
کریاران
زانیاری بو 

فەرمانبەرێن STARTTS کینە؟
فەرمانبەرێن STARTTS بشێوەکێ پروفشنال راهێنان پێکرینە 

کو ژچەندین فلکلورێن جێواز هاتینە، و تایبەتمەندین هاریکاریا وان 
کەسان یێن ریدان بسەری هاتین ل رابردووی دا.

دێ چاوا بیت ئەگەر کەسەکی دڤیا ب 
زمانەکێ دیتر باخڤیت ژبلی ئینگلیزیێ؟

فەرمانبەرێن STARTTS گەلەک زمانێن دیتر دئاخفن وەک عرەبی 

و داری و فارسی و هازارگاری و تامیل و هەروەسان وەرگێرێن پروفشنال 
بکاردئینن ل دەمێ پێدڤی

ئەرێ دێ زانیاریێن کەسی هێنە پاراستن؟
خزمەتگوزارێێن STARTTS بشێوەکێ باوەرپێکرینە. STARTTS تنێ دێ 

وان زانیاریان بەردەستکەت ئەوێن وی کەسی رازەمەندی دای لسەر 

و دێ بنە هاریکاری بو وان. هەر چاوابیت ئەگەر کەسی گوتە مە کو 
دبیت ئەو ئازارێ بگەهینە خو یان کەسەکێ دی، لوی دەمی دێ 

STARTTS کاران ئەنجامدەت بو پاراستنا وی کەسی یان کەسانێن دیتر. 

Kurmanji (Arabic script)

NSW Service for the Treatment 
and Rehabilitation of Torture  

and Trauma Survivors 

خزمەت گوزاریێت NSW ژبو 

چارەسەری و دووبارە پێگەهاندنا 

رزگاربوویێن ئەشکەنجەدانێ و توشی 

 (STARTTS) ریدانان بووین

پەیوەندی کرن بمە

STARTTS دەربارەی
STARTTS تایبەتمەندە و نە رێکخراوەکا قازانجێ یە بەلکو 

پتر ژ 30 ساالن خزمەت گوزاریێن کەلتوری و پال پشتیا دەرونی 
و چارەسەریێ یە و هاریکاریێن جڤاکی بو وان کەسانان و جڤاکان 

کو چارەسەری وەدگرن لسەر مەترسیانێن نەخوشیان و ترسا 
پەنابەران و شیانەوەیا وان ژبو ژیانێ ل ئوسترالیا. هەروەسان 

STARTTS ژینگەهەکا ئەرێنی و چارەسەریێ بەردەست دکەت 
ب رێکا راهێنانا بو خزمەتکرنێ و داخازکرنێ. و کارکرنێ دباورێن 

رامیاریێ دا.

www.startts.org.au

 نڤێسینگەها سەرەکی 
CARRAMAR

152-168 The Horsley Dr 
Carramar NSW 2163

 تلەفون: 6700 9646 (02)

(02) 9646 6710  فاکس:  

6801 9646 (02) )وەگرتن(   فاکس: 

ناوچێن دیتر یێن نڤێسینگەهێن مە

Armidale
Coffs Harbour

Newcastle
Wagga Wagga

Wollongong

Auburn
Blacktown

Fairfield
Liverpool

 STARTTS ژبو وەرگرتنا زانیاریێن ناوچێن نڤێسینگەهێن
سەرەدانا مالپەرێ /www.startts.org.au/contact بکە.

STARTTS هەروەسان راوێژکاریان و چەندین خزمەتگوزاریێن 
 NSW دیتر بەردەست دکەت ل ناوچێن سیدنی هەمی

 Blacktown, Parramatta, Dee Why, Lakemba, وەک

 Penrith, Campbelltown, Rockdale, Tamworth, Griffith
هەروەسا Albury، ئەڤ ناڤونیشانە دهێنە گوهورین لدیف 

پیدڤیا بەشداربووی مە، ژبو زانیاریێن پتر هیڤیە پەیوەندی 

.STARTTS بکەی ب

http://www.startts.org.au/contact/


STARTTS بو کێیە؟
STARTTS ژبو وان کەسان بکاردهێت ئەوێن توشی جەنگان بووین 
و توندوتیژیێ و سەرپێچیێن دژی مافێ مروڤان بەری هاتنا وان بو 
ئوسترالیا، دئەنجام دا نەخوشی بو چێبوویە، STARTTS دشێت 

هاریکاریا هاوالتیان بکەت و بێ بەرێخودان بو دەم و چاوانیا هاتنا وان 
بو ئوسترالیا.

بوچ کەسانەک دێ پێدڤی هاریکاریێ 

بیت ژالیێ STARTTS؟ 
رەفتارکرن دگەل وێ چەندا کو مروڤ ل وەالتەکێ نوی بیت، دگەل 

رەفتارکرنێ دگەل وان بیرەوەریێن نەخوش یێن مروڤی درابردووی دا، 

دبیت دهندەک دەمان دا دبیت گەلەک یا بزەحمەت بیت، دئەنجام دا 

کەسان بێزار و شاش دکەت. کو کارتێکرنێ لسەر ساخلەمیا وان و ژیارا 

روژانە یا وان دکەت.

