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හැඳින්වීම 

ඔබ තාවකාලික මානුෂීය රැඳී සිටීමේ (449), තාවකාලික මානුෂීය ගැටළු සහිත (786), තාවකාලික 

රැකවරණය (785) (TPV) මහෝ ආරක්ෂක ක්මෂේමස්ථාන කටයුතු පිළිබඳ (790) (SHEV) වීසාලාභිමයකු 

නේ ඔබට ඕස්මේලියානු රේමේ (Australian Government) මසේවා ගණනාවක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව 
ලැමේ. 

මමම අත්වැල මඟින් ඔබට ලබා ගත හැකි සියලුම ආකාරමේ මසේවාවන් ගැන, සහ ඔබට උපමද්ස් ලබා 
ගැනීම සඳහා යා හැකි ස්ථාන ගැන මූලික හැඳින්වීමක් ලබා මද්නු ඇත. ඔබට අව ය මසේවා මසොයා ගැනීමට 
සහ එම මසේවාව හා සේබන්ධ වීමට එය උපකාරී වනු ඇත. 

ඇතුළත් වන මසේවාවන් වනුමේ: 

 විම ේෂ ප්රතිලාභ (Special Benefit), කුළී සහාය (Rent Assistance) සහ පවුල සහාය මගවීේ 

(මානව මසේවා මද්පාර්තමේන්තුව) (family assistance payments) (Department of Human 

Services) වැනි සමහර සමාේ ආරක්ෂණ මගවීේ (social security payments) 

 මසේවා නියුක්තිය — රැකියාවක් මසොයා ගැනීම සහ ආබාධිත මසේවානියුක්ති මසේවා (Disability 

Employment Services) 

 මමඩිමකයා (Medicare) ඇතුළත්, මසෞඛ්ය මසේවා 

 මානසික මසෞඛ්ය සහ ආමේගාත්මක සුභසාධන මසේවා (වධහිංසාව සහ ක්ෂතිය සඳහා උපමේ නයද් 

ඇතුළත්) 

 පාසල් යන වයමසේ ළමුන් සඳහා අධයාපනය 

 සංකීර්ණ සිේධි (Complex Case Support) සඳහා සහාය සහ මනොමිමල් භාෂා සහ කථා 
පරිවර්තන මසේවා (සමාේ මසේවා මද්පාර්තමේන්තුව) 

ඔබට ලබා ගත හැක්මක් කුමන මසේවාද් යන්න තීරණය වනුමේ ඔබමේ වීසා මකොන්මේසි මතය. SHEV 

සහිතව සිටින විට, ඔබ සුදුසුකේ ලබන ඕනෑම සමාේ ආරක්ෂණ ප්රතිලාභයක් (social security benefits) 

ලබා ගැනීමට ඔබට හැකි මේ. මකමසේමවතත් SHEV ක්රියාමාර්ග වැඩ අව යතා සපුරාලීමට, ඔබ සමාේ 

ආරක්ෂණ මගවීේ මනොලබා මාස 42 ක් වැඩ කළ යුතු මේ.වැඩි ේස්තර සඳහා සංක්රමණික හා මේ ීමමා 

ආරක්ෂණ (Department of Immigration and Border Protection) මවේ අඩවිය1 මවත යන්න. 

මසේවා සඳහා ලියාපදිංචි වන විට ඔබ ඔමේ සංක්රමණික තත්වය සාක්ෂි (EIS) ඉමික ඩ් (ImmiCard) 
භාවිතා කළ යුතු මේ. 

EIS ImmiCard ඉල්ලුේ කිරීමේ මවේ අඩවිය2 තුළින් ඔබට EIS ImmiCard එකක් සඳහා අයදුේ කළ 
හැකි මේ. 

සංක්රමණ හා මේ ීමමා ආරක්ෂණ මවේ අඩවිය3 තුළින් ඔබට EIS ImmiCard ගැන වැඩිදුර විස්තර ලබා 
ගත හැකිය. 

ඔබට අමනකුත් මසේවාවන් සඳහාද් සුදුසුකේ ලැබීමට ඉඩ තිමේ. වැඩි විස්තර සඳහා, මානව මසේවා 
මද්පාර්තමේන්තුව හා සේබන්ධ වන්න: 

 මසන්ට්රලින්ක් (Centrelink): මප.ව. 8:00 – ප.ව. 5:00 (මේශීය මේලාව), සඳුද්ා සිට සිකුරාද්ා 

ද්ක්වා, 131 202. 

                                            

1
 http://www.border.gov.au/Trav/Refu/Illegal-maritime-arrivals 

2
 http://www.border.gov.au/about/corporate/information/forms/online/evidence-of-immigration-status-card-immicard-request 

3
 http://www.border.gov.au/Trav/Refu/Immi 

http://www.border.gov.au/Trav/Refu/Illegal-maritime-arrivals
http://www.border.gov.au/Trav/Refu/Illegal-maritime-arrivals
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/forms/online/evidence-of-immigration-status-card-immicard-request
http://www.border.gov.au/Trav/Refu/Immi
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 මමඩිමකයා, ළමා සහාය (Child Support): මප.ව. 8:00 – ප.ව. 5:00 (මේශීය මේලාව), 

සඳුද්ා සිට සිකුරාද්ා ද්ක්වා, 131 450. මමය භාෂා පරිවර්තන සහ කථා පරිවර්තන මසේවාව මේ 

(TIS ේාතික) (TIS National). 
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සම ජ ආරක්ෂණ (Social security) සහ පවුල් සහ න ට්රෙවීම් 
(Family assistance payments) 

ඔබට ලබා ගත හැක්මක් කුමක්ද් යන්න තීරණය වනුමේ ඔබ ද්රන වීසා බලපත්රය අනුවය. ඔබ ද්ැන සිටිය 

යුතු ට්රවනත් මකොන්මේසි තිබිය හැකිය. 

ඔබ සුදුසුකේ අව යතා සපුරාලන්මන් නේ ඔබට විට්ර ේෂ ප්රතිා භ සහ පවුල් බදු ප්රතිා භ (Family Tax 

Benefit) ලබා ගත හැකි වනු ඇත. ඔබ බරපතළ මූලය අර්බුද්යකට මැදි වී සිටී නේ, ඔබට සහ ඔමේ 
යැමපන්නන්ට ජීවත් වීමට අපහසු නේ එවිට විම ේෂ ප්රතිලාභ මගවීේවලට ඔබට උපකාර කළ හැකිය. 
පවුල් බදු ප්රතිලාභ යනු ද්ුනවන් හද්ාවඩා ගැනීමේ වියද්ේ ද්රා ගැනීමට උපකාරී වන මකොටස් මද්කක 
මගවීමකි. 

විම ේෂ ප්රතිලාභ සහ පවුල් බදු ප්රතිලාභ පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, මානව මසේවා මද්පාර්තමේන්තු මවේ 

අඩවිය4 මවත යන්න. 

ඔමේ පුේගලික තත්වය අනුව මානව සේපත් මද්පාර්තමේන්තුව, මඟින් මගවනු ලබන මවනත් දීමනාද් 
තිමේ. ඒවාට පහත ද්ෑ ඇතුළත්ය: 

 ළම  ආරක්ෂණ ප්රතිා භ (Child Care Benefit) සහ ළම  ආරක්ෂණ දීමන ව (Child Care 

Rebate) — මඟින් දිගුකාලීන, පවුල් මහෝ අවස්ථානුගත දිවා සුරැකුේ, පාසල් මේලාමවන් 

පරිබාහිර සුරැකුේ, නිවාඩු කාලමේ සුරැකුේ, මපර පාසල් සහ බාලාං  වැනි ළමා ආරක්ෂණයන් 

සඳහා උපකාර කළ හැකිය. පහත මවේ අඩවි මවත යන්න: 

o ළමා ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ මවේ පිුව5  

o ළමා ආරක්ෂණ දීමනා මවේ පිුව6. 

