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 آپ ےک لئں قانون



 مندرجات
 1        تعارف

یلیا میں قانون
 2       آسٹر

 3        ڈرائیونگ

 4     استعمال شدہ گاڑی خریدنا

 5       گاڑیوں ےک حادثات

 6      اشیاء اور خدمات خریدنا

 7        پولیس

د
ّ
 8        عائیل تشد

 9        کرایے کا گھر

 10         شادی

 اور طالق
ی

 11       علیحدگ

 
ی

 12       بچے اور علیحدگ

 13      بچوں گ نگہداشت

 14       رسکاری فیصےل

 15         کام

 16         جرمان  

    



 آپ ےک لئں قانون 

 وطن ےک لئں قانون 
یلیا میں رہن  واےل نئے تارکیں 

ساؤتھ آسٹر

 ےک متعلق مخترص 

 وطن ےک لئں قانون ےک متعلق 
یلیا میں رہن  واےل نئے تارکیں 

یہ ساؤتھ آسٹر

۔ اس کا مقصد انگلش نہ بولن  والوں کو اہم ترین قوانیں   بنیادی رہنمائے ہے

 مسائل ےک لئں دستیاب خدمات ےک بارے میں جانئ  
ےس آگاہ ہوی  اور قانوئ 

۔ اگر کیس شخص کا کوئے قانوئ   مسئلہ ہو تو جلد از ےک لئں مدد دینا ہے

۔  جلد قانوئ  مشورہ حاصل کرنا اہم ہے

 
 نئے تارکیں  وطن کو قانون ےک متعلق آگیہ 

یہ رہنمائے لیگل رسورس  کمیشن ن 

۔ اےس وہ لوگ بیھ استعمال کر سکئے ہیں جنہیں   ےک لئں تیار گ ہے
دالن 

ورت ہو کہ مدد   بنیادی قانوئ  تصّورات کو سمجھن  اور یہ جانئ  گ ض 

۔  کہاں ےس مل سکتے ہے

 
 سوال پوچھنا چاہنے ہیں یا آپ کو  

کیا آپ اپن  مایل حقوق ےک متعلق کوئے

؟ مفت مشورے اور معلومات  ورت ہے  مسئےل ےک لئں مدد گ ض 
کیس قانوئ 

ےک لئں لیگل رسورس  کمیشن ےس رابطہ کریں۔ ہمارے وکیل آپ کو فون پر یا 

۔ یہ مدد رازدارانہ ہے اور آپ ےک   مالقات گ صورت میں مدد دے سکئے ہیں

۔  جم( کا انتظام کیا جا سکتا ہے پریٹر )زبائ  مٹے  424 366 1300لئں مفت انٹر

بچے ےس  9پر لیگل ہیلپ الئن کو فون کریں۔ یہ رسوس پٹں تا جمعہ صبح 

۔ اگر آپ کو لیگل رسورس  کمیشن ےس رابطہ   4:30شام  بچے تک دستیاب ہے

ورت ہے تو پہےل  پریٹر گ ض   ےک لئں انٹر
پر تحریری اور زبائ    450 131کری 

پر بات   424 366 1300کو فون کریں اور ان ےس   (TIS)ترجےم گ رسوس 

۔  ےک لئں کہیں
 کروای 



یلیا میں قانون  آسٹر

۔ •  ہر شخص قانون گ تعمیل کا پابند ہے

 

 پڑ سکئے ہیں یا عدالت میں جانا پڑ  •
 اگر آپ قانون توڑیں تو آپ کو پیےس ادا کری 

۔   سکتا ہے

 

۔  •  سب لوگوں ےک لئں قانون ےک متعلق معلومات مفت دستیاب ہیں

 

۔آپ کو  •  لیگل رسورس  کمیشن ےس مفت قانوئ  مدد مل سکتے ہے

 مزید معلومات ےک لئں 

 لیگل رسورسے کمیشن )عمویم معلومات اور رابطہ(

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

 ترجےم یک رسوس
ے

  تحریری اور زبان

(Translating and Interpreting Service, TIS) 

