ንኣውስትራሊያ

መደብ ምድላው

ናይ ምምሕዳር ግዝዓትን ተሪቶሪታት ከም ከባቢ ኵነታት ኣብዝተፈላለየ ግዘ ናይ ሃገራዊ ሚኒስተራት ቤት ምኽሪ በብክልተ ሰሙን
ንዘሎ ስጕምቲ ደረጃ መምሕያሽ ገምጋም ይገብሩ

ስጕምቲ
ናይ

እንዳጋና ምክፋት ዝጅምሮ
ምስ ኣካላዊ ርሕቐትን ንጽሕና ሓይጂን እዩ

ኣብ ገዛኻ ክሳብ

ጋያሹ

ካብ ገዛ ወጻእ ንምእኻብ ክሳብ

ስጕምቲ
መብዛሕትኡ ናይ ንግዲ ሥራሕቲ እንጋጋና ዚኽፈቱ
ምስ ኣካል ርሕቐትን ንጽሕና ሓይጂን እዩ

ካብ ገዛ ወጻእ ክሳብ
ሰባት

ንዓኻን ንናትኻ ቖጻራይ ተግባራዊ እንተኾይኑ ኣብ ገዛ ኾይንካ
ሥራሕ
ቤተመጽሓፍቲ፤ ብማሕበረሰብ ማእከላት መጻወቲ ቦታን
ብጕጅለ ንዝግበር ምንቕስቓስ ስፍራ ይኽፈት
ኣውስትራሊያውያን ብዝበለጸ ክገብርዎ ዝኽእሉ
• ኣቕሑት መግዝኢ እዳጋ
• ረስቶራንታትን ካፌታት

• ናይ ገዛ ዝሸጡን ዘጫርቱ
• ናይ ከባቢ መጻወቲ ስፍራ
• ካብ ገዛ ወጻእ ብጉጅለ ኣካል ምንቕስቓስ
• ናይ ከባቢን ክልላዊ ምምሕዳር ጐዕዞ

ስጕምቲ

ኾይንካ ምዕኻብ

ምስ ኣካል ርሕቐትን ንጽህና ሓይጂን
ኣውስትራሊውያን ናብ ሥራ ምምላስ

ክሳብ

ሰብ ኣኼባ

ንዓኻን ሥራሕ ቖጻሪኻ ተግባራዊ እንተኾይኑ ኣብ ገዛ ኾይንካ
ምሥራሕ

ናብ ሥራሕ ቦታ ምምላስ

ኣውስትራሊያውያን ክሳብ

ንታስማን ምቑራፅ
፤ ብፓሲፊች ኣይላንድ
ጕዕዞ ከምኡ ውን ናይ ዓለምለኸ ተማሃሮ ጕዕዞ ኣብ ግምት
ውሽጢ ምእታው

ኾይኖም ብዝበለጸ ክእኸቡ

ዝኽእሉ
• ኣብ ጂምላስቲክ
• ብቁንጅና ሕክምና ሳሎን
• ሲኒማታት፤ ቲያትራት ወይኻዓ ኣብ መዘናግዕ መናፈሲ ቦታ
• ብስእል ምርኢት ኣዳራሽን ቤተ መዘክራት
• ብናይ ሓደሓደ ምምሕዳር ግዝዓት ምጕዓዝ
ኣብ ምምሕዳር ግዝዓታትን ተሪቶሪታት ብሓደሓደ ኵነታት
ንዝበለጸ ቁፅሪ ክፈቕዱ ይኽእሉ

ኣውስትራሊያውያን ክሳብ
ንምግባር ዝኽእሉ

ኾይኖም ብዝበለጸ ኣኼባ

• ኣብ መግቢ ስፍራታት
• ኣብ ሳውናን ሰብነት መሕጸቢ ገዛታት

• ኣብ ኹሉ ምምሕዳር ግዝዓት ውሽጢ ጕዕዞ ምግባር
ምምሕዳር ግዝዓታትን ተሪቶሪታት ብሓደሓደ ኵነታት

ንዝበለጸ ቁፅሪ ክፈቕዱ ይኽእሉ

እዙይ ውፅዒት ክህልዎ ኣውስትራሊያውያን እንታይ ምግባር ይኽእሉ
ውልቓዊ ሓለፍነት ምፍጻም
ናይ
ሜትሮ
ኣካላዊ ርሕቐት
ምህላዉ

ናይ ኢድ ንጽሕና
ሓይጅን ምህላዉ

ናይ ምትንፋስ
ንጽሕና ሓይጅን
ምህላው

እተሓሚምካ ኣብ
ገዛ ምጽናሕ

ን
ጸቒጥካ ምእታው

ምስረታ ትካል ጥዕና
ብሕዝቢ ዘጠመተ
መርመራ

ምስዝፍለጡ ጕዳያት ዝተገብረ ርክብ ንምፍላይ
ኣቕሚ ብዝያዳ የበረታትዕ

ናይ ከባቢ ሓለዋ ጥዕና
ኣሰራርሓ ሜላ ምላሽ

ብሓደጋ ንዝተቓልዑ ሰባት ምክልኻል
ኣብ ሓደጋ ዝተቓልዑ ሰባት እንተተኻኢሉ ካብ ገዛ ከይወጹ ምጽናሕ ክቕጽሉሉ ይግባእ። ናብ ሓገረሰብ በርሓ ክኸዱ የብሎምን፤
ከምኡ ውን ናይ ኣቦርጂናልን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደር ማሕበረሰባት፤ ብዕድመ ሽማግለ ንዝኾኑ ሓልየት ውሃብቲ ዕቐባ ብምግባር
ብስድራቤትን ማሕበራዊ ዝግበር ርክብ ሚዛናዊ ብምግባር ክስተካኸል ምግባር

