
CIVAKA PIŞTEVANIYA 
GIYANDAR  
JI BO PENABERAN Û PENAHENDEYAN  
(COMMUNITY LIVING SUPPORTS FOR 
REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS – CLSR)

Der barê STARTTS`ê de

Kargerên CLSR kîne?

Wextê ku mirovek tercîh dike ku 
ji Îngilîzî bi zimanek din biaxive 
wê gave çi dibe?

Gelo agahdariya kesê dê bê 
nepenî girtin?

Der barê New Horizons ê de

Alîkarî kirina kesan da ku ew 
ewlehiyê ava bikin, tendurîstiya xwe 
û kamiraniya xwe û têkiliya xwe bi 

ên din re sererast bikin.

Bi cûrandina pirranî ya xizmetên û piştevaniyên 
me ve, New Horizons piştgirî dide mirovan ku 
kamiraniya xwe baştir bikin û şîyaniya xwe fêm 
bikin. Ji bo nîv sedsalek New Horizons bi hezaran 
Awustraliyan ji her deverên jîyanê re bûye alîkar 
da ku saxbûna wan baştir bike. Em di seqetî, 
tenduristiya derûnî û lênêrîna pîran de pispor in. 
Ji bo baş kirina kamiraniya we di hûnerên jiyîn yên 
rojane de em ji şêwirê pisporan heya piştgiriya 
bikarbar paldankên mewdayek berfireh pêşkêş 
dikin. Tecrûbeya me û tora me ya berfireh a ji 
zêdetirî 400 hevkarên me tê vê wateyê ku em 
xwediyê têkilî û pisporiya ku ji bo kamiraniya we 
ciyawaziyê bikin in.
www.newhorizons.org.au

Contact New Horizons: 1300 726 372

STARTTS rêxistinek pispor, bê-sûde a ku ji 
bo alîkariya xelk û civakan bike da ku birînên 
îşkenceyê û trawmaya penaberan derman bike 
û jiyana wana li Avusturalya ji nû ve ava bike ji 
30 salan zêdetir e tedawî û piştgiriya psîkolojîk 
a çandî têkildarî û navbeynvaniyên civakê dabîn 
dike. Bi peydakirina perwerdehiya ji bo xizmetan, 
parêzvanî û xebata siyasetê re STARTTS di heman 
demê de hawirdorek başbûnek erênî pêş dixe.
www.startts.org.au

Têkilî bi STARTTS`ê bikin: 02 9646 6666
(Ji bo hûrgiliyên cihê nivîsgehê herin li ser  
www.startts.org.au/contact)Kargerên CLSR pisporên perwerdekirî yên ji 

çandên û paşkîtiyan cûda tên holê. Ew di alîkariya 
mirovên ku tiştên dijwar dijîn de pispor dibin. Dibe 
ku ew tiştên dijwar ji tecrûbeyên kesek ên paşêrojê 
rewşa rûdemî re têkildar bin. 

Kargerên CLSR bi gelek zimanan diaxivin û dema 
ku pêwîst dibe wergêrên pispor kar tînin.

Hemû piştevaniya bi CLSR bawerpêkirîne ye. 
Heke mirovan cewaz bidin û ew alîkariya wan 
bike New Horizons û STARTTS bi tenê wisa dê 
agahiyên kesek parve bikin. Lêbelê heke ku mirov 
ji me re bibêje dibe ku ewan xwe an jî yên din 
biêşînin, wê hinge ji ber ku wê kesê an yên din 
biparêzin kargerên CLSR hewce dikin ku xizmetên 
din jî beşdar bikin. Ji bo bibin alîkariya nirxandina 
bernameyê, mirovên ku niha digehijin CLSR ê 
dikarin bi dilxwazê re têkilî bibin.

CLSR bi alî NSW Health`ê 
re tê piştîwane kirin

Kurmanji (Latin script)



Bernameya CLSR ji bo kî ye?

Bernameya CLSR dikare çawa 
alîkarî bike?

Serî lêxisitina CLSR

Ku pêdiviye ku kesek here?

Dibe ku xizmetan wan ên 
jêrîn vebihewîne:

Gelo çima kesek hewceyê alîkarî 
ji CLSR yê ye?

Kargerek CLSR çawa dikare 
pirsgirêkên mirovan fehm bike?

Civaka Piştevaniya Giyandar ji bo Penaberan û 
Penahendeyan (Community Living Supports for 
Refugees and Asylum Seekers – CLSR) bi kesên 
ku pirsgirêkên di derheqê kamiraniyan wan ên 
ku bandorê li ser jîyana rojane û çalakîyên wan 
dike tecrûbe dikin re dixebitin. Van pirsgirêkan 
dikarin bi rewşen dijwar ên kesek di paşerojê 
an jî li Awustralyayê de têkildar be.

