ی
درحال ر
تغیاتای د زندگ از مو د جامعه رخ دیده بخاطر از ایم تید شودون وایرس کرونا و ای خییل سخته
حاض خییل ر
بلدی فامیال د جامعه از مو .ای باعث خییل از اسییس ،ترس و سخت ها موشه.
معت استه که وخت زیادتر د خانه ی
باش ،نگر ران بلدی کارو دسیش کمی د ر ر
فاصله اجتمایع گرفتو به ای ر
چیهای که مو
ر
تاثی د رس صحت روان از مو دیره .همچنان ممکنه استه فشار زیاد بلدی فامیال و رابطه ها پیدا شونه.
دوست دیره ر
ی
تحقیقات نیشو میدیه که د وخت اسییس ،ترس و رسدرگویم ،خطر خشونت خانوادگ خییل زیاد استه ،مخصوصا د
رر
مطمی شونه که جامعه از مو
اونج خشونت از اول بوده باشه .دای حالت بیقرار صحت  DPVمیخوایه
رابطای که د ی
احساس امن مونه و کمک موجود استه.
ی
خانوادگ را تجربه ر ر
رر
اگر شمو احساس تانان ر ر
مونی ،د یاد شیم باشه که دسیش د
استی و یا خشونت
مونی ،اسییس
ی
رر
رر
کمک دیرین .لیست ر ر
باشی.
میتنی دای وخت سخت دسیش دیشته
پایی تعداد از خدمات استه که شمو

ی
پشتبان عمویم و معلومات
ی
اطالعات و معرف بلدی زنان (1300134130 )WIRE
برنامه های کمیک و مشاوره بلدی قربانیان 1800819817

خدمات صحت ی
روان
صحت  ) DPVمشوره ،کمکای اجتمایع و تیم روانشنایس)  1300234263بلدی وخت مالقات گرفتو (از 8:30
ر
تیلفون هم د دسیس استه.
صبح تا  5بیگا از روز دوشنبه تا جمعه) مشوره
1300224636 Beyond Blue
1800650890 Headspace
( Lifelineخط نجات) (خط  24بحران)131114 :
( Kids Helplineخط کمیک زوستو)1800551800 :
1800002992 :Uniting Kildonon
1300364277 :Relationships Australia

ی
معرف خشونت خالف زنان و زوستو
(1800 Respect National Helplineخط ر
احتام میل)1800737732 :
1800015188 :Safe Steps Crisis Line
ر
( Orange Doorشمال – رشف منطقه شهری)1800319355 :
)1800806292 :Northern Centre against Sexual Assault (NCASA
94825744 :Elizabeth Morgan House Aboriginal Women’s Service
1800105303 : Dijrra
( Child Protectionحمایت از زوستو) 131278
 (Whittlesea Community Connections – Legal Adviceارتباط جامعه ویتیل ش – مشوره حقوق):
94016655
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ی
معرف مرتیکو
ر
معرق مرتیکو)1300766491 :
( Men's Referral Serviceخدمات
:
تغی خوی مرتیکو) بلدی معلومات
( DPV Health Men’s Behaviour Change Programصحت  DPVبرنامه ر
بیشی زنگ بزنید 1300234623
( DPV Health Men’s Case Managementصحت  DPVمدیریت کیس مرتیکو) :بلدی معلومات بیشی زنگ
بزنید 1300234623

ی
معرف دیگه جنسیتا ()LGBTIQ
(With Respectقنجغه ر
احتام)1800542847 :
)96632939 :Gay and Lesbian Switchboard (Vic.
98656700 :Thorne Harbour Health
ر
ترجمان ( )TISد شماره  131450زنگ بزنید.
اگر شمو نیاز د ترجمان دیرین لطفا بلدی خدمات
جان و ر
بیخی مو اوش مو طرف صحت ر
رر
رر
روان از مو د ای وخت مشکل باشه .حایل از هروخت دیگه کیده زیادتر
بایی
ر
رر
بایی ،اهمیت ،مهربان و کمک بلدی فامیل و جامعه خو نیشو بیدی.
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