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 زده کړې بورس د 
معلوماتو کڅوړه

ځوانپالونکو لپاره د 

 ځوان پالونکي، د هغوی 
 کورنۍ او ملګري

 د ځوان پالونکي زده کړې بورس پروګرام د اسټراليا د پالونکو نوښت دی.
 دا پروژه د اسټراليا دولت د ټولنيزو خدمتو وزارت لخوا تمويل شوې
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 منځپانګه
 اسټراليا کې پالونکي څوک دي؟

 آيا زه يو ځوان پالونکی يم؟

 د ځوان پالونکي بورس يا زده کړې څه شی دی؟

 ولې يې زه غوښتنه وکړم؟

 زه يې څنګه غوښتنه کولی شم؟

 له ما سره څوک مرسته کولی شي ترڅو يې غوښتنه وکړم؟

 د ژبې خدمتونه

 کوڼ يا هغه کس ته خدمتونه کوم چې د اوريدو ستونزه لري

 څو ځلې پوښتل شوې پوښتنې

 له مونږ سره يوځای شئ

11 مونږ غواړو له تاسو واورو
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په اسټراليا کې 
 پالونکي څوک 

دي؟
 که تاسې د کوم دوست، خپلوان او يا ژوند ملګري پالنه کوئ ولې تاسې دې کار لپاره پيسې نه 

اخلئ، نو د اسټراليا پالنې اداره له تاسو او ستاسو حقونو دفاع کوي.

مونږ له دولت سره خبرې کوو ترڅو ستاسو او د هغه کس چې تاسې يې پالنه کوئ ژوند لږ 

 اسانه کړو. مونږ له دولت او نورو ادارو سره کار کوو ترڅو داسې پروګرامونه جوړ کړو 

ترڅو د پالونکو کارونو څخه په ټول اسټراليا کې مالتړ وکړي.

مونږ د پالونکو ملي شبکې او هم نورو ادارو سره په ګډه کار کوو ترڅو د پالونکو ژوند ښه 

 ميليونه پالونکي په اسټراليا کې دي او له دوی څخه يې 65.2 والي ته وده ورکړو. دا مهال 

 زره ځوانان پالونکي دي او مونږ د هغوی د هر يو پاملرنه کوو. 235

 آيا زه ځوان
پالونکی يم؟

 کلونو عمر لري او دوی له کوم تنخوا پرته د نورو پالنه او له 25 څخه تر 12 ځوانان پالونکي له 

 پالنه وکړي کوم چې دوی ته نږدې دي او هغوی: کيدای شي د داسې کسانو مالتړ کوي. دوی هغوی

 معلوليت لري. •

 فيزيکي يا رواني ناروغي تجربه کوي. •

 په نشه يي توکو اخته وي. •

زاړه وي او يا زاړه خپلوان وي. •

دا ډير مهمه ده چې پوه شئ چې ځيني ځوانان پالونکي ځانته د پالونکی په توګه نه ګوري. هغوی 

 کيدای شي د کور د غړو مرسته کوي ولې پدې به نه پوهيږي چې دوی اصل کې د يو پالونکي دنده 

 ترسره کوي.

 ځوانان پالونکي کيدای شي ډير کارونه وکړي.

 هغوی د احساساتو او هم مشورې مرسته له نورو سره کوي. •

 هغوی د يو چا شخصي پالنه کوي. •

 هغوی د کور لږښتونو پسې ګرځي. •

 د درملو نظارت کوی. •

 هغوی ورځني کارونه کوي. هغوی مينځي، پاکوي، هغوی پخلی کوي او چمن واښه قطع •

 کوي.

 ځوانان پالونکي کيدای الندې کسانو سره مرسته وکړي:

 د کورنۍ غړي لکه مور او پالر، خويندې او ورونه، د تره او ترور اوالدونو، ترور يا عمه، •

 تره يا ماما، او يا نيا او نيکه.