131 450  

http://www.lsc.sa.gov.au


 ڈرائیونگ

 ےک لئں آپ ےک پاس  •
یلیا میں گاڑی چالن 

 قابل قبول الئسنس ہونا ساؤتھ آسٹر
ً
قانونا

یلیا میں نئے ہیں تو 
۔ اگر آپ ساؤتھ آسٹر وری ہے ےس پوچھیں کہ کیا  Service SAض 
۔  آپ کا الئسنس قابل قبول ہے

 

یشن ےک بغٹں   •
ڈ نہ ہو اور نہ یہ رجسٹر  چاہنں جو رجسٹر

آپ کو اییس گاڑی نہیں چالئ 
۔  گاڑی کو رسرک پر کھڑی چھوڑنا چاہنں

 

۔ بچوں ےک لئں خاص کار  • بچوں سمیت ہر شخص ےک لئں سیٹ بیلٹ پہننا الزیم ہے
۔ یہ بچے گ جسامت اور عمر پر منحرص ہے کہ  ورت ہوئے ہے سیٹ اور بیلٹ گ ض 
۔ مزید معلومات ےک لئں 

ی
آپ کو کس قسم گ کار سیٹ یا بیلٹ استعمال کرئ  ہو گ

Kidsafe SA ےس رابطہ کریں۔ 
 

۔  • آپ ےک لئں ڈرائیونگ ےک تمام قوانیں  کا علم حاصل کرنا اور ان گ تعمیل کرنا الزیم ہے
، جیل اور الئسنس ےس محرویم شامل  ا میں جرمان  ان اصولوں گ خالف ورزی گ رس 

۔  ہے

 مزید معلومات ےک لئں 

 لیگل رسورسے کمیشن )عمویم معلومات اور رابطہ(

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

 ترجےم یک رسوس
ے

  تحریری اور زبان

(Translating and Interpreting Service, TIS) 
131 450  

Service SA 
13 10 84 

Kidsafe SA 
safety-8161 6318 www.kidsafesa.com.au/road 

http://www.lsc.sa.gov.au
http://www.kidsafesa.com.au/road-safety


 کار یارڈ ےس گاڑی خریدنا
۔  RAAمکینک یا •  ےس گاڑی چیک کروائیں
 

کار ڈیلر یہ یقیت  بنان  کا پابند ہوتا ہے کہ گاڑی چوری شدہ نہ ہو اور اس پر قرض  •
 نہ ہو۔

ے
 )فنانس( باق

 

 پرائیویٹ طور پر مالک ےس گاڑی خریدنا
۔  RAAمکینک یا •  ےس گاڑی چیک کروائیں

 

۔ یہ آپ ےک   •  ہو تو بینک گاڑی ےل سکتا ہے
ے
کبیھ کبیھ اگر گاڑی پر قرض )فنانس( باق

۔ یہ چیک   گاڑی خرید لین  اور اپن  نام پر رجسٹر کروا لین  ےک بعد بیھ ہو سکتا ہے
 ،  ہے

ے
 ےک لئں کہ آيا گاڑی پر قرض باق

 Personal Propertyپر  777 007 1300کری 
Securities Register (PPSR)  کو فون کریں۔ آپ ےک پاس‘Vehicle 

Identification Number’ (VIN)  یشن ےک کاغذات اور انجن ہونا چاہنں جو رجسٹر
۔  میں رسچ گ تھوڑی یس فیس لگتے ہے اور آپ ضف کریڈٹ   PPSRپر لکھا ہوتا ہے

۔  کر سکئے ہیں
ی

 کارڈ ےس ادائیگ
 

۔  • آپ ےک لئں یہ بیھ چیک کر  PPSRیہ یقیت  بنائیں کہ گاڑی چوری شدہ نہیں ہے
۔  سکتا ہے

 استعمال شدہ گاڑی
 خریدنا 

 مزید معلومات کے لیے

 

لیگل سروسز کمیشن )عمومی معلومات اور 
 رابطہ(

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

  تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس

(Translating and Interpreting Service, TIS) 

131 450  

http://www.lsc.sa.gov.au


 گاڑیوں ےک حادثات

 مزید معلومات ےک لئں 

 لیگل رسورسے کمیشن )عمویم معلومات اور رابطہ(
1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

