
ASK
Adults 
Supporting 
Kids

 
ए.एस.के (ASK) भनेको के हो?  
ब�ाह�लाई सहायता गन� वय�ह� (Adults Supporting Kids) (ASK) एक सुरि�त ठाउँ हो जहाँ ब�ा र 
प�रवारको सुर�ा र क�ाणको बारेमा, स्थानीय समुदायको सहायतासँग जोड्ने र तपाईंको ब�ाह�, जवान 
���ह� र प�रवारलाई सहयोग गन� तपाईंले के गन� स�ु�नेछ भ�े बारेमा जानकारी पाउन सिकन्छ  ।  

सबै ब�ाह�लाई आफ्नो प�रवार, िव�ा�रत प�रवार र समुदायमा सुरि�त महसुस गन� र हेरचाहको पाउने 
अिधकार छ।  

ब�ाह�लाई �का�उनु प्राय: चुनौतीपूण� �न सक्छ र जीवनको यात्राको दौरान आमाबुवा र हेरचाहकता�लाई अिल बढी 
जानकारी र सहायता चािहन सक्छ।  

यो किहलेकाही ंभारी र चुनौतीपूण� महसुस �न सक्छ। �सैले शु�मै जानकारी र सहायता प्रा� गना�ले ब�ाह� र 
प�रवारह�को सुर�ा र �ा�लाई सुिनि�त गन� म�त गन� सक्छ। यो सहायताले सम�ाह�लाई बढी ग�ीर 
�नुभ�ा पिहले ितनीह�को सामना गन� म�त गन� सक्छ। 

प्र�ेक प�रवार फरक �न्छन् र उनीह�का िभ�ै  आव�कता �न्छन्। किहलेकाही ँआमाबाबु, ब�ाह� र 
उनीह�को समुदायबीचको बिलयो स�� बनाउने क्रममा कुनै प�र�स्थितह� आउन सक्छन्।  

िच�ा, अल�ाइ, लागूऔषध र मिदरा सेवन, ब�ाह�को �वहारमा प�रवत�न, मानिसक �ा� सम�ाह�, 
घरबारिवहीनता र स��िव�ेदज�ा कुराह�को सामना गनु�पन� �न सक्छ र प�रवारमा अित�र� दबाब पन� सक्छ। 

य�ो �स्थितमा ASK सँग म�त मा� स�ु �न्छ।  

�सैले चाँडै सोध्नुहोस् (ASK early) र वार�ार सोध्नुहोस् (ASK often)। तपाईंको प�रवार मह�पूण� छ र ��ै 
तपाईं पिन �ितकै मह�पूण� �नु�न्छ! 

 ASK कसको लािग हो?  
ASK ब�ा र प�रवारको सुर�ा र िहतको बारेमा िच�ा �ने कुनै पिन वय�को लािग हो। 

ASK सबै वय�को लािग उपल� छ र तपाईंको सं�ृित, पिहचान, िलंग, यौिनकता, वा �मताले यसमा फरक पद�न। 

ASK ले एबो�रिजनल र टोरेस �� ेट आइ�ा�रका मािनसह�लाई �ागत गद�छ। तपाईं वा िव�ा�रत प�रवारले 
तपाईंको ब�ाको हेरचाह गन� िनकै मेहनत ग�ररहनु भएको छ र तपाईंलाई यस यात्रामा थप सहयोग र माग�दश�न 
चािहन सक्छ भ�े कुरा ASK ले मनन गद�छ। 

ब�ा र प�रवारको सुर�ा र भलाइको लािग हेरचाह गन� जानकारी र थप सहायता खोिजरहेका आप्रवासीह�, 
शरणाथ�ह� र कुनै पिन सं�ृितका वय�ह�लाई ASK �ागत गद�छ। 
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ASK ले मेरो लािग के गन� सक्छ?  
िन� प�र�स्थितमा ASK ले तपाईंलाई जानकारी फेला पान� म�त पुऱ् याउँछ र तपाईंलाई स्थानीय सेवाह�मा 
जोिडिदन्छ जसले तपाईंलाई सहायता प्रदान गन� सक्छ: 