 د ځوان پالونکي
 ړېک زده اي ورسب
 شی څه مرسته ارهپل

ده؟
 د ځوان پالونکي د بورس يا زده کړې پروګرام له مخه له ځوانانو پالونکو سره مرسته کيږي 

ترڅو يا خو دوی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او يا بيرته خپل زده کړې پيل کړي.

 ډالرو پورې 3000 کسانو سره مرسته کوي او هر يو کس سره تر 1000 دا پروګرام 

مرسته کيږي. دا مرستې د يو کس عايد ليدو پرته ورسره کيږي. دا مرستې هغو کسانو سره

 نيټې وروسته خلک کولی 16 کال اګيست مياشت 2021 کيږي کوم چې ډيره اړتيا لري. د 

 شي غوښتنليکونه ورکړي.

• 

• 

• 

 يو ملګری.

 د ژوند ملګری.

 يا يو ماشوم.

 ځوانان پالونکي کيدای شي هره ورځ مرسته وکړي او يا اونۍ کې يو وار او يا کله چې اړتيا وي.
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وکڅ رهس ام هل زه څنګه زه ولې غوښتنه 
شي لیکو ستهمر غوښتنه وکړم؟ وکړم؟ 

 خپله هز څوتر د يو ځوان پالونکي په توګه خپل زده کړې جاري ساتل او د بل کس پالنه کول سخت کار دی. او دا 
 1. دواړه يوزای کول اقتصادي ستونزې تاسو ته پيدا کولی شي.

د ځوان پالونکي زده کړې بورس له تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسې زده کړه کې پاتې شئ او هم

داسې حال کې روزنه ترالسه کړئ چې د نورو پالنه هم کوئ. تاسې د زده کړې بورس له الرې د 

 2. زده کړې او روزنې پيسې ورکولی شئ په ګدون دي: 
 د ښوونځي فيس •

ويبپاڼې ته ورشئ
www.youngcarersnetwork.com.au

 Sign Up کليکاږئ او فورمه ډکه کړئ 

ليميداچې څنګه داخل شئ د دې الرښود تاسو ته ا
له الرې ليږل کيږي

 Sign In کليکاږئ 

 پاڼې ته My profle خپل معلومات وليکئ ترڅو خپل
 السرسئ ومومئ

ل کې ډک کړئيروفاانالين له الرې غوښتنليک فورمه خپل پ

 ؟مکړو ښتنهغو
 که تاسې ځوان پالونکی ياست او د ځوان پالونکي زده کړې بورس لپاره غوښتنه کې مرستې ته

 اړتيا لرئ نو تاسې دې کسانو سره خبرې کولی شئ: 3. لپټاپ او سافټوير •
 يونيفارم يا کالي •

 ښوونکي •
 ترانسپورت او اوسيدو ځای •

 ستاسو مرستې کار کوونکي •
 له پالنې څخه وقفه يا دمه اخيستل •

 احساساتي مالتړ • 4. والدين يا څوک چې ستاسو ساتنه کوي •
 ستاسو ځايي د ځوانانو مرکز کار کوونکی •

 ځانګړې کړنې. •
 ستاسو ځايي څو کلتوري مالتړ خدمتونو کارکوونکی •

.5 

.6 

 د ځوانانو پالونکو شبکې سره نښليدو، د ځوان پالونکي زده کړې بورس په اړه معلوماتو

 ترالسه کول او ځوان پالونکي غونډو او فرصتونو لپاره دا الندې لينک کليکاږئ.

www.youngcarersnetwork.com.au 

 ستاسو ځايي کتابتون کار کوونکی •

 او يا ستاسو ځايي د پالونکو مالتړ سازمانونه. •

 د پالونکي له فرصتونو سره وصل شئ؟

 ستومر بيلوبيال له کې ليااسټرالټو په څوتريکو ستهمر هسر نکولوپا نونااځو له صتفر نکيلوپاد

