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WHIN  (تندرسیت زنان در شمال)�خدمات ن�از دار�د اینگونه به  ، مشاورە �ا پاسخگوئی ارائه ن� دهد. ا�ر خدمات پزش 
�
، لطفا

 اطالعات ز�ر را مشاهدە کن�د. 
�د 000ا�ر در معرض خطر فوری هست�د با شمارە   تماس بگ�ی

 
 
 

 عمو� �شتیبائن اطالعات و 
 

Women’s Information and Referral Exchange (WIRE)  
ند1300 134 130 ، پ�ام بگذار�د و آنها س� خواهند کرد تا از ط��ق شمارە شخ� با شما تماس بگ�ی  ( (در � بحران کنوئن

 نمای�د تلفین  تماس درخواست support@wire.org.au:  به ا�م�ل فرستادن با �ا
، پول و از جمله مسکن مواردیاطالعات م��وط به  و�کتور�ا. سا�ن در برای زنان  را�گان،و اطالعات محرمانه  مراجعهخدمات 

 روابط. 
 
 
 

 خشونت عل�ه زنان
 

1800RESPECT 
1800 737 732 

ات تجاوز جن� �ا خشونت روی خطساعته ارائه اطالعات محرمانه تلفین و  24خدمات  ، مشاورە و �شتیبائن از افرادی که تأث�ی
 را تج��ه � کنند

گ
 خانواد�

 
Safe Steps: Family Violence Response Centre 

 با ساعته برای زنان و کودکائن که  24�شتیبائن  188 015 1800
گ

، خطر رز�ائب ا شامل مواجه هستندخطر خشونت خانواد�
 ، مراجعه و اسکان در خانه امنبرنامه ر�زی ا�مین 

 
Men’s Referral Service 

 بعد از ظهر شنبه و �کشنبه) 6صبح تا  9، ع� دوشنبه تا جمعه 9صبح تا  8( 1300 766 491
ند مراجعه، �شتیبائن    و اطالعات برای مردائن که ما�ل هستند مسئول�ت رفتار خشن خود را به عهدە بگ�ی
 

 جن�خشونت 
 

Northern Centre Against Sexual Assault (NCASA) 
 دوشنبه تا جمعه) بعد از ظهر  5صبح تا  9( 9496 2240

 )را�گان، هساعت 24(خط بحران تجاوز جن�،  1800 806 292
 از تجاوز جن� نا�ش از بحران  مراقبتو  حما�ت، مشاورە، �شتیبائن 

 
 
 
 
 

https://www.wire.org.au/
https://www.wire.org.au/
mailto:support@wire.org.au
https://www.1800respect.org.au/
https://www.safesteps.org.au/
https://www.safesteps.org.au/
http://www.ntv.org.au/
http://www.ntv.org.au/
http://www.austin.org.au/northerncasa
http://www.austin.org.au/northerncasa


 
 

CASA House 
 دوشنبه تا جمعه) بعد از ظهر  5صبح تا  9( 9635 3610

 )را�گان، هساعت 24(خط بحران تجاوز جن�،  1800 806 292
 از تجاوز جن� نا�ش از بحران و مراقبت  حما�ت، مشاورە، �شتیبائن  
 
 

 جن� و باروری تندرسیت 
 

1800 My Options 
 بعد از ظهر دوشنبه تا جمعه) 4صبح تا  10( 1800 696 784

 و�کتور�اا�الت �ا�  در  مراجعه و اطالعاتخدمات را�گان و محرمانه 
 

Family Planning Victoria 
 ساعته) 24راهنمای خط ( 1300 003 707
ابتملبورن، ، گاە در ملبورن مرکزی: مرکز اقدامدرمان ن  9660 4700، 1طبقه ، 94 ، شمارەخ�ابان ال�ی

 9257 0100، طبقه همکف، 901با�س ه�ل، جادە وا�ت هورس، شمارە درمانگاە در با�س ه�ل: 
 .میباشدشامل اطالعات م��وط به گ��نه های بارداری غ�ی برنامه ر�زی شدە 

 
Melbourne Sexual Health Centre 

1800 032 017 
، شمارە کارلتون،  ن  آلفرد) تندرسیت (بخ�ش از  580خ�ابان سوا�سنت

ن است  افرادی شامل و �شتیبائن طالعات ا   میباشند، ترا�س �ا متقابل + همجنسگرا، دوجنسگرا ، که ل��نی
 
 

 برش دستگاە تناس� زن / ختنه زنان
 

info@whin.org.au 
WHIN  ک کارگر�FARREP  شتیبائن � کند  که ختنه شدە اند رد که از زنائن خانوادە) داو (برنامه آموزش حقوق باروری� 

 
lspitaRoyal Women’s Ho 
 کارگر دارد FARREP آ�ا 3058 8345 
 

Royal Women’s Hospital’s African Women’s Clinic 
 زنان بارە ختنه�شتیبائن و اطالعات در 

 برای قرار مالقات 8345 3037
) برای قرار مالقات 1800 442 007 ندگان روستائی  (تماس گ�ی

 
 
 
 
 
 

https://www.1800myoptions.org.au/
https://www.1800myoptions.org.au/
https://www.fpv.org.au/our-reproductive-and-sexual-health-clinics
https://www.fpv.org.au/our-reproductive-and-sexual-health-clinics
http://www.mshc.org.au/
http://www.mshc.org.au/
mailto:info@whin.org.au
mailto:info@whin.org.au
https://www.thewomens.org.au/health-professionals/health-professionals-gynaecology/family-reproductive-rights-education-program-farrep/
https://www.thewomens.org.au/health-professionals/health-professionals-gynaecology/family-reproductive-rights-education-program-farrep/
https://www.thewomens.org.au/health-professionals/sexual-reproductive-health/african-womens-clinic
https://www.thewomens.org.au/health-professionals/sexual-reproductive-health/african-womens-clinic


 
 قمار

 
Gambler’s Help 

1800 858 858 
 برای افراد دارای مشکالت قمار و کسائن که به آنها اهم�ت � دهند. را�گان و مشاورە  راهنمائی ، محرمانه اطالعات

http://www.gamblershelp.com.au/?gclid=Cj0KCQiAnOzSBRDGARIsAL-mUB0W5FM75bNixeSaoRlj6vZLIHNhykHthbn8f78_CXOKt5LTqTpuG1MaAnp6EALw_wcB
http://www.gamblershelp.com.au/?gclid=Cj0KCQiAnOzSBRDGARIsAL-mUB0W5FM75bNixeSaoRlj6vZLIHNhykHthbn8f78_CXOKt5LTqTpuG1MaAnp6EALw_wcB