 ترجےم یک رسوس
ے

  تحریری اور زبان
(Translating and Interpreting Service, TIS) 

131 450 

 پولیس

 ےک لئں  000ہنگایم صورتحال میں 
 444 131پر فون کریں یا پولیس کو بالن 

 پر کال کریں )جب ہنگایم صورتحال نہ ہو(۔

  

 

۔ •  اگر گاڑی کا حادثہ ہو جانے تو ہر ڈرائیور رکن  اور زخمیوں گ مدد کری  کا پابند ہے

 

۔ •  ڈرائیوروں پر الزم ہے کہ ایک دورسے کو اپت  یہ تفصیالت دیں: نام، پتہ اور انشورنس کمپت 

 

ےس زیادہ ہو تو پولیس کو رپورٹ   3000$اگر کوئے زخیم ہوا ہو یا اگر سب کاروں گ مرمت کا کل خرچ  •

 کریں۔

 

 ہیں تو اس میں 'تھرڈ پارئر کمپلرسی انشورنس' )تیرسے  •
یشن فیس ادا کریے جب آپ گاڑی گ رجسٹر

۔ اس رقم ےس ان لوگوں کو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے جو کار ےک  فریقوں گ الزیم انشورنس( شامل ہوئے ہے

۔ اس ےس گاڑیوں گ مرّمت کا خرچ ادا نہیں کیا جاتا۔  میں زخیم ہو جائیں
 حادنے

 

•  :  گاڑی گ مرّمت ےک لئں آپ کچھ دورسی قسموں گ انشورنس ےل سکئے ہیں

   تھرڈ پارئر پراپرئر انشورنس' )تیرسے فریقوں گ امالک گ انشورنس( ےس تب دورسے شخص گ'

 گاڑی کو ہوی  واال نقصان بھرا جاتا ہے جب حادثہ آپ گ غلیط ےس ہوا ہو۔

  ی ہینسیو انشورنس' )جامع انشورنس( ےس آپ گ گاڑی اور دورسے شخص گ گاڑی، دونوں کا 'کمٹر

۔  نقصان بھرا جاتا ہے

http://www.lsc.sa.gov.au


 اشیاء اور خدمات خریدنا
، غٹں محفوظ یا ناکارہ ہے یا  •

 ےک بعد دیکھیں کہ یہ ٹوئر ہوئے
 چٹں  خریدن 

اگر آپ کوئے
۔ آپ   چاہنں تو آپ کو حقوق حاصل ہیں

 نہیں دیتے جییس دکھائے دیت 
وییس دکھائے

اس چٹں  گ مرّمت کروا سکئے ہیں یا نتے چٹں  حاصل کر سکئے ہیں یا اپن  پیےس واپس ےل 
۔ ۔ یہ تب بیھ ممکن ہے جب وارنتر ختم ہو چگ ہے  سکئے ہیں

 

۔ •  ہمیشہ رسید سنبھال کر رکھیں
 

یکٹ پر دستخط کری  ےس پہےل کیس گ مدد ےس سمجھ لیں کہ اس کا کیا  • کیس کانٹر
یکٹ، ےک سلسےل میں یہ بہت  یکٹس، جیےس موبائل فون ےک کانٹر ۔ لمئے کانٹر مطلب ہے

۔  اہم ہے
 

سٹیکر لگا دیں تو ممکن ہے   ’Do Not Knock‘اگر آپ اپن  داخیل دروازے ےک باہر  •
۔  ےک لئں آپ ےک گھر نہ آئیں

یں بیچن   کہ لوگ چٹں 

 مزید معلومات ےک لئں 

 لیگل رسورسے کمیشن )عمویم معلومات اور رابطہ(
1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

 ترجےم یک رسوس
ے

  تحریری اور زبان
(Translating and Interpreting Service, TIS) 

131 450  

Consumer Credit Law Centre SA  
ے کا مرکز( ے ےک قرضہ جات ےس متعلق قوانیں یلیا میں صارفیں  )ساؤتھ آسٹر