• तपाईं ब�ालाई सहायता गन� अिभभावक, िव�ा�रत प�रवार सद� वा हेरचाहकता� �नु�न्छ 
• तपाईंलाई ब�ा वा युवा ���को िच�ा छ 
• तपाईं असुरि�त महसुस ग�ररहेको छ 
• तपाईं आफ्नो ब�ाह�लाई सहयोग खोिजरहेको एक जवान ��� �नु�न्छ 
• तपाईंको ब�ाको ज� �ँदैछ 
• तपाईंको आफ्नो िवचार र �वहारको बारेमा िच�ा छ 
• तपाईं �ावहा�रक सहयोग खो�ै �नु�न्छ ज�ै आवास, खा� राहत, आिथ�क सहायता/सहयोग, कोही कुरा 

गन� मान्छे, वा तपाईंको प�रवारको मानिसक �ा� तथा �स्थताको चासोका लािग सहायता खो�ै 
�नु�न्छ। 

यिद मलाई दोभाषे चािहएमा के गन�? 
यिद अंगे्रजी तपाईंको रोजाईको भाषा हैन भने तपाईंले 13 14 50 मा राि�� य अनुवाद तथा दोभाषे सेवा (TIS 
National) लाई फोन गन� स�ु�नेछ। यो सबैको लािग िन:शु� सेवा हो। 

तपाईं िदन वा रात कुनै पिन समयमा फोन गन� स�ु�न्छ। यो वेबसाइट https://www.tisnational.gov.au/en/Non-
English-speakers पिन हेनु�होस्। 

Auslan दोभाषे का लािग (Deaf Can Do माफ� त) हामीलाई (08) 8100 8200 मा फोन गनु�होस्। काय�लय 
समयपिछको लािग आपतकालीन न�र 0417 233 369 हो। 

यिद तपाई ंवा अ� कोही त�ाल खतरामा �नु�न्छ भने आपतकालीन सहयोगका लािग 

तीनवटा शू� (000) मा फोन गनु�होस्।  
 

तपाईं 1800RESPECT (1800 737 732) मा फोन गरेर कुनै परामश�दातासँग कुरा गन� स�ु�न्छ, वा 
उनीह�सँग यहाँ अनलाइन कुराकानी गन� स�ु�न्छ। यहाँ िनःशु� फोन गन� स�ु�न्छ र यो िदनको २४ सै 
घ�ा, ह�ाको सातै िदन स�ालन �न्छन्। तपाईंलाई कुन भाषाको दोभाषे चािहन्छ उनीह�लाई जानकारी िदनुहोस् 
र उनीह�ले एक सुरि�त टेिलफोन दोभाषेको �वस्था गन� सक्छन्।  

तपाईंले मिहला सुर�ा सेवा साउथ अ�� ेिलया आप्रवासी मिहला सहायता काय�क्रम (Women’s Safety Services SA 
Migrant Women’s Support Program) लाई काय�लय समयमा  8152 9260 मा फोन गरेर स�क�  गन� 
स�ु�नेछ। यस सेवाले तपाईंलाई तपाईंको अवस्थाको बारेमा स�ाह र सहायता प्रदान गन� सक्छ। तपाईंलाई म�त 
गन� �हाँ ब�-सां�ृितक र ब�भाषी काय�कता�ह� छन्। 

यिद तपाईं स्थायी िनवासी �नु�� र यिद तपाईं घरेलु र पा�रवा�रक िहंसाको कारणले छुि�एर ब� तपाईंको िभसा र 
अ�� ेिलयामा ब�े अिधकारको बारेमा केही कानुनी सुझाव चाहनु�न्छ भने तपाईंले कानूनी सेवा आयोग (Legal 
Service Commission) मा माइगे्रसन टोलीलाई  8111 5539  मा स�क�  गन� स�ु�नेछ। 
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