ائالقىدار ياردەملەر

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

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

قانۇنىي ياردەملەر 
جەنۇبىي ائۋسترالىيە قانۇن مۇالزىمەت كومىسسيەسى 

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

بىخەتەرلىك
Child Abuse Report Line بالىالرنى خورالشنى پاش قىلىش لىنيەسى

 131478 ائرقىلىق كىچە كۈندۈز ھەر ۋاقىت 
 بالىالر تەھدىت خەتىرىدە، خورلۇقتا  قالغاندا ياكى سەل قارالغاندا ائالقە ۈئچۈن

www.childprotection.sa.gov.au/reporting-child-abuse

تور بىخەتەرلىكى كومىسسيەسى  ئشخانىسى 
1800880176 

www.esafety.gov.au    ائتا- ائنىالر ۋە پەرزەنتلەر ۈئچۈن تور بىخەتەرلىكى توغرىسىدىكى بىلگىلەر

SHINE SA جىنسىي ساغالملىق لىنيەسى 
1300883793 ياكى 1800188171 )چەت رايۇنالر ۈئچۈن( ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 9:00 دىن چۈشتىن 

 كىيىن 12:30 گىچە
جىنسىي مۇناسىۋەت، ھامىلدارلىقتىن ساقلىنىش، جىنسىيەت ۋە تاناسىل ەئزاالرغا مۇناسىۋەتلىك بىلگىلەر 

 توغرۇلۇق خادىمالر بىلەن سۆزلەشمەكچى بولسىڭىز، كۆپ خىل تىلالردا مەلۇماتالر بار
www.shinesa.org.au

ھاراق ۋە زەھەرلىك چېكىملىك بىلگىلىرى ڧۇندى 
 1300858584 ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 9:00دىن چۈشتىن كىيىن 5:00گىچە

www.druginfo.adf.org.au ھاراق ۋە زەھەرلىك چېكىملىك توغرىسىدىكى مەلۇماتالر

پەرزەنت تەربىيەسى 
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 تىللىق ائتا- ائنىالر قولالنمىلىرى ۋە ‘ بالىالر بىلەن بىرگە تۇرۇش’، ‘ياش بالىالردىكى چۈشكۈنلۈك’، 

‘ياش بالىالر، ھاراق ۋە زەھەرلىك چېكىملىك’، ‘ ياش بالىالر بىلەن جىنسىيەت ھەققىدە سۆزلىشىش’ 
www.parenting.sa.gov.au قاتارلىق كۆپ مەزمۇنالردىكى نورمال تەربىيە قولالنمىلىرى بىلەن تەمىنلەيدۇ

ائىئلىدىكى زوراۋانلىق
ائىئلىۋىي زوراۋانلىق كىرزىس لىنيەسى 

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

http://womenssafetyservices.com.au

مۇھاجىر ائيالالر ياردەم پروگراممىسى 
 81529260 ائرقىلىق ھەپتە كۈنلىرى ەئتىگەن 8:30 دىن چۈشتىن كىيىن 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

كۆپ مىللەتلىك مۇالزىمەت وئرۇنلىرى 
)AMRC( ائۋسترالىيە مۇھاجىرالر خىزمەت مەركىزى

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

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

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

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

Shop 9 Miller‘s Arcade, 28 Hindley Street, Adelaide 
 www.mysa.com.auياشالر ، ائىئلىلەر ۈئچۈن پروگراممىالر ۋە مۇالزىمەتلەر 

ۆئسمۈرلەر بالدۇر ۋە 
مەجبۇرىي نىكاھنىڭ قۇربانى 

بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. بۇ ساقلىق 
ۋە نورمال ھاياتقا زىيان سالىدۇ ۋە قانۇنغا 
خىالپتۇر. كىمكى بۇ خىل ەئھۋالالرنىڭ 

خەتىرىدە قالسا ياردەم سورىسا 
بولىدۇ. 


