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 STARTTSھەققىدە
 STARTTSبولسا  – 1988يىلى تىزىمغا ېئلىنغان ،پايدا
ائلمايدىغان وئرگان بولۇپ ،كىشىلەرنى جاماەئتكە ائرىالشتۇرۇش ائرقىلىق ،مەدەنىيەتكە
ائالقىدار بولغان پىسىخىك داۋاالش ۋە ياردەم بىلەن تەمىنلەيدۇ ۋە بۇ ائرقىلىق ھەر قايسى
جاماەئت ۋە ۇئالرنىڭ ەئزالىرىنىڭ كۆچمەنلىكـتىن قالغان روھىي -جىسمانىىي يارىلىرىنى
ساقايتىپ ،ائۋسترالىيەدە يېڭى ھاياتىنى قۇرۇپ چىقىشىغا ياردەم قىلىدۇ .بۇ وئرگان يەنە
كىشىلەرنى داۋاالشتا ىئجابىي مۇھىت يارىتىش ۈئچۈن ،تەربىيىلەشتىن تارتىپ قانۇن-
تۈزۈلمىلەرگە ائىئت مەسلىھەت بېرىشكىچە بولغان مۇالزىمەتلەر بىلەن تەمىنلەيدۇ.

يېڭى جەنۇبى ۋېلىس شىتاتىنىڭ روھىىي ۋە جىسمانىي
زىيانكەشلىكـتىن قۇتۇلۇپ قالغۇچىالرغا ياردەم قىلىش ۋە
ۇئالرنى ساقايتىش مۇالزىمىتىى
()STARTTS

www.startts.org.au

بىز بىلەن ائالقىلىشىڭ
كاررامار باش ىئشخانا:

152-168 The Horsley Dr
Carramar NSW 2163

 STARTTSخىزمەتچىلىرى كىملەر؟
 STARTTSخىزمەتچىلىرى ۆئتمۈشتە قىيىنچىلىق تارتقان
كىشىلەرگە ياردەم بېرىشتە مەخسۇس تەربىيىلەنگەن ،ئوخشىمىغان مەدەنىيەت ائرقا
كۆرۈنۈشىگە ىئگە بولغان خادىمالردىن ىئبارەت.
ىئنگىلىزچىدىن باشقا تىلدىكى مۇالزىمەتنى خالىغانالر قانداق
قىلىدۇ؟
 STARTTSخادىملىرى ەئرەب ،دارى ،پارس ،ھازارا ۋە
تامىل تىللىرىدا سۆزلىيەلەيدۇ ،زۆرۈر تېپىلغاندا كەسپىي تەرجىمانالرمۇ ىئشلىتىلىدۇ.

شەخسى ۇئچۇرالرنىڭ مەخپىيەتلىكى ساقلىنامدۇ؟

 STARTTSمۇالزىمىتى مەخپىيەتلىكنى ساقاليدۇ .ۇئچۇرالر
پەقەت ىئگىسىنىڭ رۇخسىتى بولغان شاراىئتتىال ،شۇ كىشىگە ياردىمى بولىدىغان ىئشالردا
ىئشلىتىلىدۇ .ەئگەر مەلۇم بىرەيلەننىڭ ھاياتى ۆئزى ياكى باشقىالرنىڭ زىيانكەشلىكىگە
ۇئچراش ائلدىدا تۇرغان بولسا،
 STARTTSمۇۋاپىق تەدبىر قوللىنىش ائرقىلىق ،مەزكۇر
كىشىنى ياكى باشقىالرنى قوغدايدۇ.

P: (02) 9646 6700
F: (02) 9646 6710

(تۇنجى تونۇشۇش ۈئچۈن)

)02( 96466801

باشقا ىئشخانىلىرىمىز:
Armidale
Coffs Harbour
Newcastle
Wagga Wagga
Wollongong

Auburn
Blacktown
Fairfield
Liverpool

تېخىمۇ كۆپ ۇئچۇرالر ۈئچۈن تور بېتىمىزنى زىيارەت قىلىڭ:

www.startts.org.au/contact/

 STARTTSسىدنېي ۋە يېڭى جەنۇبى ۋېلىس شىتاتىدىكى
تۆۋەندىكى رايونالردىمۇ مەسلىھەت بېرىش ۋە باشقا مۇالزىمەتلەر بىلەن تەمىنلەيدۇ:

Blacktown, Parramatta, Dee Why, Lakemba, Penrith, Campbelltown,

Rockdale, Tamworth, Griffith and Albury

يۇقىرىقى وئرۇنالر مۇالزىمەت وئبېكىتلىرىنىڭ ېئھتىياجىغا ائساسەن ۆئزگىرىپ تۇرىدۇ،
تەپسىلى ۇئچۇرالر ۈئچۈن
 STARTTSبىلەن ائالقىلىشىڭ.