 ږئ.يلښون رهس

737 422 1800 ټليفون -

 www.carergateway.gov.au ويبپاڼه - 

 /www.facebook.com/carergateway- فيسبوک
 خبرونه اسټراليا کې د پالونکو خبري مجلې ترالسه کولو لپاره نوم ليکنه ترڅو پروګرامونه،

 او هم غونډو په اړه تازه معلومات ترالسه کړئ دا الندې لينک کليکاږئ:

www.carersaustralia.com.au/news-media/our-newsletter اسټراليا کې له پالونکو سره او ځوان پالونکو 
 ټيم سره يوځای شئ

 ca@youngcarers.com.au ل -يميا
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پوښتنې  څو ځلې پوښتل شوې

 د ژبې خدمتونه
 شپږم. زه څنګه پوه شم چې غوښتنليک سپارلو وخت 6لومړی. څنګه پوه شم چې زه وړ يم 1که غواړئ له اسټراليا پالونکو ادارې سره اړيکې نيولو لپاره له ژباړونکي مرسته ترالسه کړئ:

پيل شوی؟ دا چې د ځوان پالونکي زده کړې بورس پروګرام لپاره وړ ياست که نه شميرې له الرې تاسو ته ټليفوني 450 131 د ژباړونکو معلوماتو خدمات په چټکی سره د •
 د اګست څخه پرانيستل 16 کال 2021 د ځوان پالونکي بورس پروګرام غوښتنليک د تاسې بايد: ژباړې خدمتونه برابروي. 

کيږي؟ پرته له پيسو خپل کورنۍ غړي، معلوليت سره ملګري او يا فيزيکي يا رواني • څخه ترالسه کولی شئ. ويبپاڼې د ژباړې خدمتونو په اړه ال ډير معلومات له •

د ځوان پالونکي بورس پروګرام په اړه معلومات اخيستلو لپاره د ځوان پالونکو ناروغ او د يو کس چې ستاسو پالنې پورې تکيه وي لکه يو زوړ کس دې ټولو   که غواړئ خپل غوښتنې فورمه پر خپل ژبه وګورئ نو تاسې کولی شئ بيالبيلو انالين وسايلو
شبکې سره ځان الندې لينک له الرې ثبت کړئ: پالنه کوئ.  څخه کار واخلئ چې په هغو کې دا شامله دي:

-12 ستاسو عمر له •  • www.youngcarersnetwork.com.au translate.google.com :Google Translate کلونو وي. 25
 د اسټراليا دايمي اوسيدونکی او يا تابعيت لرونکی اوسئ. •

•Microsoft Translator:translator.microsoft.com د پالونکو پروګرامونو، خبرونو او غونډو په اړه تازه معلوماتو ترالسه کولو لپاره د 
 اسټراليا پالونکو مجلې سره الندې لينک له الرې ځان ښوونځي، ټيف، شخصي کالج، پوهنتون او يا کوم بل زده کړې مرکز کې سبق •

 وايې.
www.itranslate.com :ITranslate •

راجسټر کړئ. www.linguee.com :Linguee • 

 /www.carersaustralia.com.au/news-media ګرييپلوم او ډيهغه ځوان پالونکي عين وخت کې د زده کړې بل بورس هم لري او يا د

our-newsletter ولرئ هغه سره دا مرسته نه کيږي.

اووم. که ما پخوا غوښتنه کړې وي آيا بيا هم 7دويم. آيا د ځوان پالونکي د زده کړې 2  غوښتنه کولی شم؟ بورس پروګرام له مخه د يو کس عايد کڼو او په غوږو

 هو. تاسې هر کال کولی شئ دشرايطو پوره کولو وروسته غوښتنه وکړئ. په نظر کې نيول کيږي؟

نه. درندو کسانو لپاره
 اتم. غوښتنې وخت کې له ما څخه کومې پوښتنې 8

کيږي؟ ويدمهايبهب زه ړمکهرالستېسيپ دا زه هکاآي م.دري  3 خدمتونه
 ددې ترڅنګ چې له تاسو د اړيکو معلومات اخيستل کيږي، موږ له تاسو غواړو بې تنخوا پالونکي په توګه وپيژندل شم؟

