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WHIN  �ال تقدم خدمات طب�ة أو استشار�ة أو خدمات استجابة. إذا كنت بحاجة إ� خدمة من هذا الن�ع، ير�ب االطالع ع
 .المعلومات أدناە

 000إذا كنت تتعرض إ� خطر مبا�ش اتصل بالرقم 

 

  ةالعامالمعلومات الدعم و 

Women’s Information and Referral Exchange (WIRE) 

  )االتصال بك من رقم خاص�حاولون معاودة  ، اترك رسالة وسوفخالل األزمة الحال�ة( 130 134 1300

ي ارسل رسالة إ� أو 
وين �د اإلل��ت  واطلب مكالمة هاتف�ة support@wire.org.auال�ب

ي وال�ة معلومات مجان�ة و��ة وخدمة اإلحالة للمرأة 
ي ذلك السكن والمال والعالقات. ا ف�كتور��ن

 . معلومات عن أي قض�ة بما �ن

  

  العنف ضد المرأة

1800RESPECT 

1800 737 732 

نت والهاتف توفر المعلومات وتقدم المشورة والدعم لألشخاص الذين �عانون من  24خدمة ع� مدار  ساعة �شكل �ي ع�ب اإلن�ت

 آثار االعتداء الجن�ي أو العنف األ�ي

Safe Steps: Family Violence Response Centre 

1800 015 188  

ي ذلك تقي�م المخاطر وتخط�ط السالمة  24دعم ع� مدار 
ساعة للنساء واألطفال الذين �عانون من مخاطر العنف األ�ي بما �ن

ل آمنواإلحالة  ن ي م�ن
 والسكن �ن

Men’s Referral Service 

ن إ� الجمعة، ومن 9ص إ� 8(من   491 766 1300  م السبت واألحد)6ص إ� 9م االثنني

ي تحمل المسؤول�ة عن سلوكهم العن�ف
 الدعم واإلحالة والمعلومات للرجال الذين يرغبون �ن
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 العنف الجن�ي 

Northern Centre Against Sexual Assault (NCASA) 

ن إ� الجمعة)م 5إ� ص 9(من  2240 9496  االثنني

1800 806 292  ، ي ساعة ، اتصال  24ع� مدار (خط أزمة االعتداء الجن�ي
 )مجاين

 العتداء الجن�ي والمنا�ة حول ااألزمات والرعا�ة عند تقد�م المشورة والدعم 

CASA House 

ن إ� الجمعة)م 5إ� ص 9(من  3610 9635   االثنني

1800 806 292 ، ي ساعة، اتصال  24ع� مدار  (خط أزمة االعتداء الجن�ي
 )مجاين

  العتداء الجن�ي والمنا�ة حول ااألزمات والرعا�ة عند تقد�م المشورة والدعم 

 

  

 الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة

1800 My Options 

ن إ� الجمعة)4ص إ� 10( 784 696 1800   م اإلثنني

 اف�كتور��حالة مجان�ة و��ة ع� مستوى وال�ة و خدمة معلومات 

Family Planning Victoria 

 )ساعة 24(خط المساعدة ع� مدار  707 003 1300

ي وسط ملبورن: مركز 
 Elizabeth St, Melbourne, 9660 4700 94، الطابق األول Action Centreع�ادة �ن

ي بوكس ه�ل 
، Box Hillع�ادة �ن ي

 Whitehorse Rd, Box Hill, 9257 0100 901: الطابق األر�ن

 .الحمل غ�ي المخطط له الخ�ارات �شأنيتضمن معلومات حول 

Melbourne Sexual Health Centre 

1800 032 017 

580 Swanston Street, Carlton  جزء من)Alfred Health( 

ن  وأ السحاق�ات�شمل األشخاص من ، والذي المعلومات والدعم ي الجنس  وأالمثليني ن أو  وأثنائئي  الجنس + عابريالمتحولني
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 قطع األعضاء التناسلیة األنثویة / ختان اإلناث

info@whin.org.au 

WHIN  لدیھا عاملةFARREP  (برنامج تعلیم األسرة والحقوق اإلنجابیة)لنساء المتضررات من ختان اإلناثوالتي تقدم الدعم ل 

Royal Women’s Hospital 

 8345 3058 

 FARREPلدیھم عمال 

Royal Women’s Hospital’s African Women’s Clinic 

 ختان اإلناث الدعم والمعلومات حول

 لتحدید موعد 3037 8345

 ) لتحدید موعدةالریفی من المناطق لمتصلینل(  007 442 1800

 

 القمار

Gambler’s Help 

1800 858 858 

 يهتمون بأمرهم. وأولئك الذين  القمار لألشخاص الذين �عانون من مشا�ل  و��ةمجان�ة و�رشادات معلومات ونصائح 
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