
सरकारी संस्ाहरु, केही सामुदायिक सेवाहरु र सवस्थि सेवा प्रदािकहरुसँग आफ्नो भाषामा सम्पक्क  
ग््कका लायग य्शुलक अ्ुवाद र व्ाखिाका टेयलफनो् सेवाहरु उ्पलब्ध रहकेा छ््। १३ १४ ५० मा 
सम्पक्क  ग्ु्कहनोस्।

असटे्यलिामा ्पढ्े क्रममा आफ्नो लायग उ्पिुक्त आवासकनो व्वस्ा ग्ु्क य्कै महतव्पूर्क हु् जानछ। तिस 
सम्बन्धमा त्पाईले आफ्नो का्ू्ी हक र यजममेवारी ्बुझ् आवशिक छ।

कमाई हु्े कु्ै काम शुरु ग्ु्क अयि त्पाईकनो यभषाले काम ग््क ्पाउ्े अ्ुमयत ददएकनो छ वा छै् ्बुझ् 
आवशिक छ। 

सम्पूर्क दशेमा लागू हु्े गरी एउटा निू्तम आि तनोदकएकनो छ र सप्ाहनत वा राती काम गरेकनो खण्डमा 
त्पाईकनो कमाई ्बढी ्पय् हु् सकछ। सा्ै किाजवलकनो रु्पमा काम गदा्क ्पाउ्ु ्प्ने ््प जिाला र 
सु्परए्ुएस्मा जममा हु्ु ्प्ने रकमकनो ्बारेमा ्पय् ्बुझ् आवशिक छ। असटे्यलिा तिाग्ु भएमा, 
सु्परए्ुएस्मा रहकेनो ्बचत त्पाईलाई यत्ने व्वस्ा ्पय् यमलाउ् सदकनछ।

त्पाई र समुदािकनो सहिनोगका लायग प्रहरीहरु रहकेा छ््। ्धेरै राजि र क्ेत्रहरुमा ्बहुसाँसककृ यतक 
समुदािका लायग सम्पक्क  अय्धकारीहरु ्पय् रहकेा छ््।

आ्पतकाली् प्रहरी, दमकल वा एम्बुलेनस सेवाकनो सहिनोगका लायग 000 मा सम्पक्क  ग्ु्कहनोस्। अनि 
समसिा र प्रहरी सहिनोगका लायग १३१ ४४४ मा सम्पक्क  ग्ु्कहनोस् (यवकटनोररिा राजि ्बाहके)

आफ्नो काममा रहकेनो अय्धकार र सुय्ब्धाका ्बारे ्ाह ्पाउ्ुहनोस् :

 - फेिर वक्क  ओम्बुडसमिा्: fairwork.gov.au, १३ १३ ९४
 - असटे्यलिाली कर काि्कलि:  ato.gov.au, १३ २८ ६१
 - यव्धा्थी यभषामा रहकेाहरुकनो काम सम्बयन्ध शत्कहरु:

homeaffairs.gov.au/trav/stud/more/work-conditions-for-student-visa-holders

ईनटर्ेटमा गई आफ्नो राजि वा क्ेत्रकनो ‘टे्नटस् िुय्ि्’ वा ‘फेिर टे्य्डङग’ कनो खनोज 
ग्ु्कहनोस्

काम शुरु ग्ु्क अयि ट्ाकस फाईल ्म्बर यल् आ्बशिक छ। 
ato.gov.au/Individuals/Tax-file-number 

ईनटर्ेटमा गई आफ्नो राजि वा क्ेत्रकनो ‘्पुयलस’कनो खनोज ग्ु्कहनोस्
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असटे्यलिामा िौ् आक्रमर र िौ् उत्पी्ड् गैरका्ू्ी रहकेनो छ। िदद त्पाई िस्बाट ्पीय्डत हु्ुहुनछ र 
कसैसँग सहिनोग र सूच्ाका लायग कुरा ग््क चाहा्ुहुनछ भ्े, सम्पक्क  ग्ु्कहनोस्:

 - त्पाईकनो किाम्पसमा रहकेनो यव्धा्थी सहिनोग सेवा, किाम्पसमा रहकेा सुरक्ाकमथीहरु, प्रधिा्पक त्ा 
यशक्रकमथीहरु

 - त्पाईकनो स्ाय्ि प्रहरी
 - 1800RESPECT: १८०० ७३७ ७३२
 - Lifeline: १३ ११ १४ 
 - Kids Helpline: १८०० ५५ १८००
 - किूलाईफ (समयलङगी सम्बन्धमा) QLife (LGBTI specific): १८०० १८४ ५२७  