 8342 1800)  ےک لئں
 )دییہ عالقوں ےس کال کری 

http://www.lsc.sa.gov.au


 پولیس
ے کا تحفظ کرئے ہے اور یہ یقیت  بنائے ہے کہ لوگ قانون گ تعمیل   • پولیس معارسر

۔  کریں۔ پولیس بیھ قانون گ تعمیل گ پابند ہے
 

۔ •  جرم گ تفتیش کریے ہویے پولیس کیس ےس بیھ پوچھ گچھ کر سکتے ہے
 

آپ کو پولیس گ پوچھ گچھ میں اپن  نام، پنے اور تاری    خ پیدائش ےک عالوہ کیس اور  •
۔  ورت نہیں ہے  سوال کا جواب دین  گ ض 

 

اگر آپ موٹر گاڑی چال رہے ہوں تو پولیس ےک طلب کری  پر آپ الئسنس دکھان  ےک  •
۔  بیھ پابند ہیں

 

پولیس ےک دورسے سواالت کا جواب دین  ےس پہےل قانوئ  مشورہ حاصل کرنا آپ کا  •
۔   حق ہے

 

پریٹر  • اگر انگلش آپ گ ترجییح زبان نہیں ہے تو پولیس ےس بات کریے ہویے آپ کو انٹر
۔ جم( لین  کا حق حاصل ہے  )زبائ  مٹے

 مزید معلومات ےک لئں 

 لیگل رسورسے کمیشن )عمویم معلومات اور رابطہ(
1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

 ترجےم یک رسوس
ے

  تحریری اور زبان
(Translating and Interpreting Service, TIS) 

131 450 

 پولیس

پر فون کریں یا جب ہنگایم صورتحال نہ ہو تو پولیس کو  000ہنگایم صورتحال میں 
 ےک لئں 

 پر کال کریں۔ 444 131بالن 

  

http://www.lsc.sa.gov.au


د
ّ

 عائیل تشد
۔ •  ےک لئں قوانیں  موجود ہیں

د ےس محفوظ رکھن 
ّ
یلیا میں لوگوں کو عائیل تشد

 آسٹر
  

•  ، ، جنیس، نفسیائے د گ بہت یس صورتیں ہو سکتے ہیں جیےس جسمائ 
ّ
عائیل تشد

، جذبائے اور مایل بدسلوگ۔  زبائ 
 

۔ پولیس اور  •  چاہنں
 نہیں گزارئ 

ی
د ےک خطرے ےک ساتھ زندگ

ّ
کیس کو عائیل تشد

۔  عدالتیں اےس ایک سنگیں  جرم سمجھتے ہیں
 

پولیس اور عدالتیں گھر ےک ایک فرد ےک لئں یہ آرڈر جاری کر سکتے ہیں کہ وہ آئندہ  •
د نہ کرے۔ اےس 

ّ
۔’Intervention Order‘عائیل تشد  روک تھام کا آرڈر( کہا جاتا ہے

 

د ےس باز نہ آنے تو وہ قانون گ گرفت میں آنے گا۔ •
ّ
 اگر گھرای  کا فرد تشد

 

 ہوں، ان ےک لئں خاص مفت خدمات  •
جو لوگ اپن  گھر میں محفوظ نہ محسوس کریے

، کاؤنسلنگ رسورس  )ماہرانہ مشورے گ  ۔ ان میں خواتیں  گ پناہگاہیں موجود ہیں
۔  مشورہ شامل ہیں

 خدمات( اور قانوئ 

 مزید معلومات ےک لئں 

 لیگل رسورسے کمیشن )عمویم معلومات اور رابطہ(
1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

 ترجےم یک رسوس
ے

  تحریری اور زبان
(Translating and Interpreting Service, TIS) 

131 450  

Women’s Legal Service )رسوس 
ے

ے ےک لئں قانون  )خواتیں
1800 655 037 

 پولیس

پر فون کریں یا جب ہنگایم صورتحال نہ ہو تو پولیس کو  000ہنگایم صورتحال میں 
 ےک لئں 

