
منابع محایت از جامعه ما

این زمان یک زمان بی سابقه برای مهه در جامعه کیسی است. رضوری است که به هر یک از اعضای جامعه معلومات و توامنندی داده 

شود تا بتواند به کمک های مورد نیازش دسرتسی پیدا کند تا ازخود و خانواده اش محایت کند. بسیار کسانی هستند که از قبل دچار 
نگرانی بودند و اکنون با چالش های بیشرتی روبرو هستند و رضورت به محایت بیشرت دارند. بسیاری از افراد دیگر ناگهان خود را با چالش 

های جدیدی مواجه دیده اند و شاید منی دانند کجا باید روی آورند.

وضعیت مشا هرچه باشد، منابعی وجود دارند تا در این زمان دشوار از مشا محایت کنند.

لطفًا برای تأیید آنچه می تواند در دسرتس مشا قرار گیرد با ارائه دهندگان خدمات متاس بگیرید.

لطفًا برای هرگونه نگرانی و کسب معلومات در رابطه با کروناویروس با خط تلفون خاص کروناویروس وزارت حصت و خدمات انسانی با مشارۀ 398 675 1800 

متاس بگیرید. 

در هرگونه واقعات عاجل لطفا با 000 متاس بگیرید.
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اگر رضورت به پشتیبانی یا معلومات دارید، اما آن را در اینجا مشاهده منی کنید، لطفًا با شورای هشر به مشاره 5200 9705 متاس بگیرید و کارمندان خدمات مشرتی ما در 
مورد آن با مشا حصبت کرده و مشا را به مناسب ترین خدمات پشتیبانی در ارتباط قرار می دهند.

جهت دسرتسی به پشتیبانی در مورد کنرتل تأثیر کووید 19 بر روی کار و کسب تان، لطفًا با خط تلفون کمک کار و کسب کیسی (Casey Business Helpline) با مشاره 

تلفون 5200 9705 متاس بگیرید.

 برای کسب معلومات بیشرت، لطفًا به وبسایت شورای هشر ما مراجعه کنید: 
 www.casey.vic.gov.au/community-resources-during-coronavirus-pandemic

 اگر به ترمجان رضورت دارید، لطفًا ابتدا با TIS به مشارۀ 450 131 متاس بگیرید و از آهنا خبواهید که با 5200 9705 متاس بگیرند. 

خدمات پشتیبانی مسکن و بی خامنانی

(03) 9791 6111 WAYSS Housing Support (پشتیبانی مسکن WAYSS) تلفون:  

پناهندگان و افرادی که پناهندگی می خواهند 

(03) 8327 7370 صلیب رسخ دندینانگ 
 (03) 9767 1900 Southern Migrant and Refugee Centr (مرکز مهاجرین و پناهندگان جنوبی):  

محایت حصت روانی و حبران 

13 11 14 Lifeline: تلفون: 
1800 551 800 Kids Helpline (خط تلفونی کمک به اطفال): 
1300 659 467 خدمات مشاورۀ تلفونی خودکشی: 
1300 224 636 Beyond Blue (فراتر از افرسدگی):  
 1800 052 222 Alfred Carers Emergency Respite (وقفه دهی اضطراری مراقبت کنندگان الفرد):  

 Perinatal Anxiety and Depression Australia (PANDA) (اضطراب و افرسدگی پیش از والدت اسرتالیا): 
1300 726 306

محایت در واقعات خشونت خانوادگی 

1800 737 732 Respect 1800: تلفون:  
1800 015 188 Safe Steps: تلفون:  
 1800 755 988 Intouch مرکز چند فرهنگی علیه خشونت خانوادگی:  

  1800 105 303 Djirra: خدمات مردمان بومی و جزیره نشینان تنگۀ تورز: 
1800 542 847 With Respect (بااحرتام): دگرباشان (LGBTIQ) + خدمات: 

خدمات اطالع رسانی و محایت حملی مشا 

 (03) 9705 6699 خدمات اطالع رسانی و محایت مشال کیسی:  
  (03) 5996 3333 خدمات اطالع رسانی و محایت کرانبورن: 
(03) 9700 4944 Andrew’s Centre (مرکز اندروز): 