 ට්රසෞඛ්ය ආරක්ෂණ ක ඩ්පත (Health Care Card) සහ අඩු ආෙ නම් ට්රසෞඛ්ය ආරක්ෂණ ක ඩ්පත 

— මමයින් ඔබට ඖෂධීය ප්රතිලාභ මයෝේනාක්රමය (Pharmaceutical Benefit Scheme), 

ඕස්මේලියානු රේය විසින් අරමුද්ල් සපයන මසේවා, යටමත් වවද්යවරමයකු නියම කරන ඖෂධ 

අඩු මුද්ලකට ලබා ගැනීමට උපකාරී වන අතර, අමනකුත් රේමේ සහනයන් ලබා ගැනීමටද් හැකි 
මේ. පහත මවේ අඩවි මවත යන්න: 

o මසෞඛ්ය ආරක්ෂණ කා්පපත මවේ පිුව7  

o අඩු ආද්ායේ මසෞඛ්ය ආරක්ෂණ කා්පපත් මවේ පිුව8. 

 ද්විත්ව අනත්ෙරු විශ්ර ම වැටුප (Double Orphan Pension) — මඟින් අනාථ වූ ද්ුනවන්ට මහෝ 
කිසියේ තත්වයන් යටමත් සිය මද්මාපියන්ට හද්ා වඩා ගැනීමට මනොහැකි ද්ුනවන් රැක බලා ගැනීම 

සඳහා වන වියකේ සඳහා උපකාරී මේ. ේවිත්ව අනත්ද්ුන විශ්රාම වැු ව මවේ අඩවිය9 මවත යන්න. 

 මළෙරු උපත් ට්රෙවීම (Stillborn Baby Payment) — 2014 මාර්තු මස 1 දින මහෝ ඉන් පසුව 

ඔබට මළ ද්ුන උපතක් සිදු වුවමහොත්, ඔබට මමම මගවීම ලබා ගැනීමට හැකි මේ. මළද්ුන උපත් 

මගවීේ මවේ අඩවිය මවත යන්න10.  

                                            

4
 https://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/special -

benefithttps://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/special-benefit  

5
 http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/child-care-benefit 

6
 http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/child-care-rebate 

7
 http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/health-care-card 

8
 http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/low-income-health-care-card 

9
 http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/double-orphan-pension 

10
 http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/stillborn-baby-payment 

https://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/special-benefithttps:/www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/special-benefit
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/special-benefithttps:/www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/special-benefit
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/child-care-benefit
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/child-care-rebate
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/health-care-card
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/low-income-health-care-card
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/double-orphan-pension
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/stillborn-baby-payment
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/stillborn-baby-payment
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 රැකින  අධ්ය පනන, සහ පුහුණුව, ළම  ආරක්ෂණ ෙ ස්තු සහ න (Job Education and 

Training (JET) Child Care Fee Assistance) — මමයින් ඔබ රැකියාවක් අම වක්ෂාමවන් 

සිටී නේ, අධයයනමේ නිරත මේ නේ, මහෝ පුහුණුවක් මහෝ රැකියා සැලසුමේ (Job Plan) මහෝ 

සහභාගීත්ව සැලසුමේ (Participation Plan) මකොටසක් මලස ශ්රම බලකාය මවත ඇතුළු වීමට 
මහෝ නැවත ඇතුළු වීම සඳහා රේය විසින් අරමුද්ල් සේපාද්නය කරන ලද් පුනුනත්ථාපන 
කාර්යයක නිරත මේ නේ අනුමත ළමා ආරක්ෂණ වියද්ම පියවා ගැනීමට උපකාර කරයි. ළමා 

රක්ෂණ ගාස්තු සහාය (JET Child Care Fee Assistance) මවේ පිුව මවත යන්න11.  

 කුළී සහ න (Rent Assistance) — ඔබට විම ේෂ ප්රතිලාභ.වැනි මගවීමක් ලැමේ නේ මමය 

ඔබට මගවීමට ඉඩ ඇත කුළී සහාය මවේ පිුව12 මවත යන්න. 

 ට්රෙම පින නිව ඩු ට්රෙවීම සහ පින සහ සහකරු ට්රෙවිම (Parental Leave Pay and Dad and 

Partner Pay) ඇතුළුව මුෙල් ට්රෙචු ාබන ට්රෙම පින නිව ඩු ට්රනෝජන  ක්රමන — මමය තව අලුත 
උපන් මහෝ අලුත හද්ාගත් ද්ුනවන් රැක බලා ගැනීම සඳහා නිවාඩු ලබා ගන්නා මද්මාපියන්ට 
මගවීේ කිරීමට උපකාරී මේ: පහත මවේ අඩවි මවත යන්න. 

o මද්මාපිය නිවාඩු මගවීේ මවේ පිුව13  

o පිය සහ හවුල්කුන මගවීේ මවේ පිුව14. 

සමහර මගවීේ කරනු ලැබිය හැක්මක් ප්රති ක්තිකරණ එන්නත් ලබා දී ඇති මහෝ අනුමත ප්රති ක්තීකරණ 
නිද්හස් කිරීමක් සහිත ද්ුනවන් සඳහා පමණි. ලබා දිය යුතු එන්නත් සහ ඒවා ලබා දිය යුතු වයස මානව 

මසේවා මද්පාර්තමේන්තුමේ මවේ අඩවිය15 තුළින් ලබා ගත හැකිය. 

වැඩිදුර විස්තර 

වැඩිදුර විස්තර සඳහා: 

 ඔමේ ළඟම පිහිටිට්රසේව  මධ්යස්ා නන (Service centre) මවත යන්න; ඔබට එය මානව මසේවා 

මද්පාර්තමේන්තු මවේ අඩවිය16 මවතින් මසොයා ගත හැකිය. 

 මානව මසේවා මද්පාර්තමේන්තු මවේ අඩවිය17 මවත යන්න ඔබට එහිදී විවිධ මගවීේ හා මසේවා 
පිළිබඳ මතොරතුුන මසයා ගත හැකිය . මානව මසේවා මද්පාර්තමේන්තුව මගවීේ සහ මසේවාවන් ලබා 

ගැනීමට අව ය ලිපි මල්ඛ්න ද් පරිවර්තනය කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. — එම මසේවාව මනොමිමල් 
ලබා මද්නු ඇත. 

 131 202 ඔස්මසේ ම නව ට්රසේව  ට්රෙප ර්තට්රම්න්තුට්රේ බහුභ ෂ  දුරකාන ට්රසේව ව (Multilingual 

Phone Service) ඔමේ භාෂාමවන් කථා කිරීමට කිසියේ අමයකු ඉල්ලා සිටින්න. උපකාර 

මප.ව. 8:00 – ප.ව. 5:00 (ප්රාමේශීය මේලාව), සඳුද්ා සිට සිකුරාද්ා ද්ක්වා ලබා ගත හැකිය. 

එමසේම ඔබට මානව මසේවා මද්පාර්තමේන්තු මවේ අඩවිය මවත18 මවත යාමටද් පුළුවන. 

  

                                            

11
 http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/jobs-education-and-training-child-care-fee-assistance 

12
 http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/rent-assistance 

13
 http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/parental -leave-pay 

14
 http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/dad-and-partner-pay 

15
 http://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/immunising-your-children 

16
 http://humanservices.findnearest.com.au/ 

17
 http://www.humanservices.gov.au/customer/themes/migrants-refugees-and-visitors 

18
 http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/multilingual -phone-service 
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ඉංග්රීසි භාෂාව 

ඔබට පහත ද්ැක්මවන ආකාරමේ වීසා තිමේ නේ ඔබට වැඩිහිටි සංක්රමණික ඉංග්රීසි වැඩසටහන (Adult 

Migrant English Program - AMEP) හා මවත පිවිසිය හැකිය: 

 තාවකාලික රැකවරණ වීසා (උප පංතිය 785) 

 තාවකාලික (මානුෂීය ගැටළු) වීසා (උප පංතිය 786) 

 ආරක්ෂක ක්මෂේමස්ථාන කටයුතු පිළිබඳ වීසා (උප පංතිය 790). 

ඔබ AMEP සඳහා සුදුසුකේ ලබයි නේ, ඔබට අධයයන පැය 510ක් ද්ක්වා ලබා ගත හැකිය. 