 پر کال کریں۔ 444 131بالن 

Domestic Violence Gateway Helpline  

د ےس نکلئے ےک لئں امدادی فون الئن(
ّ

 098 800 1800 )عائیل تشد

http://www.lsc.sa.gov.au


 کرایے کا گھر
 مالک مکان پر الزم ہے کہ گھر کو معقول حالت میں رکھے۔ •
 

۔ •  نقصان پہنچے تو کرایہ دار ےک لئں مالک مکان کو بتانا الزیم ہے
 اگر گھر کو کوئے

 

اگر گھر کو پہنچن  واےل نقصان کا ذمہ دار کرایہ دار نہ ہو تو مرّمت کا خرچ مالک مکان  •
 اٹھانے گا۔ 

 

کرایہ دار گ ذمہ داری ہے کہ کرایہ ادا کرے اور گھر کو صاف، باترتیب اور اچیھ  •
 حالت میں رکھے۔

 

۔ •  ےک لئں رسیدیں حاصل کریں کہ آپ ن  کرایہ ادا کیا ہے
 یہ ثابت کری 

 

کرایہ داروں کو زیادہ شور نہیں کرنا چاہنں اور نہ یہ ہمسایوں ےک لئں خلل پیدا کرنا  •
۔  چاہنں

 

 عدالت یا ٹرائبیونل ےک آرڈر ےک بغٹں آپ کو گھر ےس نہیں نکاال جا سکتا۔ •

 مزید معلومات ےک لئں 

 لیگل رسورسے کمیشن )عمویم معلومات اور رابطہ(

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

 ترجےم یک رسوس
ے

  تحریری اور زبان

(Translating and Interpreting Service, TIS) 

131 450  

Rent Right SA 

1800 060 462 

http://www.lsc.sa.gov.au


 شادی
یلیا میں شادی دو افراد ےک بیچ ہوئے ہے جن میں ےس ہر ایک گ عمر  •

سال یا  18آسٹر
۔ وری ہے  اس ےس زیادہ ہونا ض 

 

سال عمر ےک افراد تب شادی کر سکئے ہیں جب انہیں  17اور  16خاص حاالت میں  •
 عدالت اجازت دے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ عدالت اس گ اجازت دے۔

 

سال ےس کم عمر ےک کیس شخص گ شادی کری  ےک   18قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ  •
۔ یلیا ےس باہر ےل جایا جانے  لئں اےس آسٹر

 

 شادی شدہ افراد کو اکٹھے رہن  کا  •
ً
 قانون نہیں ہے جو دو قانونا

یلیا میں ایسا کوئے
آسٹر

 پابند کرتا ہو۔
 

یک حیات ےک ساتھ جنیس فعل کری  کا  • شادی ےک سبب ایک شوہر یا بیوی کو اپن  رسر
 ےک لئں اپت  مرض  ےس تیار نہ ہو 

حق نہیں مل جاتا۔ اگر ایک شخص جنیس فعل کری 
، چاہے وہ دونوں  تو اس ےک ساتھ جنیس فعل کری  کو ریپ یا جنیس زیادئے کہا جاتا ہے

 افراد شادی ےک بندھن میں بندےھ ہوں۔

 مزید معلومات ےک لئں 

 لیگل رسورسے کمیشن )عمویم معلومات اور رابطہ(

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

 ترجےم یک رسوس
ے

  تحریری اور زبان

(Translating and Interpreting Service, TIS) 

131 450  

 

http://www.lsc.sa.gov.au


 اور طالق
ی

 علیحدیک
۔ اس  • جو شخص شادی ےک رشئے میں نہ رہنا چاہتا ہو، وہ طالق حاصل کر سکتا ہے

 فرق نہیں پڑتا کہ غلیط کس گ تیھ۔
 ےس کوئے

 

 ےک لئں آپ کو  •
۔ طالق حاصل کری  طالق ےس مراد شادی کا باقاعدہ، قانوئ  اختتام ہے

۔  عدالت کو درخواست دیت  پڑئے ہے
 

وری ہے کہ آپ ن  کم از کم  • مہین  پہےل بطور  12طالق گ درخواست دین  ےس پہےل ض 
 گزارنا چھوڑ دیا ہو۔

ی
 جوڑا زندگ

 