ترڅو دا معلومات هم راکړئ  هو. د پيسو دا ورکړه د عايد په معنی نده ځکه چې تاسې د يو پالونکي په توګه قرارداد

خپل ځان په اړه مونږ ته لږ وواياست • له مخه کار نه کوئ.  رويمش دېالن هپهتسرويس الیري لنشينون رئل زهونتسېک دواوري اي او تاسي وڼکېاستهک

 ستاسو زده کړې کورس يا کورسونو په برخه کې معلومات • ئ:ووه ګزن

ستاسو پالنې ترسره کولو په اړه معلومات او • 4 Voice Relay number1300 555 727 : ږي؟يکهڅيومکوونلک 18 هلرمعازم هک ورم.لڅ 
داچې تاسې د بل چا پالنه کوئ او همدې پالنې ستاسو پر زده کړو او حاضرۍ • 133 677 :TTY number وه بورس لپاره په غوره لست کي شامل شوي، نو موږ به د مور او پالر /ي که تاسو د 

 باندې يې کومې اغيزې شيندلي
SMS relay number0423 677 767 : دی شي.يت پلي کيطو کې معافيی شرايت غوښتنه وکړو. په استثنايساتونکي د رضا 

National Relay Service تاسې خپل ځوابونو کې چې څومره ډير کولی شئ معلومات ورکړئ، ترڅو د يو ړئ.ک هرالست هخڅ ڼېيبپاو هل اتوملعم رډي ال اړه هپ 

ځوان پالونکي په توګه ستاسو ژوند يو انځور ترالسه کړو.  پنځم. آيا زما د کورنۍ نور غړي او يا خپلوان مې هم

کولی شي ترڅو غوښتنه وکړي؟ 5 

 هو، ستاسو کورنۍ غړي او خپلوان کولی شي غوښتنه وکړي، حتی که تاسې د يو کس

 په ګډه پالنه هم کوئ.

7 6 

https://youngcarersnetwork.com.au/
http://www.carersaustralia.com.au/news-media/our-newsletter/
http://www.carersaustralia.com.au/news-media/our-newsletter/
http://www.tisnational.gov.au/
http://www.translate.google.com/
https://translator.microsoft.com/
https://www.itranslate.com/
https://www.linguee.com/
https://www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-people-disability/accesshub/national-relay-service


 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• • 

• 
• 

• 

زه څنګه پوه شم چې زما غوښتنليک په برياليتوب څوارلسم. که زه خپل بانکي حساب ونه لرم څه يوولسم. آيا زما پر ځای کوم بل کس کولی شي زما نهم. آيا انالين پرته پر کاغذ ليکلي شکل باندې هم  19 14 11 9 
سپارلی شوی؟ کيږي؟ غوښتنې يا غوښتنليک په اړه زما په استازيتوب غوښتنليک ورکولی کيږي؟

ل او هم پيغام چې هغه کې ددې خبرې پخلی کوي تاسو ته ليږل کيږي. تاسېيمييو ا وئ.واچ ېسيپ دامه ېک ابسح کانب يکوناتس اي نديوال لپخ ئش یولک ېاست معلومات ترالسه کړي؟ نه، د غوښتنې فورمه يوازې انالين له الرې موجود ده او دا فورمه ځوان پالونکو 

 انالين له الرې هم کولی شئ خپل غوښتنليک وڅارئ. شبکې ويبپاڼې له الري ترالسه کيدلی شي. که تاسي فورمې ډکولو برخه کې مرستې ته 
 کلونو لږ عمر لرئ نو ستاسو والدين او يا ساتونکي له مونږ 18 هو که تاسې له •

 ک سره مرسته کولی شي؟” وګوري.ياړتيا لرئ نو تاسې د “څوک مي د غوښتنل
 پنځلسم. که زه خاصو حاالتو له مخه ونشم کولی 15 سره اړيکه ټينګولی شي ترڅو ستاسو غوښتنليک په اړه معلومات ترالسه کړي.