ඔමේ අව යතාවලට සරිලන්මන් කුමන AMEP පංතියද් යන්න සේබන්ධමයන් ඔමේ මසේවා සපයන්නා 
ඔබට උපමද්ස් ලබා මද්නු ඇත. ඔවුන් විසින් මමය සිදු කරනුමේ ඔබමේ වැඩ සහ පවුමල් තත්වය මමන්ම 

ඔමේ වත්මන් ඉංග්රීසි භාෂා මට්ටම පද්නේ කර මගනය. එමසේම AMEP න් පසුව ඔබමේ වැඩිදුර අධයාපන 
කටයුතු සැලසුේ කර ගැනීමටද් ඔවුන් ඔබට උපකාර කරනු ඇත. 

වැඩි විස්තර සඳහා, ඔබට ළඟම සිටින මසේවා සපයන්නා හා සේබන්ධ වන්න එමසේ නැතමහොත් AMEP 

මවේ අඩවිය මවත යන්න19. 

මසේවා නියුක්තිය 

ඕස්මේලියාමේ රැකියාවක් මසොයා ගත හැකි මාර්ග කිහිපයක් තිමේ: 

 ඔබට jobactive සැපයුේකුනවන් හරහා රැකියාවක් මසොයා ගැනීමට උපකාර කිරීමට jobactive 
හට හැකි මේ. ඔවුනට ඔබට පහත උපකාර කළ හැකිය: 

o මේශීය රැකියා මවළඳපල පිලිබඳව සහ රැකියාවක් මසොයන ආකාරය, සේමුඛ් පරීක්ෂණ සඳහා 
සූද්ානේ වන ආකාරයද් ඇතුළුව උපමද්ස් ලබා මද්නු ඇත 

o ඔමේ ප්රමේ ය තුළ රැකියා සඳහා මයොමු කිරීේ 

o රැකියා සැලැස්මක් නිර්මාණය කිරීමට සහාය ලබා දීම, එමගින් ඔබට ආද්ායේ සහාය ලබා 
ගන්නා අතරතුර ලැමබන මසේවා සහ ඔබ විසින් සිදු කළ යුතු ක්රියාකාරකේ ලැයිස්තුගත කරයි 

o ඔමේ විභවතා සහ ඔමේ රැකියාව සඳහා ඇති සූද්ානේ භාවය වැඩි කර ගැනීමේදී මුහුණ දීමට 
සිදු වන අභිමයෝග හඳුනාගැනීම 

o ජීවද්ත්ත වාර්තාවක් සකස් කර එය jobactive මවේ අඩවියට පැටවීම සඳහා වන සහාය 

o නව කුසලතා ඉමගනීමට සහ රැකියාවක් මසොයා ගැනීම සඳහා වන ඔබට ඇති ඉඩ ප්රස්ථා වැඩි 

කිරීමට උපකාර පිණිස රැකියා විරහිත දීමනාව (Work for the Dole) මහෝ ඔබට රැකියාවක් 
වැනි පළපුුනේද්ක් ලබා ගැනීමට හැකි වන මවනත් සුදුසුකේ ලබන ක්රියාකාරකමක් සේපූර්ණ 
කිරීමට සහාය ලබා දීම 

o රැකියාවක් ලබා ගැනීමට සහ එය තබා ගැනීමට ඔමේ පළපුුනේද් සහ කුසලතා මගොඩනංවා 
ගැනීම සඳහා සහාය 

o මේතන පිහිටාධාර මහෝ ප්රතිස්ථාපන සහාය (සුදුසුකේ ලබයි නේ) ලබා ගැනීමට උපකාර 

o ඔබ රැකියාවක් ආරේභ කළ පසුව ඔමේ සැපයුේකුන මවතින් අඛ්ණ්ඩ සහාය සහ උපකාර 

o ඔබ ඔබටම අයත් කුඩා වයාපාරයක් ආරේභ කිරීමට කැමැත්තක් ද්ක්වයි නේ නව වයාපාර 

ආරේභ කිරීමේ මයෝේනාක්රමය (New Enterprise Incentive Scheme) මවත ප්රමේ ය 

(සුදුසුකේ ලබයි නේ). 

                                            

19
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ඔබට ආසන්නතම මානව මසේවා මද්පාර්තමේන්තු මධයස්ථානය (Department of Human 

Services Centre) මවත යාමමන් මහෝ 13 28 50 ඇමතීමමන් ඔබ සුදුසුකේ ලබන්මන්ද් යන්න 

පරීක්ෂා කර ගත හැකිය. 

Jobactive, පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා මසේවානියුක්ති මද්පාර්තමේන්තු (Department of 

Employment) මවේ අඩවිය මවත යන්න20. 

 ේන වාර්ගික-සංස්කෘතික සංවිධාන. ඔමේ නගරය තුළ ඔමේ සංස්කෘතික කණ්ඩායමට 

සංවිධානයක් තිමබනු ඇත. 

 මසේවානියුක්තික නිමයෝජිතායතන. මපෞේගලික මසේවානියුක්තික නිමයෝජිතායතන පුේගලයින්ට 

රැකියා මසොයා ගැනීමට උපකාර කරයි (සාමානයමයන් වෘත්තීමය රැකියා). මමම මසේවාව සඳහා 

ගාස්තුවක් අය මකමරනු ඇත. 

ඔබ රැකියාවක් මසොයමින් සිටින්මන් නේ මානව මසේවා මද්පාර්තමේන්තු මධයස්ථාන තුළ ස්වයං මසේවා 
පරිගණක තිමේ. ඔබට ජීවද්ත්ත වාර්තාවක් සකස් කර මුද්රණය කර ගැනීම සඳහා මමම පහසුකේ භාවිතා 
කළ හැකිය. ඔබට ආසන්නම මසේවා මධයස්ථානය මසොයා ගැනීමට මානව මානව මසේවා මද්පාර්තමේන්තු 

මවේ අඩවිය මවත යන්න21. 

ඔබ ආබාධිත තැනැත්මතකු නේ 

ඔබ පූර්ණකාලීන ආබාධිතමයකු නේ සහ මසේවා ස්ථානය තුළ දිගුකාලීන, නිතය, අඛ්ණ්ඩ සහාය වුවමනා 

බවට ඇගයීේ කළ අව යතාවයක් ඇත්නේ ඔබට Disability Employment Services ආබ ධිත 

ට්රසේව නියුක්ති ට්රසේව  මවත පිවිසිය හැකිය. 

මමම මසේවාවට පහත ද්ෑ ඇතුළත් මේ: 

 පුහුණුව සහ නි ්චිත රැකියා කුසලතා ලබා ගැනීම ඇතුළුව රැකියා සඳහා සූද්ානේ වීමට උපකාර 
කිරීම 

 ජීවද්ත්ත වාර්තා සැකීමම, සේමුඛ් පරීක්ෂණ කුසලතා පුහුණුව සහ සුදුසු රැකියා මසවීම වැනි 
රැකියා මසවීම සඳහා වන උපකාර 

 මුලින්ම රැකියාවක මයද්වූ විට සහාය, ඊට රැකියාව කරන අතරතුර ලබා මද්න පුහුණුව සහ සම 
මසේවක සහ මසේවාමයෝේකයාමේ සහායද් ඇතුළත්ය 

 අව ය නේ රැකියාවක අඛ්ණ්ඩ සහමයෝගය ලබාදීම 

 වෘත්තීය පුහුණුව සහ මවනත් මසේවානියුක්තිය හා අද්ාල සහාය මිලට ගැනීම 

 මසේවාස්ථාන නවීකරණ කටයුතු, උපකාරක මසේවා සහ මසේවා ස්ථානය තුළ ඔස්ලන් (ඕස්මේලියානු 

සංඥා භාෂාව - Auslan (Australian Sign Language) භාෂණ පරිවර්තන මසේවා ලබා ගැනීමට 
උපකාර කිරීම 

 ඔමේ ආබාධිතභාවය, තුවාල සිදු වීම මහෝ මසෞඛ්ය තත්වය මත ඔමේ රැකියාව අහිමි වීමේ 
අවද්ානමක් තිමේ නේ සහාය ලබාදීම. 

ආබාධිත මසේවානියුක්ති මසේවා පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, ආබාධිත මසේවානියුක්ති මසේවා (Disability 

Employment Services) මවේ අඩවිය22 මවත යන්න. 