طیکہ دو افراد ازدواجے  •  اختیار کرنا ممکن ہے برسر
ی

ایک یہ گھر میں رہنے ہویے علیحدگ
 گ عام رسگرمیاں اب مزید نہ کریے ہوں جیےس بسٹے کا ساتھ، مل کر کھانا کھانا، 

ی
زندگ

کہ بینک اکاؤنٹس رکھنا یا اپن  بچوں ےک ساتھ اکٹھے باہر جانا۔   مشٹے
 

 ےک بعد بچوں گ نگہداشت اور اثاثوں گ تقسیم ےک متعلق عائیل قوانیں   •
ی

علیحدگ
 
ً
 ہیں کہ آپ قانونا

۔ یہ قوانیں  اس ےس قطع نظر واجب ہویے )فیمیل الز( موجود ہیں
۔  شادی شدہ ہیں یا نہیں

 

 اختیار کر چےک ہیں تو آپ کو  •
ی

 ےک بارے میں سوچ رہے ہیں یا علیحدگ
ی

اگر آپ علیحدگ
۔ وکیل آپ کو آپ ےک قانوئ  حقوق اور ذمہ داریاں   مشورہ حاصل کرنا چاہنں

قانوئ 
سمجھن  میں مدد دے سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ آپ ےک لئں قانون کیےس الگو ہوتا 

۔  ہے
 

۔ آپ   •  یا طالق ےس امیگریشن ےک حواےل ےس آپ گ حیثیت پر فرق پڑ سکتا ہے
ی

علیحدگ
۔  مشورہ حاصل کرنا چاہنں

 کو اس بارے میں قانوئ 

 مزید معلومات ےک لئں 

 لیگل رسورسے کمیشن )عمویم معلومات اور رابطہ(

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

 ترجےم یک رسوس
ے

  تحریری اور زبان

(Translating and Interpreting Service, TIS) 

131 450  

 (Family Law Courts) عائیل عدالتیں 

1300 352 000 

 

 

http://www.lsc.sa.gov.au


 
ی

 بچے اور علیحدیک
 ہو چگ ہو، اس ےس  •

ی
۔ چاہے والدین گ علیحدگ  بچوں ےک لئں ذمہ دار ہیں

والدین اپن 
۔  ان گ ذمہ داری نہیں بدلتے

 

طیکہ یہ بچوں ےک لئں محفوظ  •
بچوں کو اپن  والدین ےس ملئ  کا حق حاصل ہے برسر

 ہو۔
 

 یافتہ والدین اپن  بچوں گ نگہداشت مل کر کریے رہن  ےک طریقے نکال  •
ی

اکٹے علیحدگ
۔  لینے ہیں

 

۔ عائیل  •  بچوں ےک لئں انتظامات پر متفق نہیں ہو پایے
 یافتہ والدین اپن 

ی
کچھ علیحدگ

معاہدے ایک معامالت کا وکیل )فیمیل الئر( والدین کو قانوئ  مشورہ دے سکتا ہے اور 
۔  میں مدد دے سکتا ہے

 پر متفق ہوی 
 

کہ بچوں ےک  • ، عائیل عدالت )فیمیل کورٹ( فیصلہ کر سکتے ہے سنگیں  کیسوں میں
۔  سلسےل میں کیا ہونا چاہنں

 

عائیل ثالتے )فیمیل میڈیئیشن( اےس کہا جاتا ہے کہ والدین ایک خودمختار ثالث گ  •
مدد ےس بچوں ےک لئں انتظامات پر آپس میں بات چیت کریں اور عدالت میں نہ 

۔  جائیں
 

والدین میں ےس ایک ےس کہا جا سکتا ہے کہ وہ دورسے فریق کو 'چائلڈ  •
سّپورٹ' )بچوں ےک اخراجات ےک لئں پیےس( ادا کرے تاکہ اےس بچوں گ نگہداشت ےک  

 لئں مدد مےل۔

 مزید معلومات ےک لئں 

 لیگل رسورسے کمیشن )عمویم معلومات اور رابطہ(

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

 ترجےم یک رسوس
ے

  تحریری اور زبان

(Translating and Interpreting Service, TIS) 