مۇالزىمەت وئبېكـتى ئۈچۈن ۇئچۇرالر

 STARTTSقا بىرىنى تونۇشتۇرماقچى بولسىڭىز
 STARTTSھەر قايسى تەرەپ ۋە مەنبەلەردىن
تونۇشتۇرۇلغانالرنى قوبۇل قىلىدۇ ،ۆئزىڭىزنى تونۇشتۇرسىڭىزمۇ بولىدۇ.
 STARTTSقا ائدەم تونۇشتۇرۇش ۇئسۇللىرى:
 )02( 9646700تېلىفون بېرىش نومۇرغا

 STARTTSكىملەرگە مۇالزىمەت قىلىدۇ؟

stts-intakegeneral@health.nsw.gov.au

 STARTTSائۋسترالىيەگە كېلىشتىن بۇرۇن ،زۇلۇم،
ۇئرۇش ،خورلۇق ۋە ىئنسان ھەقلىرى مۇداخىلىسىگە ۇئچرىغان ۋە شۇ سەۋەبتىن قىيىنچىلىق
تارتىۋاتقان كىشلەرگە مۇالزىمەت قىلىدۇ .قاچان ۋە قانداق ۇئسۇلدا ائۋسترالىيەگە قەدەم
باسقانالر بولۇشتىن قەتئىنەزەر،
 STARTTSنىڭ ياردىمىگە ېئرىشەلەيدۇ.

كە ېئلخەت يېزىش
(تونۇشتۇرۇش خېتىنى تور بېتىمىزدىن چۈشۈرگىلى بولىدۇ).

تونۇشتۇرۇلغۇچى قانچىلىك ساقلىشى كېرەك؟

 STARTTSمۇالزىمىتىنى ساقلىغۇچىالر كۆپ بولغىنى
ۈئچۈن ،تونۇشتۇرۇلغۇچى مەسلھەتچىنىڭ كۆرۈشمە ۈئچۈن قىلىدىغان تېلىفونىنى 2-4
ھەپتىگىچە ساقالپ قېلىشى مۇمكىن.

 STARTTSنىڭ ياردىمىگە ېئھتىياجلىق بولۇشنىڭ
سەۋەبلىرى
ۆئتمۈشتىكى مۇدھىش خاتىرىلەرنىڭ ائسارىتى بىلەن يېڭى بىر دۆلەتتە ھايات كەچۈرۈشكە
ماسلىشىش بەزىدە مۈشكۈل بىر ىئش بولۇپ ،كىشىنى چۈشكۈنلۈك ۋە ەئنسىزلىككە دۇچار
قىلىدۇ ،كۈندىلىك تۇرمۇش ۋە ساغالملىققا تەسىر كۆرسىتىدۇ.
بۇالرنىڭ وئمۇمالشقان ىئپادىلىرى تۆۋەندىكىچە:
• ىئنگىلىزچە ۆئگەنمەك تەس بولۇش
• ۇئيقۇسى ناچارلىشىش ۋە يامان چۈشلەرنى كۆرۈش
• ۆئتمۈشتىكى كۆڭۈلسىز ەئسلىمىلەردىن قۇتۇاللماسلىق
• باش ۋە بەدەن ائغرىش
• ائسان ائچچىقالش ۋە قورقۇش
• ۈئمىدسىز ۋە ياردەمسىز تۇيغۇدا بولۇش
• ۆئز ھاياتىنى ىئزىغا چۈشۈرۈشكە ائجىز ھېس قىلىش
• ائىئلە مۇناسىۋەتلىرىدىكى جىددىيچىلىكلەر
• باشقىالرغا ىئشىنىش ۋە دوستلۇق وئرنىتىشتا قىينىلىش ،يالغۇزلۇق ھېس قىلىش

كۆرۈشمە ائلماستىن كېلىۋېرىشكە بوالمدۇ؟

 STARTTSقا ۆئزىنى تونۇشتۇرۇش ۈئچۈن ۇئدۇلال
كېلىۋېرىشكە بولىدۇ ،ەئمما مەخسۇس مەسلىھەت ۈئچۈن ائلدىن كۆرۈشمە ېئلىش كېرەك.