                                            

20
 https://www.employment.gov.au/jobactive 

21
 http://humanservices.findnearest.com.au/ 

22
 http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/disability-employment-services 

https://www.employment.gov.au/jobactive
https://www.employment.gov.au/jobactive
http://humanservices.findnearest.com.au/
http://humanservices.findnearest.com.au/
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/disability-employment-services
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/disability-employment-services
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මසේවක අයිතිවාසිකේ සහ මකොන්මේසි 

ඕස්මේලියාමේ මසේවකමයකු මලස, අවම වැු ව, දීමනා, අතිකාල, ද්ඬුවේ මුද්ල්, වැඩ පැය ගණන, අසනීප 

නිවාඩු, මසේවාස්ථානමේ ආරක්ෂාව සහ තවත් මබොමහෝ ද්ෑ සහතික කරන යේ යේ හිමිකේ තිමේ. මේවා 

විවිධ ප්රාන්තයන්හි විවිධ මේ, එබැවින් නි ්චිත විස්තර සඳහා ඔබ ඔමේ මසේවා මයෝේකයා මවතින් විමසිය 
යුතුය. ඔබට තිමබන හිමිකේ එම මසේවා ස්ථානමේ සිටින මවනත් මසේවකයින්ට ඇති හිමිකේවලට සමාන 
මේ. 

රැකියාවල විවිධ මකොන්මේසි තිමේ. ඒවා ස්ථිර ඒවා විය හැකිය, එවිට ඔබට අසනීප නිවාඩු සහ වැු ව 

සහිත නිවාඩු කාල ලැමබන අතර, අනියේ නේ, ඔබට වැු ව ලැමබනුමේ ඔබ වැඩ කරන පැය ගණන් 
සඳහා පමණි. 

ඔබට පූර්ණකාලීනව මහෝ අර්ධකාලීනව වැඩ කිරීමට පුළුවන් අතර, ඒ කාර්යාල මේලාවන් තුළදී මහෝ 
රාත්රිමේ විය හැකිය. ඔමේ පවුමල් කටයුතුවලට අමතර ඔබට වැඩ කළ හැකි පැය ගණනක් සඳහා වන 
රැකියාවක් පමණක් භාර ගැනීම වැද්ගත් මේ. 

වැඩි විස්තර සඳහා මෙයා වර්ක් ඔේබු්පස්මන් (Fair Work Ombudsman) මවේ අඩවිය23 මවත යන්න. 

Fair Work Ombudsman සතුව භාෂා 27 කින්24 මතොරතුුන තිමේ. 

වෘත්තීය මසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව 

සිය මසේවා ස්ථානය තුළ මසේවකයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සෑම ප්රාන්තයක් සහ මේ ීමමාවකම නීති තිමේ. 

මමම නීතිවලට ප්රමාණවත් පහසුකේ සහිත ආරක්ෂිත මසේවා පරිසරයක් සැපයීම, සිදු විය හැකි මසේවා ස්ථාන 

අනතුුන පිළිබඳව මසේවකයින්ට පුහුණුව ලබා දීම, මසේවකයින්මේ මසෞඛ්ය තත්වය අධීක්ෂණය කිරීම සහ 
ඔවුනට මසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ උපමද්ස් ලබා දීමට සුදුසුකේ සහිත පුේගලයින් සැපයීම වැනි ද්ෑ 
ඇතුළත්ය. 

සියලුම මසේවකයින් මමම මසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව හා අද්ාළ ක්රියා පටිපාටි අනුගමනය කළ යුතුය. මීට 

කළමනාකාරීත්වය සමඟ සුහද්ව කටයුතු කිරීම, ආරක්ෂක ඇඟළුේ පැළඳීම සහ මසේවා ස්ථානය තුළ තම 
කටයුතුවලින් ඔවුන්ම මහෝ අමනකුත් අය අනතුමරහි මනොමහළන බවට වග බලා ගැනීම ඇතුළත් මේ. 

වෘත්තීය මසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා මසේේ වර්ක් ඕස්මේලියා (Safe Work 

Australia) මවේඅඩවිය25 මවත යන්න. 

  

                                            

23
 http://www.fairwork.gov.au/employee-entitlements 

24
 http://www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help 

25
 http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/pages/default  

http://www.fairwork.gov.au/employee-entitlements
http://www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/pages/default
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/pages/default
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මසෞඛ්ය මසේවා 

ට්රමඩිට්රකන  යනු ඕස්මේලියාමේ ේාතික මසෞඛ්යාරක්ෂණ ක්රමය මේ. මමඩිමකයා මඟින් මනොමිමල් 

වවද්ය ගාස්තු සහිතව මරෝහල් රැකවරණය සහ උපකාර සැපමේ. මමඩිමකයා මඟින් ගිලන් රථ වියද්ේ, 

මබොමහෝ ද්න්ත මසේවා, කායික චිකිත්සාව, ඇස් කණ්නාඩි, පාද් පරීක්ෂණ, කම ේුන සන්ධි පරීක්ෂණ 

මසේවා, මහෝ මපෞේගලික මරෝහල්වල මන්වාසික වියද්ේ සඳහා ට්රෙවීම් කරු ට්රනොාැට්රේ. 

මමඩිමකයා පහසුකේ ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ ලියාපදිංචි විය යුතු මේ. ලියාපදිංචි වීම සඳහා, ඔබ ම නව 

ට්රසේව  ට්රෙප ර්තට්රම්න්තු මධ්යස්ා නනක් මවත යා යුතු අතර සේපූර්ණ කරන ලද් මමඩිමයකා සඳහා 

ඇතුළත් වීමේ අයදුේපත්රයක්, ඔමේ ඉමිකා්පපත සහ ඔමේ වීසා පිළිබඳ සාක්ෂි (නිද්සුනක් මලස සංක්රමණ 
හා මේ ීමමා ආරක්ෂණ මද්පාර්තමේන්තුමේ ලිපියක්) රැමගන යා යුතුය. ඔබට ඔමේ වීසා පිළිබඳ සාක්ෂි 

සැපයිය මනොහැකි නේ, මසේවා නිලධාරීන්හට ඔමේ අවසරය සහිතව ඔමේ වීසා තත්වය ඔන්ලයින් 
ආකාරයට පරීක්ෂා කළ හැකිය. ඔබට ළඟම පිහිටි මසේවා ස්ථානය මසොයා ගැනීමට මානව මසේවා 

මද්පාර්තමේන්තු මවේඅඩවිය26 මවත යන්න. 

ඔබට භාවිතා කිරීමට තාවකාලික Medicare මමඩිමකයා කා්පපතක් සහ අංකයක් ලබා මද්නු ඇත. ඔමේ 

Medicare මමඩිමකයා කා්පපත ආසන්න ව මයන් සති තුනකට පසුව ඔබ මවත තැපැල් කර එවනු 
ඇත. ඔබ වවද්යවරමයකු හමු වීමට මහෝ මරෝහලකට යන සෑම අවස්ථාවකම එය රැමගන යා යුතුය. 

ඔබ වවද්යවරමයකු හමු වන විට, ඔවුන් "ඒකාබේධ බිල්පත්" සිදු කරනු ඇත. එයින් අද්හස් වනුමේ 

වවද්යවරයා Medicare මමඩිමකයා මවත හිමිකේ පෑේ සිදු කරන අතර එම මසේවා සඳහා ඔබ මුද්ල් 

මගවීම අව ය මනොමේ. ඔමේ වවද්යවරයා ඒකාබේධ බිල්ගත කිරීේ සිදු මනොකරන්මන් නේ, ඔමේ 

ප්රතිකාර සඳහා මුද්ල් මගවන මලස ඔබට ද්න්වනු ලබන අතර ඔබට එම වියද්මින් මකොටසක් Medicare 
මමඩිමකයා මවතින් මහෝ ඔමේ මපෞේගලික මසෞඛ්ය රක්ෂණ අරමුද්ලින් ලබා ගත හැකිය. ඔබ 

වවද්යවරමයකු හමු වීමට යන අවස්ථාවල ඔබ Medicare මමඩිමකයා කා්පපත (සහ ඔබට 
මසෞඛ්යාරක්ෂණ කා්පපතක් තිමේනේ එයද්) රැමගන යා යුතුය. 

වැඩි විස්තර සඳහා මානව මසේවා මද්පාර්තමේන්තු මවේඅඩවිය27 මවත යන්න. 