131 450  

 

http://www.lsc.sa.gov.au


 بچوں یک نگہداشت
 ےک لئں ذمہ  •

 اور انہیں نقصان ےس محفوظ رکھن 
والدین اپن  بچوں گ نگہداشت کری 

۔  دار ہیں
 

۔  •  کا حق رکھنے ہیں کہ ان کا طرزعمل کیسا ہونا چاہنں
والدین بچوں کو یہ سکھان 

۔   گ اجازت نہیں ہے
 والدین کو تربیت ےک سلسےل میں بچوں کو تکلیف پہنچان 

 

 ہوں یا انہیں تکلیف پہنچانے ہوں تو  •
جب والدین اپن  بچوں گ نگہداشت نہ کریے

۔  ڈیپارٹمنٹ فار چائلڈ پروٹیکشن ان بچوں ےک تحفظ ےک لئں قدم اٹھا سکتا ہے
 

اییس مفت خدمات موجود ہیں جو والدین کو مشورے، بچوں گ نگہداشت اور  •
۔  عائیل مشاورت )فیمیل کاؤنسلنگ( ےک لئں مدد دے سکتے ہیں

 

 واےل جن پیشہ ور افراد ےک خیال میں کیس بچے کو نقصان  •
بچوں ےک ساتھ کام کری 

۔  ےک پابند ہیں
 پہنچ سکتا ہو، وہ ڈیپارٹمنٹ فار چائلڈ پروٹیکشن کو رپورٹ کری 

 مزید معلومات ےک لئں 

 لیگل رسورسے کمیشن )عمویم معلومات اور رابطہ(

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

 ترجےم یک رسوس
ے

  تحریری اور زبان

(Translating and Interpreting Service, TIS) 

131 450  

 پولیس

پر فون کریں یا جب ہنگایم صورتحال نہ ہو تو پولیس کو بالن   000ہنگایم صورتحال میں 
 پر کال کریں۔ 444 131ےک لئں 

 ڈیپارٹمنٹ فار چائلڈ پروٹیکشن

 ےک لئں فون الئن
 478 131 بچوں ےک ساتھ بدسلوگ گ رپورٹ کری 

ی اوقات ےک بعد(  611 131 کرائسس کیٹے )مصیبت میں مدد(، )دفٹے

     (Parent Helpline)والدین ےک لئں امدادی فون الئن

1300 364 100  

http://www.lsc.sa.gov.au


 رسکاری فیصےل
۔ •  ےک پابند ہیں

 رسکاری حکام اپن  فیصےل اصولوں ےک مطابق کری 
 

آپ ان رسکاری فیصلوں ےک متعلق قانوئ  مشورہ لین  اور سواالت پوچھن  کا حق رکھنے  •
۔  ہیں

 ہیں جو آپ کو متاثر کریے
 

۔ •  کبیھ کبھار آپ ان فیصلوں میں تبدییل گ درخواست کر سکئے ہیں
 

 اگر آپ سمجھنے ہوں کہ کوئے رسکاری فیصلہ غلط ہے تو آپ •

 Ombudsman SA۔  یا کامن ویلتھ اومبڈزمیں  کو شکایت کر سکئے ہیں

 مزید معلومات ےک لئں 

 لیگل رسورسے کمیشن )عمویم معلومات اور رابطہ(

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

 ترجےم یک رسوس
ے

  تحریری اور زبان

(Translating and Interpreting Service, TIS) 

131 450  

ے   کامن ویلتھ اومبڈزمیں

1300 362 072 

Ombudsman SA 

8226 8699  

1800 182 150 )  ےک لئں
  )دییہ عالقوں ےس کال کری 

http://www.lsc.sa.gov.au
http://www.lsc.sa.gov.au/organisation_details.php?organisation_id=907


•  :  واےل کتے قوانیں  ہیں جن میں یہ شامل ہیں
 کام پر آپ ےک حقوق کا تحفظ کری 

 