هندەک کالێکرنێن هەڤپشک ڤان بخوڤە دگریت:

ئاستەنگی دفێربوونا ئینگلیزیێ دا  

کێشەیێن نڤستنێ و خەونێن نەخوش  

بیرەوەرێێن رابردووی کو ناهێنە ژبیرکرن  

سەرئێشی و ئێشانا لەشی  

بساناهی تورەبوون و ترسیان  

هەستکرن ب بێزاریێ و نەبوونا شیانان  

هەستکرن بدەستدانا کنترولێ لسەر ژیانا خو  

ئالوزیێن ناڤا خێزانێ  

  ئاستەنگی دپێدانا باوەریێ ب کەسانێن دیتر و پەیوەندیێن 
هەڤالینێ یێن نوی، هەستکرن بتنێ بوونێ. 

ئەرێ STARTTS دێ شێت هاریکاریێ کەت؟
STARTTS تایبەتمەندە دهاریکاری و پالپشتیا کەسانێن کو درابوردووی 

دا توشی ریدانێن ئەستەم بووین بو چارەسەریا وان ژبو ژیانەکا پتر 
چاالک، دەمێ کەسان هەست کێمتر ب بارگرانی دکەن و پتر کنترول یا 

هەی، دێ بساناهی تربیت کو فێرببنە زمانێ ئینگلیزی، و دەستڤەئینانا 

کاری و باشترکرنا رەفتارکرنێ دگەل خێزانێ و دروستکرنا پەیوەندیێن 

هەڤالینێ یێن نوی. 

بو ماوێ چەندێ دڤێت کەس چاڤەرێ بیت؟
STARTTS لیستا چاڤەرێکەران هەیە، دبیت هەر کەسەک بو ماوەیێ 
4-2 هەفتیان چاڤەرێ بیت تاکو ئێک ژراوێژکاران پەیوەندیێ پێ بکەت 

ژبوو دیارکرنا دەمێ هەڤدیتنێ.

کەسەک دشێت بەشداریێ بکەت بێ 
دیارکرنا دەمێ هەڤدیتنێ؟

کەسان دشێن بەشداربن بخو دگەل STARTTS، بەلێ ئامادەبوون بو 

هەڤدیتنێ دڤێت دەمێ وێ ب ژڤان بیت.

خەرجیێن STARTTS چەندن؟ 
هەمی خزمەتگوزارێت STARTTS بێ بەرامبەرن بو هاوالتیان.

تەمەنێ پێدڤی یێ کەسی دڤێت چەندبیت؟
STARTTS هاریکاریا هەمی کەسان دکەت بهەمی تەمەنان، ژبچیکترین 

زاروک تا مەزنترین دانعەمر، ئەگەر کەس 16 سال یان بچیکتر بوو، 

STARTTS دێ پێدڤی ب رازەمەندیا سەمیان یان دەیبابێن وان بیت.

پێدڤیە کەس کیڤە بچیت؟
STARTTS چاڤپێکەفتنێ دگەل کەسان دکەت ل سدنی و ناوچێن 

هەرێمی یێن NSW لڤان ناوچان:

STARTTS نڤێسینگەها  

  ناوچا پەیوەندیکرنێ ب STARTTS ناوچێن ساخلەمیا 
 TAFE جڤاکی و

قوتابخانە (بو وان قوتابیێن ل وێ قوتابخانێ)  

STARTTS بو ئاماژەدان بو

STARTTS ئاماژەدانا وەردگریت ژ هەر سەرچاوەیەکی، ژوان ژی 
سەرچاوێن خۆ بخو

:STARTTS ژبو ئاماژە پێدانێ بو

پەیوەندی بکە 6700 9646 )02(   
)ژبو وەرگرتنا زانیاریان(   

intakegeneral@startts.org.au :ئیمەێل  
)STARTTS  نموونەیێن ئاماژەپیدانێ بەردەستن لسەر مالپەرێ(   

چاوا STARTTS دێ شێت هاریکاریێ کەت؟
دشیانێن راوێژکاریا STARTTS دایە کو دگەل کەسان باخڤیت 

دەربارەی ترسێن وان و گرنگیپێدانێن وان. ئەو دشێن دەربارەی ترسیانا 

خو و ئەستەمێن هەین، و گرنگی دان گەهاندنا وان بو کەسانان 
و رێکخراوێن کو دشێن هاریکاریا کێشەیێن وان، هەروەسان هاریکاریکرنا 

وان ژبو چاوانیا کاری ل ئوسترالیا.

ئەگەر کەسەکی پێخوشبوو ببیتە 

بەشەک ژ گورپی
STARTTS گەلەک جورێن گوروپان هەنە ب زمانێن جێواز. بو وان 

کەسان کو پێخوشتربیت پاڵپشتیا گروپان ژ یا راوێژکاریا کەسی، گروپ 

کاردکەن تنێ ئەگەر STARTTS کەسانێن پێدڤی هەبن یێن گرنگی 

هەبیت بوان جورە گروپان، گروپ وان خێزانان بخوڤەدگریت یێن قوناغێن 

گهورینا کەلتوری دا، و گروپێن پالپشتیا جڤاکی، وگروپێن وەرزشی، و 
گروپێن هونەری و هەروەسان خیڤەتگەهێن گەنجان. 