සාමානය වවද්යවුනන් (General practitioners (GP)) 

ඔබට කිසියේ මසෞඛ්යමය ගැටළුවක් ඇත්නේ සහ එය හදිසි තත්වයක් මනොමේ නේ, ඔබ මුලින්ම යා 

යුත්මත් ඔබමේ පවුමල් වවද්යවරයා (මපොදුමේ ‘සාමානය වවද්යවරයා’ මහෝ GP මලසද් හඳුන්වන) මවත 
මහෝ වවද්ය මධයස්ථානයක් මවතය. ඔබ යන වවද්යවරයා මහෝ වවද්ය මධයස්ථානය ඔබටම මතෝරා 

ගත හැකිය – ඒවා කහ පිු (Yellow Pages) දුරකථන නාමාවලිවල වවද්ය වෘත්තිකයන් යටමත් 

ලැයිස්තුගත කර තිමබන අතර එමසේ නැතමහොත් කහ පිු මවේ අඩවිමේ28 තිමේ. තවද්, ප්රාමේශීය මසෞඛ්ය 

මසේවාවන් ද් Health Direct Australia මවේ අඩවිමයහි29 ඇත. ඔබ වවද්යවරයා මවත යාමට මපර ඔහු 

මවතින් හමුවීේ අවස්ථාවක්, සාමානයමයන් දුරකථන මාර්ගමයන් මවන් කර ගත යුතු බවට වවද්යවරයා 
පවසනු ඇත. හමුවීේ අවස්ථාව සඳහා නියමිත මේලාවට යන බවට වග බලා ගන්න. 

වවද්ය උපමේ නවලට සහාය වීම පිණිස වවද්යවුනන් භාෂා සහ භාෂණ පරිවර්තන මසේවා Translating 

and Interpreting Services (TIS National) භාවිතා කරනු ඇත. 131 450 ඔස්මසේ මමම මසේවාව 
මවත පිවිමසන මලස වවද්යවරයාමගන් ඉල්ලා සිටීමට ඔබට හැකි මේ. 

                                            

26
 http://humanservices.findnearest.com.au/ 

27
 http://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/medicare-services%20-%20a8 

28
 http://www.yellowpages.com.au/ 

29
 http://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services 

http://humanservices.findnearest.com.au/
http://humanservices.findnearest.com.au/
http://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/medicare-services%20-%20a8
http://www.yellowpages.com.au/
http://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services
http://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services
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විම ේෂඥ මසේවා 

වඩා බරපතළ තත්වයන් සඳහා වන ප්රතිකාර පිණිස, ඔමේ පවුමල් වවද්යවරයා ඔබව එම තත්වය හා 
සේබන්ධ විම ේෂඥ ද්ැනුමක් සහිත වවද්යවරමයකු මවත මයොමු කරනු ලබයි. සාමානය මයන් විම ේෂඥ 
වවද්යවරමයකු හමු වීමට නේ ඔබ වවද්යවරයාමගන් මහෝ මරෝහලකින් ලිපියක් ලබා ගත යුතු මේ. 
සාමානය වවද්යවරමයකු හමු වීමේ වියද්මට වඩා වැඩි වියද්මක් විම ේෂඥ වවද්යවරමයකු හමු වීම සඳහා 
ද්ැරිය යුතු මේ. මබොමහෝ දුරට විම ේෂඥ වවද්යවරමයකුමගන් හදිසිමේ හමු වීේ අවස්ථාවක් ලබා ගැනීම 
අපහසු වන අතර ඔබට සති කිහිපයක් මහෝ මාස කිහිපයක් බලා සිටීමට සිදු විය හැකිය. 

ඖෂධ 

ඔබට ඖෂධ ලබා දීමට අව ය යැයි ඔමේ වවද්යවරයා සිතුවමහොත්, ඖෂධ  ාලාවකින් ලබා ගැනීමට 
ඔබ මවත ඖෂධ නිර්මේ යක් ලබා මද්නු ඇත. ප්රතිජීවක ඖෂධ වැනි මබොමහෝ ඖෂධ වර්ග ලබා මද්නුමේ 
වවද්ය නිර්මේ  මත පමණි. ඔබ ඖෂධ  ාලාවකින් එම ඖෂධ ලබා ගන්නා විට අනිවාර්යමයන්ම ඔමේ 

Medicare මමඩිමකයා කා්පපත රැමගන යා යුතුය. 

ඖෂධ මත ඇති මල්බල් සහ උපමද්ස් කියවීම ඉතා වැද්ගත් වන අතර ඔබට ඒවා මනොවැටමහේ නේ ඒ 

ගැන ප්ර ්න කළ යුතුය. ඖෂධ පිළිබඳ උපකාර මහෝ මතොරතුුන පිණිස, සඳුද්ා සිට සිකුරාද්ා ද්ක්වා මප.ව. 9 

සිට ප.ව. 5 ද්ක්වා මේලාවන් තුළ මමඩිමකයා දුරකථන (Medicine Line) මාර්ගය අමතන්න. වැඩි 

විස්තර සඳහා මමඩිමකයා දුරකථන මාර්ග මවේඅඩවිය30 මවත යන්න. 

ඔබමේ ඖෂධ ලබා දීමේදී සහාය ලබා ගැනීමට ඖෂධමේදීන්හට භාෂා පරිවර්තන හා භාෂණ පරිවර්තන 

මසේවා Translating and Interpreting Services (TIS National) භාවිතා කළ හැකිය. 131 450 
ඔස්මසේ මමම මසේවාව භාවිතා කරන මලස ඔබට ඔමේ ඖෂධමේදියාමගන් ඉල්ලා සිටීමට පුළුවන. 

මරෝහල් 

ඕස්මේලියාමේ රේමේ සහ මපෞේගලික මරෝහල් තිමේ. රේමේ මරෝහල්වලට අරමුද්ල් සැපයීම රේය 
විසින් සිදු කරන අතර මමඩිමකයා යටමත් මරෝගීන්ට මනොමිමල් ප්රතිකාර පහසුකේ සැපමේ. මපෞේගලික 
මරෝහල් වවද්යවුනන් විසින් සපයනු ලබන වවද්ය මසේවාවන් සඳහා මකළින්ම මරෝගීන්මගන් ගාස්තු 
අය කරන අතර මමඩිමකයා මඟින් අනුපාතිකයක් නැවත ලබා මද්න නමුත් මරෝගීන් විසින් ඉතරි මකොටස 
මගවිය යුතුය. 

ඔබට ළඟම පිහිටි මසෞඛ්ය මසේවාව මසොයා ගැනීමට මහල්ත් ඩිමරක්ට් ඕස්මේලියා (Health Direct 

Australia) මවේඅඩවිය31 මවත යන්න. 

එම මවේ අඩවිමේ පහත ද්ෑ ඇතුළත්ය: 

 සාමානය මේලාවට පසු GP උපකාර මාර්ගය ඇතුළු මසෞඛ්ය උපමද්ස් මතොරතුුන (1800 022 

222) 

 ගර්භණී, උපත් සහ ළද්ුන උපකාර මාර්ගය32.  

  

                                            

30
 http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line 

31
 http://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services 

32
 http://www.pregnancybirthbaby.org.au/ 

http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services/
http://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services/
http://www.pregnancybirthbaby.org.au/
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හදිසි අවස්ථාවකදී 

හදිසි අවස්ථාවකදී මහෝ හදිසි අනතුරකදී, ඔබට ළඟම පිහිටි මරෝහමල් හදිසි ප්රතිකාර 
මද්පාර්තමේන්තුමවන් ප්රතිකාර ලබා ගත හැකිය. 

ප්රාන්ත සහ මේ ීමමාවන්හි රේමේ මරෝහල්, ප්රේා සහ මහේන මසෞඛ්යය, ගිලන් රථ, මහේන ද්න්ත මසේවා 
සහ මානසික මසෞඛ්ය වැඩසටහන් සඳහා මූලික වගකීම තිමේ. නි ්චිත මතොරතුුන සඳහා 

Australia.gov.au මවේ අඩවිය33 හි ඔමේ ප්රාන්තය මහෝ මේ ීමමාව මතෝරන්න. 