CLSR ji bo kesên ku di her têmenê de di nav 
10 salên dawî de hatine li Awustralyeyê û ji 
binekokên penaberiyê tên û ew kesên ku serî 
li penabirinê didin e.

Ji bo piştgirî hildana CLSR mirovan ne hewce 
ne ku bi nexweşiyek giyanî ve werin teşhîs kirin, 
lêbelê pêdivî ye ku ew di derbarê kamiraniya wan 
de bi pirsgirêkên domdar ku bandorek dijwar li ser 
jîyana rojane û çalakîyên wan dike re têkildar bibin.

Da ku ji mirovan re bibe alîkar ku ew armancan 
bidin ber xwe, ewlehî ava bikin, tenduristî, kamiranî 
û têkiliya xwe bi yên din re baştir bikin, CLSR 
piştevaniya takekesî temîn dike.

Bi piştgiriya ku ji hêla kes ve hatiye rêve kirin û heke 
pêdîvî be bi vedihewandina malbatê tevahî, CLSR 
armanc dike ku alîkarî ji mirovan bike da ku ew 
bikaribin jiyanên bi aram û watedar bijîn.

Bi têkildarî û hevkarî kirina yên din an jî xizmetên din 
ên di nava jîyana kesê ve jî CLSR dê piştgirî bide.

Vehewandina serî lêdanên bi kesî CLSR ji hemû 
cihderkan serlêdanan dipejirîne.  
Ji bo serî lêdanek an jî agahdarîya zêdetir:

New Horizons̀ ê re telefon bikin: 1300 726 372
An jî STARTTS`ê re: 02 9646 6666 (CLSR bixwazin)
Epeyam: STTS-CLSRintake@health.nsw.gov.au

Kargerên CLSR her kûde mirovam xwe rehet 
hêst dikin di vî derê de dê wan bibînin, heger ev 
bibe mala wan, nava civakê an jî nivîsgehek ya 
STARTTS an jî ya New Horizons de.

Ji kerema xwe ji bo hûrguliyên din ên di 
derheqê bernameyê di warên cûda de reqemên 
têlefonê yên li jor hatine dayîn telefon bikin.

Hin mînakên piştevaniya kirdarî ên ku tên azoqe kirin 
wan ên jêrîn vedihewîne:

• Piştevanî ji bo kar û barên rojane, mîna ku: 
danûstandin, guhaztin, paqijkirin, birêvebirina 
dermanan û piştevaniya beşdar bûna 
hevdîtinên pijîşkî.

• Piştgirî bi peydakirin û destxistina cihêk jiyanê.
• Piştgiriya civakî û kêfxwaşî mîna ku mirovan 

bi bûyerên çandî, civakî, werziş û bûyerên 
tenduristiya sirûştî ve têkildarî kirin.

Pirsgirêkên hevpar ên ku mirov dikare tecrûbe bike 
wan ên jêrîn vedihewîne:

• Mayîna nexweşxane ya gelek caran 
• Van rojan ji nexweşhanê hatibin derxistin
• Ji bo demek dirêj ve hêstkirina dilgiranî 
• Bêkes, bê harîkarî û bêhêvî hêstkirin
• Di kar û barên rojanê û rotini de zehmetî kişandin
• Nehêstkirina zepkirina jîyana xwe û di xwedî 

kirina xwe de zehmet, kişandin
• Jana seriya û êş
• Pirsgirêkên raketinê û xewnên xirab
• Pirsgirêkên bi hizirkirina neyênî, xestkirdin 

û bîranîn.

Kargerên CLSR bi guhdarî kirin 
û fêhm kirina rewş û dijwariyên 
kesek ên bêhempa re eleqedar în. 

Kargerên CLSR ji binekokên 
çandî yên ciyawaz in û ji tecrûbe 
û çandên mirovan yên binekoka 
penaberî baş fêhm dikin.

CLSR çiqas dike?
Hemû xîzmetên CLSR ji bo mirovên em alîkarî didin 
bê pere ye.

Piştî ku birêkirinek hat kirin  
dê çi bi be?
Beriya pejirandina li bernamê, hemû serlêdanan 
dê bikaribin xwe bi nirxandinek wergir ya bi kesî 
re bigêhijînîn.

Di CLSR re mirovan dikarin ji ku 
derê alîkarî hildin?
Cihên STARTTS û New Horizons CLSR  
wan ên jêrîn in:

• Rojavayê Hundir ya Sydneyê
• Başûr Rojavaya Sydneyê
• Newcastle
• Armidale
• Bendergeha Coffs


