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ASK ؟ھیچ 

Adults Supporting Kids (ASK)  در  استھ معلومات گرفتون  بلدهامن  یک جای) پشتیبانی مونھ طفالاال از (کالنس
فھمیدون این مطلب کھ شمو چھ  و  یجامعھ محل ھا در یبانیبا پشت کدو  و خانواده، ارتباط برقرار طفل یو سالمت تی امن بارۀ

 خود کنید.، جوانا و خانواده طفالاز  پشتیبانی لدهب ینیدت یم کارھایی را

  نگھداریاحساس کنند کھ از اونا خوب و کنند  تیو جامعھ خو احساس امن فراختررند در خانواده، خانواده یحق د طفالھمھ 
 و غمخوری موشھ.

کسایی کھ از طفال نگھداری و  و  پدر و مادر، یزندگسفر  جریانو در  تینھ سخت باشھ یم زیادتر وقتا کالن کدون طفال
 . دشتھ باشنید ضرورت رزیادت یکم یبانی و پشت بھ معلومات ھممکنغمخوری مونھ 

ینھ ده ت  یم یبانی و پشتازی سبب زودتر پیدا کدون معلومات ، نھشو سختیو  امکان دیره کھ احساس درماندگی بعضی وقتا
  ونھتر ش ھټپیش ازی کھ کی با مشکالتکھ  ھکمک کن تینھ یم یبانیپشت ی. اھو خانواده ھا کمک کن طفالو سالمت  تیامن

 شونھ. مقابلھ

  تینھ در راۀ یھا م وضعیت وقتا، بعضی. شی ھم فرق مونھ یھا ضرورتو از خانواده ھای دیگھ فرق دیره اده ھر خانو
 جور کنھ. مانع اونا و جامعھ  اوالدا، پدر و مادر نیب یقونزدیک و روابط 

ت  صح، مشکالت طفالدر رفتار  ریی، تغ یلوالک مشروبات و   نیشھ آور، مصرف مواد گوشھ گیری، مشکالتی مثل تشویش
 بیدیھ. قرار  زیادترفشار  زیرو خانواده ھا را  مشکل جور کنھ تینھ ی، مخراب شدون رابطھو  سرپناھی ی، بیروان

 . دیکمک بخواھ وکھ از م ھخوب

 !دیمھم ھست  ھم شمومھم ھست و  شمو. خانواده سوال کید زیادو  سوال کید، زود ازی سبب

ASK ؟ استھ از کھ بلده 
ASK خو تشویش دیره. خانوادهیا  و طفلو سالمت  تیامن در بارۀکھ  استھ یسالآدم کالن ھر  بلده 

ASK  دیرهقرار   شی  مندیتوان ای تی، جنس، جنس تیصرف نظر از فرھنگ، ھو ، کالنسالآدم در دسترس ھر. 

ASK مونھقبال استتنگھ تورس نشینان  رهیو جز یاز مردم بوم .ASK بلده فراختر شیمخانواده  ای  شموکھ  مونھ تصدیق  
 .دیشتھ باشید ضرورت زیادتر ییو راھنما پشتیبانیسفر بھ  ن یدر طول ا ھو ممکن مونیدسخت کار  ی خواوالدااز  نگھداری

ASK در زیادتر یبانیو پشت معلومات یجستجو در ھکھ ممکن ،یفرھنگ  از ھرن کالنساالاز مھاجران، پناھندگان و  نیھمچن
 .مونھقبال استو خانواده ھا باشند،  طفال آسایشو  تیاز امنکردن  نگھداری
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ASK ؟ کنھ تینھ یم ھم بلده یچھ کار 
ASK از شمو   ینندکھ بت ارتباط بدیھ یرا بھ خدمات محل شموکنند و   دایپ  معلوماتکھ  کنھ کمک کالنساالبھ  تینھ یم

 : شمواگر  کنندپشتیبانی 
 مونید.  نگھداری  ھستید یا کسی ھستید کھ از طفال نزدیکخانواده  کدام کسی از ، پدر و مادر •
 دییرد تشویشفرد جوان  ای طفل بارهدر  •
 مونیدن  تیحساس امنا •
 ھستید ی خواوالدااز  پشتیبانی یکھ در جستجو  دیھست یجوانآدم  •
 د دو ھستیدر راه بچھ دار ش •
 دییرد تشویش خو رفتار و فکرا بارهدر  •
باشھ کھ قد   یکسیک  یا یمال یبانی، کمک/ پشت خوراکی، کمک دشتون خانھ مثل ھستید یعمل یبانیبھ دنبال پشت •

خانواده  تندرستیو  یروان تشویشی کھ در باره صحت برای پشتیبانی ای ازو در باره مشکالت خو گپ بزنید،
 .خو دیرید

  م؟وکن کار چھ شومشتھ ی د ضرورت اناگر بھ ترجم
   شفاھیو  کتبی رجمھملی تبا خدمات  13 14  50ۀ رماش قیاز طر می تینید، نیھ یمش مطلوبزبان  یسیزبان انگل اگر

)TIS Nationalاستھ مردم مجانیخدمات بلده تمام  نی. ادی رگ ی ) تماس ب . 

   نی. ھمچن دیرگ ی تماس ب می تینیدروز  در شو یا ،ھر وقت
speakers-English-Nonhttps://www.tisnational.gov.au/en/   .را ببینید 

 )  08( 8100 8200 نقد از مو بھ شماره تلفو) Deaf Can Do قی(از طر Auslan ھای ترجمان بلده
 . بیگریدتماس 

  0417  233 369عاجل بعد از ساعات کاری رسمی:  شماره 

 زنگ بزنید. ) 000( سھ صفربا  عاجلکمک  بلده، دیھست یدر خطر فور یگریشخص د ای شمواگر 

  )732 737  1800( 1800RESPECT تلفون شمارهبا  می تینید )counsellor( مشاور کیبا  گپ زدو بلده
شبانھ روز  در ساعت   24 ،ھفتھ در روز 7 تماس با اونا مجانی استھ. اونا. دیچت کن  نجایدر ا وناابا  ای بیگریدتماس 

بھ ترجمان  زبان  بوگید کھ بھ کدام ، فقط بھ شخص بیگرندرا محفوظ  ینوتلف انترجم کی تینند یا ماون. مونندکار 
 دیرید.  اجیحتا

 Migrant Women’sبرنامۀ پشتیبانی زنان مھاجر ( با 8152 9260 شمارهبا  یدر ساعات کار می تینید نیھمچن
Support Program) درخدمات ایمنی زنان استرالیای جنوبی (Women’s Safety Services SA  تماس

و  یچند فرھنگ  یکارگرااین خدمات . مشوره بیدیھ و پشتیبانی کنھ شمو تیوضع بارهدر  ینھت یم خدمات نی. ابیگرید
 .دیره شموبھ کدو کمک  بلدهچند زبانھ 

  معلومات، یو خانوادگ یخشونت خانگ  لیبھ دل ودر صورت جدا شد دیخواھ یو م دیریاقامت دائم ندویزای  شمواگر 
با   8111 9553 تلفون شماره قیاز طر می تینید - دیشتھ باشدی ایرالاستدر خو و حقوق اقامت  VISA بارهدر  یقانون

 .بیگریدتماس ) Legal Service Commission( یخدمات حقوق ونی سیمھاجرت در کم  میت
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