ඔබට ගිලන් රථයක් අව ය නේ 

 ඔබ '000' ඩයල් කළමහොත්, ඔබට ගිලන් රථයක්, ගිනි මහෝ මපොලිස් සහාය අව යද්ැයි විමසනු ඇත. 

 ඔබට අව ය මසේවාමේ නම පවසන්න. 

 ඔබට ඉංග්රීසි කථා කළ මනොහැකි නේ, 'භාෂණ පරිවර්තකයකු' අව ය බවත් ඔබ කථා කරන 
භාෂාමේ නමත් පවසන්න. 

 ඔමේ නම, ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය පවසන්න. 

 සිදු වන්මන් කුමක්ද් යන්නත් ඔබ සිටින්මන් මකොමහේද් යන්නත් පවසන්න. 

 ඔබ වික්ෂි වතව සිටී නේ සහ පැවසිය යුත්මත් කුමක්ද් යන්න මනොද්න්මන් නේ, දුරකථනය ආපසු 
මනොතබන්න. ඔබ සිටින්මන් මකොතැනද් යන්න මසොයා ගැනීමට දුරකථන ක්රියාකුනට හැකි වනු ඇත. 

මතක තබා ගන්න: '000' ඇමතිය යුත්මත් හදිසි අවස්ා වකදී පමණි. 

ඔබට ඔමේ භාෂාමවන් හදිසි අවස්ථා මතොරතුුන බිංදු තුන (Triple Zero (000) මවේඅඩවිය34 හි මසොයා ගත 
හැකිය. 

උේගතව ඇති තත්වය හදිසි එකක් මනොමේ නේ ඔබ ඔමේ පවුමල් වවද්යවරයාමගන් වවද්ය සහාය 
ලබා ගත යුතුය. ඔබ නිතරම මුලින්ම ඔමේ පවුමල් වවද්යවරයා හා සේබන්ධ වීමට උත්සාහ ද්ැරිය 

යුතුය. ඔවුන් එම අවස්ථාමේ මනොසිටී නේ, පහත ද්ැක්මවන මසේවාවන්හිදී ඔබමේ ප්ර ්නය කුමක්ද් ඒ 
ගැන කුමක් කළ යුතුද් යන්න ගැන හදිසි අවස්ථා වෘත්තීමය උපමද්ස් ලබා මද්න සුදුසුකේලත් මහදියන් 
සිටී. 

වැඩි විස්තර ද්ැන ගැනීමට ඔමේ ප්රාන්තමේ මහෝ මේ ීමමාමේ ද්වමසේ පැය 24 පුරා, සතිමේ දින හත පුරා 
ඕනෑම අවස්ථාවකදී පහත විස්තර භාවිතා කරන්න 

ප්ර න්තන / 

ට්රද් සීම ව 

දුරකාන ට්රසෞඛ්ය 

උපට්රෙස් ට්රසේව ව 

දුරකාන අංකන ට්රවේ අඩවින 

ACT healthdirect 1800 022 222 www.healthdirect.org.au 

NSW healthdirect 1800 022 222 www.healthdirect.org.au 

NT healthdirect 1800 022 222 www.healthdirect.org.au 

QLD 13HEALTH 13 43 25 84 www.health.qld.org.au 

SA healthdirect 1800 022 222 www.healthdirect.org.au 

TAS healthdirect 1800 022 222 www.healthdirect.org.au 

VIC NURSE-ON-CALL 1300 606 024 www.health.vic.org.au 

                                            

33
 http://www.australia.gov.au/content/health-and-wellbeing-states-and-territories 

34
 http://www.triplezero.gov.au/Pages/TripleZero(000)AwarenessCampaignandpromotionalmaterial.aspx  

http://www.australia.gov.au/content/health-and-wellbeing-states-and-territories
http://www.triplezero.gov.au/Pages/TripleZero(000)AwarenessCampaignandpromotionalmaterial.aspx
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ප්ර න්තන / 

ට්රද් සීම ව 

දුරකාන ට්රසෞඛ්ය 

උපට්රෙස් ට්රසේව ව 

දුරකාන අංකන ට්රවේ අඩවින 

WA healthdirect 1800 022 222 www.healthdirect.org.au 

ගිලන් රථ වියද්ේ 

මමඩිමකයා මඟින් ගිලන් රථ ප්රවාහනය සඳහා වන වියද්ේ ද්රනු මනොලැමේ. ඔබ ජීවත් වන ප්රාන්තය මහෝ 
මේ ීමමාව අනුව ගිලන් රථ වියද්ේ මවනස් විය හැකි අතර ඔබට ගිලන් රථ රක්ෂණ ආවරණයක් මනොමැති 
නේ මකටි දුරක් සඳහා වුවද් යන වියද්ම අධික විය හැකිය. 

ක්වීන්ස්ලන්තමේ සහ තස්මේනියාමේ, එම ප්රමේ මේ පදිංචිකුනවන් සඳහා ගිලන් රථ මසේවාව 

සාමානයමයන් මනොමිමල් සපයනු ලැමේ. අමනකුත් සියලු ප්රාන්තවල සහ මේ ීමමාවල, ගාස්තු අය කරනු 

ලැමේ. ඔබ ගිලන් රථමයන් ගමන් කරන දුර, ඔමේ මරෝගමේ ස්වභාවය සහ ඔබ සහන ලබා ගැනීමට 
සුසුදුකේ ලබන්මන්ද් යන්න අනුව අය මකමරන ගාස්තුව මවනස් විය හැකිය. 

ඔබ ජීවත් වනුමේ ක්වීන්ස්ලන්තයට මහෝ තස්මේනියාවට පිටතින් නේ ඔබ ගිලන් රථ වියද්ේ 
සේබන්ධමයන් රක්ෂණ ආවරණයක් ගිලන් රථ මසේවාවක් මඟින් සපයනු ලබන සාමාජිකත්ව 

මයෝේනාක්රමයක් (උතුුන මේ ීමමාව, ද්කුණු ඕස්මේලියාව, වික්මටෝරියා සහ බටහිර ඕස්මේලියාමේ ග්රාමීය 

ප්රමේ වල) තුළින් මහෝ මපෞේගලික රක්ෂණ අරමුද්ලක් තුළින් (ඕස්මේලියානු අගනුවර මේ ීමමාව, නිේ 
සවුත් මේල්සය සහ නාගරික බටහිර ඕස්මේලියාමේ) ලබා සිටිය යුතුය. 

මානසික මසෞඛ්ය  /ආමේගාත්මක සුභසාධන මසේවා  

පූර්ව මසෞඛ්ය ඇගයීේ සහ මැදිහත් වීමේ මසේවා (Early Health Assessment and 
Intervention Services) 

පූර්ව මසෞඛ්ය ඇගයීේ සහ මැදිහත් වීමේ මසේවා තුළින් ඔබට සහ ඔමේ පවුමල් අයට කායික සහ මානසික 
මසෞඛ්ය ගැටළු මඟහරවා ගැනීමට උපකාර කරන අතර හිංසනය සහ ක්ෂතිය සඳහා වන උපමේ නය 
ඇතුළුව අමනකුත් මසෞඛ්ය මසේවාවන් සඳහා මයොමු කිරීේ සිදු කරයි. 

එමසේම ඔබව මමම මසේවාවන් මවත සාමානය වවද්යවුනන් සහ අමනකුත් මසෞඛ්ය මසේවා, අධයාපනය 

සපයන්නන්, නීති මසේවා, ප්රේා මසේවා, පවුමල් මිතුරන්/ප්රේා සාමාජිකයන්හටද් මයොමු කළ හැකිය. ඔබට 
ඔබවම මයොමු කරවා ගැනීමටද් පුළුවන. 

මමම මසේවා සපයනු ලබන්මන් හිංසනමයන් සහ ක්ෂතිමයන් මේරී සිටින්නන් සඳහා වන ඕස්මේලියානු 

සංසද්ය Forum of Australian Services for Survivors of Torture and Trauma (FASSTT) විසිනි. 

මමය එක් එක් ඕස්මේලියානු ප්රාන්තයක සහ මේ ීමමාවක පිහිටි එක් FASSTT නිමයෝජිත ආයතනයකි. 