कु्ै रनोगकनो उ्पचार वा सवस्थि जाँचका लायग, कु्ै यचदकतसक वा सवस्थि केनद्रमा जा्ुहनोस्। आ्पतकाली् 
सवस्थि समसिाका लायग ्यजकैकनो अस्पताल जा्ुहनोस्। यचदकतसकलाई भेटदा लाग्े खच्ककनो केयह भाग 
त्पाईकनो अनतराय्रिि य्ब्धा्थी सवस्थि यवमाले ्बेहनो्ने छ।

यवयभन्न सँसककृ यत र भाषाका माय्सहरुकनो लायग मा्यसक सवस्थि सहिनोग सम्बयन्ध
सेवाहरु उ्पलब्ध रहकेा छ््। 

््प सेवाका लायग:

 - स्ाय्ि सवस्थि सेवा:  healthdirect.gov.au, १८०० ०२२ २२२
 - स्ाय्ि अस्पताल: myhospitals.gov.au
 - ईनटर्ेटमा गई आफ्नो राजि वा क्ेत्रकनो ‘ट्ानसकलचरल मेनटल हले्’कनो खनोज ग्ु्कहनोस् 

त्पाई ्बस्े राजि र क्ेत्र अ्ुसार का्ू्ी सहिनोगका लायग त्पाईले यलगल ए्डकनो सेवा यल् सकु् हु्ेछ, 
जु् चायह यवश्वसय्ि, य्शुलक, र ठूलनो समसिा हु्ु अयि यव्धा्थीहरुलाई महतव्पूर्क सेवा उ्पलब्ध 
गराउ् सकछ।

तल उललेयखत राजिहरुमा अनतराय्रिि यव्धा्थीहरुका लायग य्बशेष सेवाहरु उ्पलब्ध रहकेा छ््: 

 - निू साउ् वेलस: रे्डफ््क यलगल सेनटर अनतराय्रिि यव्धा्थी सेवा - rlc.org.au, ०२ ९६९८ ७६४५ 
 - यवकटनोररिा: अनतराय्रिि यव्धा्थीकनो कामसम्बयन्ध अय्धकारकनो का्ू्ी सेवा, 

info@studymelbourne.vic.gov.au वा सम्पक्क  ग्ु्कहनोस्  
१८०० ०५६ ४४९ (लिान्डलाई््बाट य्शुलक ग््क यमलछ) 

िौ् आक्रमर  
र उत्पी्ड्

सवस्थि  
र भलाई

का्ू्ी  
सहिनोग

िदद त्पाईले केयह भनोग्ु भएकनो छ भ्े तिसका काररले त्पाईलाई असयजलनो्प्ा र 
लज्ा्बनो्ध हु्ु ्पदद्ै । त्पाईकनो सहिनोग र सम््क्का लायग ्ुप्रै सेवाहरु उ्पलब्ध रहकेा छ््।
 

ईनटर्ेटमा गई आफ्नो राजि वा क्ेत्रकनो ‘यलगल ए्ड’ वा ‘कमिुय्टी यलगल सेनटर’ कनो खनोज 
ग्ु्कहनोस् 

का्ू्ी सेवा यल् अनतराय्रिि यव्धा्थीहरुले ्डर यल्ु ्पदद्ै । का्ू्ी सललाह यल् चाहमेा 
यव्धा्थीकनो यभषालाई कु्ै असर गदद्ै ।  

्ड्ेड लक्की आउटररच ररसनोसनेस २०१८ @ एस्बीएसद्ारा जुलाई २०१८ मा प्रकायशत एस्बीएस असटे्यलिाभरर रहकेनो ्परम्परागत सँसककृ यत र जमी्-्ध्ीहरुकनो अयसततवलाई सवीकार गद्कछ।  

Dead Lucky
अ्परा्धमा आ्धाररत ्िाँ असटे्यलि् टेयल-्ाटक। ्बेगला-्बेगलै ्पकृष्ठभूयमका दईु जासूसहरु र ठूला स्प्ाहरु 
्बनोकेका अनतराय्रिि यव्धा्थीहरु साझेदारी गददै ्बसेकनो एउटा िर। एस्बीएस र एस्बीएस अ् य्डमाण्डमा ्ड्ेड 
लक्की हे् ु्कहनोस्। 

असटे्यलिामा ्िाँ आउ्ेहरुलाई िहाँकनो रह्-सह् र सेवा-सुय्ब्धाका ्बारेमा एस्बीएस रेय्डिनोले सेटलमेनट गाई्ड ्पय् तिार गरेकनो 
छ। ६८ यवयभन्न भाषाहरुमा एस्बीएस रेय्डिनो काि्कक्रम उ्पलब्ध रहकेनो छ। sbs.com.au/radio/settlement-guide
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