  
ی

 آپ کو کتت  تنخواہ مےل گ

 اگر آپ کام پر زخیم ہو جائیں تو معاوضہ 

 کام پر منصفانہ سلوک 

 کام پر محفوظ رہنا 

 اینوئیشن )ریٹائرمنٹ پنشن( ےک ریکارڈ  آپ گ تنخواہ، ٹیکس اور سٹر
 

اگر آپ کیس یونیں  ےک رکن ہیں تو یونیں  آپ کو مشورہ دے سکتے ہے اور کام پر آپ ےک  •
۔  حقوق کا تحفظ کر سکتے ہے

 مزید معلومات ےک لئں 

 لیگل رسورسے کمیشن )عمویم معلومات اور رابطہ(

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

 ترجےم یک رسوس
ے

  تحریری اور زبان

(Translating and Interpreting Service, TIS) 

131 450  

ے )تنخواہ اور کام پر حقوق(  فیٹے ورک اومبڈزمیں

131 394 
www.fairwork.gov.au/languages 

Working Women’s Centre SA  

ے کا مرکز( یلیا میں بررس روزگار خواتیں  )ساؤتھ آسٹر

1800 652 697 

 

 

 کام

http://www.lsc.sa.gov.au
file://///lsc.internal/Public/Shared/Advice/1.2%20Community%20Education%20and%20Training/1%20New%20Structure%20Outline/Migrant%20Education/MILE%20Projects/Law%20Foundation%20Grant%202014/Design%20&%20Content/Version%20Control/Version%20Update%20241114/www.fai


 جرمانے 
۔ • ا ہے یعت  قانون توڑی  پر آپ کو رقم ادا کرئ  پڑئے ہے  جرمانہ ایک قسم گ رس 
 

اگر آپ مقررہ تاری    خ تک جرمان  گ پوری رقم ادا کری  گ گنجائش نہ رکھنے ہوں تو   •
Fines Enforcement and Recovery Unit  جرمانوں ےک نفاذ اور وصویل ےک(

 یونٹ( ےس بات کریں۔
 

•  Fines Enforcement and Recovery Unit  آپ گ مایل گنجائش گ بنیاد پر
۔  کا انتظام کر سکتا ہے

ی
 قسطوں میں ادائیگ

 

ےک ساتھ کوئے انتظام ےط نہ   Fines Enforcement and Recovery Unitاگر آپ  •
۔ ی وصویل کا اختیار رکھتا ہے  گ جٹے

 کریں تو یہ یونٹ آپ ےس جرمان 
 

۔ –اپن  جرمان  کو نظر انداز نہ کریں  •  نہ کر سکئے ہوں تو مدد مانگیں
ی

 اگر آپ ادائیگ

 مزید معلومات ےک لئں 

 لیگل رسورسے کمیشن )عمویم معلومات اور رابطہ(

1300 366 424 

www.lsc.sa.gov.au 

 ترجےم یک رسوس
ے

  تحریری اور زبان

(Translating and Interpreting Service, TIS) 

131 450 

Fines Enforcement and Recovery Unit 

 )جرمانوں ےک نفاذ اور وصویل کا یونٹ( 

1800 659 538 
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 نوٹس



یلیا گ مدد ےس شائع کردہ۔   الء فاؤنڈیشن آف ساؤتھ آسٹر

یلیں  لیگل ایڈ کمیشٹ   ےک طبع کردہ 
 What’s the law? Australian law in my‘اس وسیےل میں شامل کچھ مواد اور تصویریں آسٹر

new country’ ۔  کتابچے ےس یل گتے ہیں

 

 ہیں اور اس اشاعت میں دی گتے معلومات شاید تازہ نہ ہوں۔ اس اشاعت میں دی  
داری: قانون میں اکٹے تبدیلیاں ہوئے اعالن دستٹے

 ہیں کہ وہ اپن  قانوئ  
۔ ہم لوگوں گ حوصلہ افزائے کریے  مشورہ نہیں ہے

۔ یہ قانوئ   ےک طور پر ہیں
گتے معلومات ضف عام رہنمائے

۔  مسائل ےک متعلق انفرادی مشورہ لیں

 

 میں تبدیلیوں ےک بعد۔ 2022، فروری 2015لیگل رسورس  کمیشن مارچ ©