ප්රාන්තය / 

මේ ීමමාව 

සංවිධානය දුරකථනය මවේ අඩවිය 

ACT කේපැණියන් හවුස් (Companion House) 02 6251 4550 www.companionhouse.org.au  

NSW STARTTS (හිංසනමයන් සහ ක්ෂතිමයන් පීඩා 

විඳින තැනැත්තන් සඳහා  ව රතිකාර සහ 

පුනුනත්තාපන මසේවා (Service for the 

Treatment & Rehabilitation of Torture & 
Trauma Survivors) 

02 9794 1900 www.startts.org.au 

NT මමලමලයුකා සරණාගත මධ් යස්ථානය – 
හිංසනමයන් සහ ක්ෂතිමයන් පීඩා විඳින 

තැනැත්තන් සඳහා උපකාරක මසේවා (Melaleuca 

Refugee Centre – Support Service for 
Survivors of Torture and Trauma) 

08 8985 3311 www.melaleuca.org.au/  

QLD QPASTT (හිංසනමයන් සහ ක්ෂතිමයන් පීඩා 
විඳින තැනැත්තන් සඳහා ක්වීන්ස්ලන්ත උපකාරක 

07 3391 6677 www.qpastt.org.au 

http://melaleuca.org.au/
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ප්රාන්තය / 

මේ ීමමාව 

සංවිධානය දුරකථනය මවේ අඩවිය 

වැඩසටහන) (Queensland Program of 

Assistance to Survivors of Torture and 
Trauma) 

SA STTARS (හිංසනමයන් සහ ක්ෂතිමයන් පීඩා 
විඳින තැනැත්තන් සඳහා සහාය සහ 

පුනුනත්තාපන මසේවා) (Survivors of Torture 

and Trauma Assistance and 
Rehabilitation Services) 

08 8346 5433 www.sttars.org.au 

TAS ෆීනික්ස් මධ් යස්ථානය – හිංසනමයන් සහ 
ක්ෂතිමයන් පීඩා විඳින තැනැත්තන් සඳහා 

උපකාරක මසේවා (Phoenix Centre – Support 

Service for Survivors of Torture and 
Trauma) 

03 6234 9138 www.mrchobart.org.au 

VIC පද්නේ මන්දිරය – හිංසනමයන් පීඩා විඳින 
තැනැත්තන් සඳහා වන වික්මටෝරියානු පද්නම 

(Foundation House – Victorian 
Foundation for Survivors of Torture) 
(VFST) 

03 9388 0022 www.foundationhouse.org.au 

WA ASeTTS (හිංසනය සහ ක්ෂතිය සඳහා වන 

මසේවා සංගමය) (Association for Services to 

Torture and Trauma) 

08 9227 2700 www.asetts.org.au 

පාසල් යන වයමසේ ද්ුනවන් සඳහා අධ් යාපනය 

රේමේ සහ රේමේ මනොවන පාසල්වලදී ඔබට පාසල් යන වයමසේ ද්ුනවන් සඳහා අධයාපනය ලබා ගත 
හැකිය. 

ඕස්මේලියාමේ පාසල් යෑම ආරේභ වන්මන් සූද්ානේ කිරීමේ වසර සහ ඉන් අනතුුනව එළමෙන 12 වසරක 
ප්රාථමික සහ ේවිතීයිත අධයාපනමයනි. 

මට්ටම වනස  

(ෙළ ව ට්රනන්) 

ට්රශ්රේණින 

ට්රපර-ප සල් 3-5 අ/නැ 

බ ා ං න/සූෙ නම් කිරීට්රම්/පිළිෙැනීට්රම්/සංක්ර න්ති/ර්ර්ව-ප්ර ාමික 5-6 අ/නැ 

ප්ර ාමික අධ්ය පනන 6-12 1-6 

උසස් ප ඨ  ා /ද්විතීයික ප ඨ  ා  12-18 7-12 

සටහන: සමහර ප්රාන්තවල ප්රාථමික පාසල් අවසන් වන්මන් 7වන වසමරන් වන අතර උසස් පාඨ ාලා 8 
වසමරන් ඇරමේ. 

මපර පාසමල් සිටින වසර තුල ළමයින්මේ  ාරීරික, චිත්තාමේගී, සහ සමාේමේගී වර්ධනයන් ඇතිකරලීමට 
උපකාර මේ. 

රේමේ පාසැල්වල මනොමිමල් අධයාපනය ලබා මද්යි. එමහත් මබොමහෝ පාසැල්වල පාසැමල් අධයාපනික 
සහ ක්රීඩා වැඩසටහන් සද්හා ස්මේඡාමවන් ලබා මද්න මුද්ලක් මහෝ සුළු ගාස්තුවක් අය කරනු ලැමේ. 
මද්මාපියන් විසින් සැපයිය යුතු අමතර අධයාපනික උපකරණ මහෝ මසේවා ඇත. සමහර අවස්ථාවල මේවා 

සැපයීම මවනුමවන් පාසැලට මගවිය යුතුය. මද්මාපියන්ට ද්ුනවන්ට සඳහා පැන්සල්, පෑන්, අච්චු මපොත් සහ 
පාසැල් නිල ඇදුේ ලබා දිය යුතුය. 

සියළු පාසැල් ප්රධාන ඉමගනුේ ක්මෂේත්රවලින් විෂයයන් උගන්වයි: ඉංග්රීසි, ගණිතය, සමාේ සහ පාරිසරික 

අධයයනය, විද්යාව, කලා, ඉංග්රීසි හැර මවනත් භාෂා, තාක්ෂණය, පුේගලික සංවර්ධනය, මසෞඛ්යය සහ 
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 ාරීරික අධයාපනය මේවාය. මබොමහෝ පාසැල් රේමේ පාසැල් මද්වන භාෂාවක් මලස ඉංග්රීසි ඉමගන 

ගන්නා ද්ුනවන්ට අමතර ඉමගනුේ සහාය English as a second language (ESL) ලබා මද්යි. 

ඕස්මේලියාමේ පාසැල්වල පංතිකාමර තුළ සහ පිටත විවිධ ආර්ථික සාමාේයීය පසුබිේමල සිටින ද්ුනමවෝ 

එකට ඉමගන ගනිමින් අන්තර් ක්රියාකාරකේවල මයමද්ති. මබොමහෝ පාසැල්වල මිශ්ර අධයාපනය ඇත, එනේ 
පිරිමි සහ ගැහැණු ළමයින්ට එකම පන්ති කාමරය තුළදී උගන්වනු ලැමේ. 

ද්ුනවන් වයස සහ කලින් පාසැල් අධයාපනය අනුව මශ්රේණියකට ඇතුළත් කරනු ලැමේ. එමහත් ීමමිත මලස 
ඉංග්රීසි කතා කරන ලාබාල ද්ුනවන් මුලින්ම පහළ මශ්රේණියකට ඇතුළත් කිරීමට ඉඩ ඇත. 

ඇතුළත් කිරීම ප්රති ක්තිකරණය 

ඔමේ ද්ුනවාව පාසැලකට ඇතුළත් කිරීමට පාසල සමග දුරකථනමයන් සේබන්ධ මවන්න නැතමහොත් 

පුේගලිකව පාසල මවත යන්න. ඔමේ ද්ුනවාමේ උපන් දිනය පිළිබඳ තහවුුන කිරීමක්, ඔහුමේ කලින් 

අධයාපනය පිළිබඳ ප්රගති වාර්තා, ද්ුනවාමේ ඉමිකා්පපත පත රැමගන යාමට සිදු වනු ඇත. ඔබට 
ප්රති ක්තිකරණ වාර්තා මපන්වීමටද් සිදු මේ. 

ඕස්මේලියානු නීතියට අනුව ඔමේ ද්ුනවාට ප්රාථමික පාසැලට ඇතුළත් වීම සඳහා ප්රති ක්තිකරණ තත්ත්ව 
සහතිකයක් අව යය. මමම සහතිකය ඔමේ ද්ුනවා ලබා මගන ඇති ප්රති ක්තිකරණ පිළිබඳ ප්රකා නයකි. 

ඔමේ ද්ුනවාට යේ එන්නත් ලැබිය යුත්මත් කුමන වයමසේදීද්ැයි මසොයා ගැනීමට මානව මසේවා 

මද්පාර්තමේන්තු  මවේ අඩවිය35 මවත යන්න. 