 STARTTSقا قانچىلىك ھەق تۆلەيمەن؟

 STARTTSقانداق ياردەم بېرەلەيدۇ؟

 STARTTSنىڭ مەسلىھەتچىسى كىشىلەر بىلەن ۇئالردىكى
غەم – ەئندىشىلەر ھەققىدە پاراڭلىشااليدۇ ،ۇئالرنى قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشقا
ياردىمى بولىدىغان شەخس ۋە وئرگانالرغا تونۇشتۇرۇپ قويااليدۇ ۋە ائسترالىيەدىكى
تۇرمۇش ۋە خىزمەت ۇئسۇلىنى چۈشىنىۋېلىشىغا ياردەم قىالاليدۇ.

ەئگەر مەلۇم بىر گۇرۇپپىغا قاتنىشىشنى خالىسىڭىز
 STARTTSياردەم قىالالمدۇ؟

 STARTTSۆئتمۈشتە باشتىن كەچۈرگەن قىيىنچىلىقالر-
دىن غالىب كېلىش ۋە ۇئتۇقلۇق ھاياتقا يېتەكلەشكە ياردەم قىلىشتا كەسپىي وئرگان.
بېسىملىرى ائزايغان ،تۇرمۇش ىئزىغا چۈشكەن چاغدا كىشىلەر ائندىن ىئنگىلىزچە
ۆئگىنەلەيدۇ ،خىزمەت تاپااليدۇ ،ائىئلىسى خاتىرجەملىككە چۆمۈپ ،يېڭى دوستالرنى
تاپااليدۇ.

 STARTTSتا بىرگە -بىر سۆھبەتلىشىتىن كۆرە ،گۇرۇپپا
شەكىلىدە ياردەمگە ېئرىشىشنى خااليدىغانالر ۈئچۈن وئرۇنالشتۇرۇلغان ھەر خىل
تىلالردىكى وئخشىمىغان گۇرۇپپىالر بار بولۇپ ،ائدەتتە قىزىققۇچىالر سانى مەلۇم
چەككە يەتسىال بۇ گۇرۇپپىالر يۈرگۈزۈلىدۇ .بۇالر مەدەنىيەتكە ماسلىشىش گۇرۇپپىسى،
سۆھبەت گۇرۇپپىسى ،ىئجتىماىئي ياردەم گۇرۇپپىسى ،تەنتەربىيە گۇرۇپپىسى ،سەنەئت
گۇرۇپپىسى ۋە ياشالر بازىسى قاتارلىق شەكىللەردە بولىدۇ.

 STARTTSنىڭ كىشىلەرگە قىلىدىغان ياردەملىرى
پۈتۈنلەي ھەقسىز.

مۇالزىمەت ۈئچۈن ياش چەكلىمىسى قانداق؟

 STARTTSكىچىكلەردىن تارتىپ چوڭالرغىچە
ھەممەيلەنگە ياردەم قىلىدۇ .ەئگەر ياردەم سورىغۇچى  16ياشتىن كىچىك بولسا ،ائتا-
ائنىسى ياكى باققۇچىسى قوشۇلغان بولۇشى كېرەك.

مۇالزىمەت ۈئچۈن قەيەرگە بارىمىز؟
 STARTTSسىدنېي ۋە يېڭى جەنۇبى ۋېلىس شىتاتىدىكى
تۆۋەندىكى وئرۇنالردا مۇالزىمەت بىلەن تەمىنلەيدۇ:
• STARTTSىئشخانىلىرى
• STARTTSبىلەن ائالقىدار وئرۇنالر ،مەسىلەن:
مەھەللىۋى ساغالملىقى وئرۇنلىرى ۋە تېخنىك مەكـتەپلەر
• .مەكـتەپلەر (وئقۇغۇچىالر ۈئچۈن)