تاسې له ما سره څنګه اړيکه نيسئ؟ 20 خپل غوښتنليک ورکړم څه کيږي؟ که چيرې ستاسو مرسته کوونکی، ښوونکی او يا روغتيا مسلکي •
له ليميادتوخ ريډي ميټ The Carers Australia Young Carers Team کس چې ستاسو غوښتنليک کې يې نوم ذکر شوی وي هغوی هم کولی شي لسم. که زه انټرنيټ ته السرسی ونه لرم ټيم غړي به هر The Carers Australia Young Carers Team د ستاسو په استازيتوب پوښتنه وکړي او يا ستاسو معلومات کې بدلون راولي. 10 تاسو سره په اړيکه کې کيږي نو ځکه تاسې بايد وخت په الرې څنګه وکړم؟  يو له همدې خاصو داليلو جال څيړنه کوي.

لونه چې تاسو ته ليږل کيږي هغه ټوليميل چک کړئ. هغه ايميوخت خپل ا ښه الر به دا وي چې تاسې دواړه په ګډه له مونږ سره اړيکه ټينګه کړئ او •  اي که تاسې په کور کې انټرنيټ ته السرسۍ نه لرئ نو تاسې له پالونکي ګيټ وې،
څخه هم ترالسه کولی شئ. My Profle تاسې خبرو له الرې هم کولی شئ اجازه ورکړئ.  ښوونځي کې مشوره ورکوونکي، ښوونکي، ستاسو مرستې کار کوونکی سري اړيکه

شپاړسم. ما يو بل بورس ته هم غوښتنليک ورکړئ 16  ټينګولی شئ. هغوی به تاسو ته يانګ کيررز نيټورک ويبپاڼې ته السرسي زمينه برابره
21 که زما غوښتنه ونه منل شي څه کيږي؟ او له هغه ځايه مې تر اوسه کوم ځواب ندی کړي او هم به د غوښتنې فورمې ډکولو کې له تاسو سره مرسته وکړي.  دولسم: زه يو ځوان پالونکی يم او معلوليت لرم او يا

 ل او بيا ورپسي تاسو ته يو پيغام استول کيږي. تاسې خپل غوښتنليک طی مراحليمييو ااخيستی.

خپل انالين حساب کې هم کتلی شئ. تاسې کولی شئ چې د ځوان پالونکي بورس لپاره او بيا عين وخت کې بل بورس 12 شئ لکه د واي فای کارونه په
 رواني ناروغي لرم، آيا زه خپل غوښتنليک کې له ما انټرنيټ ته السرسي ډيرې الري دي چې تاسې يې بيالبيلو ځايونو څخه ترالسه کولی 

سره مرستې لپاره د کوم کس نوم واچوم؟
ته هم غوښتنليک ورکړئ. که تاسې يو وخت کې دواړو بورسونو کې بريالي شئ   ښوونځي •

نو بيا بايد يو بورس وټاکئ. مالتړي کارکوونکی، ښوونکي او روغتيا مسلکي شخص ستاسو د شخصي •
کتابتون •

 اړيکو کسانو په توګه کولی شي ستاسو غوښتنليک کې وليکل شي. هغوی کولی 
 شي چې ستاسو غوښتنليک پرمختګ په اړه معلومات ترالسه کړي، ولې هغوی کاروبارونه يا دکانونه •

اولسم. آيا د ځوان پالونکي بورس اخيستل به زما 17 ميوزيم کې •  ته مونږ ستاسو حضور پرته ستاسو شخصي معلومات نه ورکوو.