ඕස්මේලියාමේ අධයාපනය පිළිබඳ මතොරතුුන සඳහා Australia.gov.au මවේ අඩවිය36 මවත යන්න.  

                                            

35
 http://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-childhood-immunisation-register 

36
 http://www.australia.gov.au/information-and-services/education-and-training/school-education 

http://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-childhood-immunisation-register
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-childhood-immunisation-register
http://www.australia.gov.au/information-and-services/education-and-training/school-education
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සම ජ ට්රසේව  ට්රෙප ර්තට්රම්න්තුව මඟින් සපනන ට්රසේව  

සංකීර්ණ සිේධි සහායක (Complex Case Support) මසේවා 

ඔබට මහෝ ඔමේ පවුමල් සාමාජිකයන්ට (ද්ුනවන්ද් ඇතුළුව) ද්ැඩි මහෝ තද් අව යතා තිමේ නේ සංකීර්ණ සිේධි 

සහායක (CCS) මසේවාවන් මාස හයක් ද්ක්වා ඔබට ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත. 

මමම අව යතා පහත සඳහන් මහේතු ගණනාවක් නිසා පැන නැගිය හැක: 

 මසෞඛ්ය සහ වවද්ය ගැටළු 

 මානසික මසෞඛ්ය ගැටළු 

 නිවමසේ මහෝ පවුමල් ප්රචණණ්ඩත්වය 

 පුේගලික මහෝ පවුමල් සේබන්ධතා පිළිබඳ දුෂ්කරතා 

 ඔමේ පවුමල් ද්ුනවන්ට මහෝ මයෞවනයන්ට බලපාන ගැටළු 

 මූලය මහෝ වනතික දුෂ්කරතා. 

පහත ද්ක්වා ඇති පරිදි ඔබම ඇතුළුව සමාේමේ ඕනෑම අයකු විසින්CCS මසේවාවන් සඳහා ඔබව මයොමු කළ 
හැක. ඔබව මයොමු කිරීමට උපකාර කළ හැකි තවත් සංවිධාන පිළිබඳ උද්ාහරණ නේ: 

 පිළිසරණ පතන්නන්මේ උපකාරක කණ්ඩායේ 

 රේමේ ආයතන 

 ප්රේා සහ මසෞඛ්ය සංවිධාන 

 මේශීය පල්ලි සහ ස්මේච්ඡා කණ්ඩායේ 

 වවද්යවුන, ගුුනවුන, මපොලිස් නිලධාරීන් සහ පාසැල් උපමේ කවුන. 

CCS මවත පුේගලයන් මයොමු කරනු ලබන්මන් සංකීර්ණ සිේධි සහාය ආකෘති පත්රන මගින් වන අතර එන 

සමාේ මසේවා මද්පාර්තමේන්තු  මවේ අඩවිමයහි37 ඇත. එය Complex Case Support කණ්ඩායම 

මවත ccs@dss.gov.au යන ලිපිනයට යැවිය යුතුය. 

සමාේ මසේවා මද්පාර්තමේන්තුව මඟින් තක්මසේුන කර CCS මවත මයොමු කිරීම පිළි ගන්නවාද් යන්න 

තීරණය කරයි. ඔබව CCS මසේවාවන් මවත භාර ගන්නවාද් නැේද් යන්න සඳහන් කරමින් ඔබට ලිපියක් 

ලැමබනු ඇත. මද්පාර්තමේන්තුවද් ඔබව CCS මයොමු කිරීම සේබන්ධමයන් ඔබට කතා කරනු ඇත. 
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මනොමිමල් භාෂා පරිවර්තන සහ භාෂණ පරිවර්තන මසේවා 

මනොමිමල් භාෂණ පරිවර්තන මසේවා 

ඔබට භාෂණ පරිවර්තන මසේවාව භාවිතා කර මමඩිමකයා සහ සාමානය වවද්යවුනන්, වවද්ය 
විම ේෂඥයන් සහ ඖෂධමේදීන් විසින් සපයන මවනස් මසේවා උපකාර ලබා ගත හැක. 

ක්ෂණික දුරකථන භාෂණ පරිවර්තන මසේවා 

ඔබට TIS ේාතික මගින් අංක 131 450 ඇමතීමමන් ක්ෂණික දුරකථන භාෂණ පරිවර්තන මසේවාවන් ලබා 

ගත හැක. වැඩිදුර විස්තර සඳහා හදිසි අවස්ථා දුරකථන පරිවර්තන මවේපිුව38 මවත යන්න. 

කලින් මවන් කළ දුරකථන භාෂණ පරිවර්තන මසේවා 

කලින් නියම කර ගත් හමුවීමක් මහෝ සේමුඛ් පරීක්ෂණයක් සඳහා ඔබට දුරකථන භාෂණ පරිවර්තන 
මසේවාවක් මවන් කරන මලස සංවිධානයකින් ඉල්ලා සිටීමට සිදු මේ. වැඩිදුර විස්තර සඳහා කලින් මවන් 

කරන ලද් දුරකථන භාෂණ පරිවර්තන මවේ පිුව39 බලන්න. 

එම ස්ථානමේදීම භාෂණ පරිවර්තනය කිරීමේ මසේවා 

යේ නි ්චිත ස්ථානයකදී ඉංග්රීසි කතා මනොකරන පුේගලයන්ට ඉංග්රීසි කතා කරන අය සමග සන්නිමේද්නය 
කිරීමට එම ස්ථානමේදීම (මුහුණට මුහුණ) භාෂණ පරිවර්තනය කිරීමේ මසේවාවන් ඇත. එම ස්ථානමේදීම 
හමුවීේ සාමාමනයයන් ඉංග්රීසි කතා මනොකරන ගනුමද්නුකුන සමග සන්නිමේද්න කරන සංවිධානය විසින් 

මවන් කරනු ලැමේ. වැඩි දුර විස්තර සඳහා එම ස්ථානමේදීම සන්නිමේද්නය කිරීමේ40 මවේ අඩවියට යන්න. 

මනොමිමල් ලබා මද්න පරිවර්තන මසේවා 

ඔබටමනොමිමල් භාෂා පරිවර්තන මසේවා වීසා පංති 449, 786, 785 මහෝ 790 ලබා ගැනීමමන් පසුව වර්ෂ 

මද්කක් සඳහා භාවිතා කළ හැක. මමයට ඔමේ පුේගලික හැඳුනුේපත, රියැදුුන බලපත්රය, අධයාපනික 
සහතික මහෝ වෘත්තීය සහතික යන මල්ඛ්න ද්හයක් ද්ක්වා පරිවර්තනය කර ගැනීමට ඔබට උපකාරී මේ. 

සුදුසුකේ ලබන මල්ඛ්න සඳහා සමාේ මසේවා මද්පාර්තමේන්තු  මවේ අඩවිය41 බලන්න. 

මනොමිමල් පරිවර්තන මසේවාව (මනොමිමල් භාෂා පරිවර්තන මසේවා) සඳහා වන අයදුේපත් ඕස්මේලියාව පුරා 

සිටින වැඩිහිටි සංක්රමණික ඉංග්රීසි භාෂා වැඩසටහමන් සැපයුේකුනවන් (Adult Migrant English 

Program) (AMEP) මවතදී සිදු කළ හැකිය. ප්රාන්තයකම සහ මේ ීමමාවකම AMEP සැපයුේකුනවන් 

සිටින ස්ථාන සිටින AMEP මවේඅඩවිමේ පළ කරනු ලැමේ42. 

වැඩිදුර විස්තර 

ඉංග්රීසි කා  ට්රනොකරන පුද්ොයින් සඳහ  නිතර අසු ාබන ප්ර ්න (Frequently Asked Questions) 

සංක්රමණ සහ මේ ීමමා ආරක්ෂණ මද්පාර්තමේන්තු මවේඅඩවිමේ43 සංක්රමණ සහ මේ ීමමා ආරක්ෂණ 

මවේ අඩවිමේ පරාසය තුළ ඉංග්රීසි කථා මනොකරන පුේගලයින්හට අපමේ මසේවා, ලිපි මල්ඛ්න පරිවර්තනය 
සහ භාෂණ පරිවර්තකයින් සමඟ කටයුතු කිරීම ගැන මතොරතුුන ලබා ගත හැකිය. 
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