 پر سينټرلينک پيسو اغيز ولري؟ ښه الر به دا وي چې تاسې دواړه په ګډه له مونږ سره اړيکه ټينګه کړئ او • د ځوانانو راټوليدو مرکزونو کې •

 ږي.يکلتکهنرظنهپدايعد هت ورسبايهترسموسيپيکونالپ وانځد ه.ن تاسې خبرو له الرې هم کولی شئ اجازه ورکړئ. د موبايل کارونې ځانګړو ځايونو کې •

لويو مارکيټونو کې •
داچې څنګه د دې پيسو مرسته ستاسو پر سينټرلينک پيسو اغيز نه لري ال ډير 

معلومات لدې ويبپاڼې ترالسه کړئ. لونو ډير عمر ولرم او مرستېک 18 ديارلسم. که زه که تاسې لرې د اسټراليا لرو پرتو سيمو کې اوسيږئ او انټرنيټ ته 

/www.servicesaustralia.gov.au/individuals/topics السرسي کې ستونزه لرئ نو مهرباني وکړئ له کيررز اسټراليا سينټر  ته اړتيا ولرم؟
 income/30376 شميرې له الرې په اړيکه کې شئ 238 756 1800 سره د 

 مالتړي کارکوونکی، ښوونکي او روغتيا مسلکي شخص ستاسو د شخصي •
سی.يهغوی به له تاسو سره مرسته وکړي ترڅو ځايي ټولنو سره رابطه ون

18 اړيکو کسانو په توګه کولی شي ستاسو غوښتنليک کې وليکل شي. هغوی کولی  ( پالن ولرمNDISکه زه چيرې د ان ډي ای ايس ) 13  شي چې ستاسو غوښتنليک پرمختګ په اړه معلومات ترالسه کړي، ولې هغوی

 نو آيا زه د ځوان پالونکي زده کړې بورس لپاره وړ ته مونږ ستاسو حضور پرته ستاسو شخصي معلومات نه ورکوو.

 يم او که نه؟ ښه الر به دا وي چې تاسې دواړه په ګډه له مونږ سره اړيکه ټينګه کړئ او •
تاسې خبرو له الرې هم کولی شئ اجازه ورکړئ.

 هو، ان ډي ای ايس زده کړې پيسو مرسته نه کوي. ان ډي ای ايس بايد ستاسو پر 

 روزنه او تعليم پيسې مصرف کولو په اړه پوښتنه ونه کړي.
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 مونږ غواړو له له مونږ سره په 
 تاسو څخه واورو: اړيکه کې شئ

 لفونيت

 ليميا

 ڼهبپايو

 سبوکيف

 تويتر

1800 756 238 

ca@ycbp.com.au 

www.youngcarersnetwork.com.au 

Carers Australia 

@CarersAustralia 

 مونږ ستاسو تجربې اوريدو څخه خوند اخلو او څنګه د ځوان پالونکي زده کړې بورس ستاسو

 ژوند باندې اغيز شيندلی.

 مونږ ستاسو ځوابونه جدي اخلو او تاسې هڅوو چې ستاسو تجربې ال ښه کولو لپاره له مونږ

 سره په اړيکه کې شئ.

 تاسې خپل نظر مونږ ته پدې الرو استولی شئ:

 Carers Australia يوتيوب
 caa@carersaustralia.com.au ليماي

9900 6122 02 ټليفون
 youngcarersnetwork@ انستګرام

پوستي ادرس
 د پالونکو پروګرامونو، خبرونو او غونډو په اړه تازه معلوماتو ترالسه کولو لپاره د اسټراليا

 پالونکو مجلې سره الندې لينک له الرې ځان راجسټر کړئ.

PO BOX 5300 

Braddon ACT 2612 

www.youngcarersnetwork.com.au 

 د ځوان پالونکي بورس پروګرام په اړه معلومات اخيستلو لپاره د ځوان پالونکو شبکې سره

 ځان الندې لينک له الرې ثبت کړئ:

www.carersaustralia.com.au/news-media/our-newsletter/ 
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 د ځوان پالونکي زده کړې بورس پروګرام د اسټراليا د پالونکو نوښت دی.
 دا پروژه د اسټراليا دولت د ټولنيزو خدمتو وزارت لخوا تمويل شوې
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