Sinhala | �ංහල

WHIN ��� ෛවද්ය, උපෙ�ශන ෙහෝ ප්ර�චාර ෙ�වා සපය� ෙනොලැෙ�. ඔබට එව�
ෙ�වාව� අවශ්ය ව�ෙ� න�, පහත දැ�ෙවන ෙතොර�� බල�න.
ඔබට හ�� අවදානම� ඇ�න� 000 අමත�න.

සාමාන්ය උපකාර හා ෙතොර��
Women’s Information and Referral Exchange (WIRE)
1300 134 130 (ව�ම� අ��දකා� අව�ථාෙ� �, ෙමම අංකයට අමතා ප��ඩය�
තබ�න. එ�ට ඔ�� ෙපෞ�ග�ක අංකය�� ආප� ඔබ අමත� ඇත.)
එෙ� නැ�න�, support@wire.org.au and ෙවත ඊෙ�� ප��ඩය� ෙයො� කර �රකථන
ඇම�ම� ඉ�ලා ���න.
��ෙටෝ�යා� කා�තාව� ෙව�ෙව� රහ�ගත ෙතොර�� හා ෙයො� ��ෙ� ෙ�වා.
�වාස, �ද� කට��
හා ස�බ�ධතා ඇ�� ඕනෑම ගැට�ව� ස�බ�ධෙය� ෙතොර��.

කා�තාව�ට එෙර� ප්රච�ඩ�වය
1800RESPECT
1800 737 732
�ං�ක අතවර ෙහෝ ගෘහ�ත ප්රච�ඩ�වෙ� බලපෑමට ල� � ��ගලය� ෙව�ෙව� 24
�රා ම කැප � රහ�ගත �රකථන හා මා�ගගත ෙතොර��, උපෙ�ශන හා උපකාර
සැප�ම �� ෙකෙ�.

Safe Steps: Family Violence Response Centre
1800 015 188
ගෘහ�ත ප්රච�ඩ�වෙ� අවදානමට ල� � ��න කා�තාව� හා ද�ව� ෙව�ෙව�
අවදානම ඇග�ම, ආර�ෂාව සැල�� ��ම, ෙයො� ��� ෙ�වා හා ආර��ත �වාසවල
නවාතැ� ඇ�� පැය 24 ම �යා�මක වන උපකාර ෙ�වා.

Men’s Referral Service
1300 766 491 (ස�දා �ට ��රාදා ද�වා ෙප.ව 8 �ට ප.ව 9 අතර ෙසන�රාදා හා ඉ�දා
ෙප.ව 9 �ට ප.ව 6 ද�වා) �ය ප්රච�ඩ හැ��ම ස�බ�ධෙය� වග�ම ගැ�මට
බලාෙපොෙරො��වන ��ෂය�ට උපකාර, ෙයො���� හා ෙතොර��.

�ං�ක ප්රච�ඩ�වය
Northern Centre Against Sexual Assault (NCASA)
9496 2240 (ස�දා �ට ��රාදා ද�වා ෙප.ව 9 �ට ප.ව 5 අතර)
1800 806 292 (�ං�ක අඩ�ෙ��ට� අංකය පැය 24 �රා, ගා�� ර�ත)
�ං�ක අඩ�ෙ��ට� හා ස�බ�ධ උපෙ�ශන, උපකාර හා ගැට�කා� අව�ථාවල
�කවරණ සැප�ම හා ඔබ ෙව�ෙව� ඉ��ප� �ම
CASA House
9635 3610 (ස�දා �ට ��රාදා ද�වා ෙප.ව 9 �ට ප.ව 5 අතර)
1800 806 292 (�ං�ක අඩ�ෙ��ට� අංකය පැය 24 �රා, ගා�� ර�ත)
�ං�ක අඩ�ෙ��ට� හා ස�බ�ධ උපෙ�ශන, උපකාර හා ගැට�කා� අව�ථාවල
�කවරණ සැප�ම හා ඔබ ෙව�ෙව� ඉ��ප� �ම

�ං�ක හා ප්රජනන ෙසෞඛ්ය
1800 My Options
1800 696 784 (ස�දා �ට ��රාදා ද�වා ෙප.ව 10 �ට ප.ව 4 අතර)
��ෙටෝ�යා� ප්රා�තය �රා �යා�මක වන ගා�� අය ෙනොකරන රහ�ගත ෙතොර��
හා ෙයො� ��� ෙ�වා.

Family Planning Victoria
1300 003 707 (පැය 24 �රා ෙනො�ෙ�)
ෙස�ට්ර� ෙම�බ� (central Melbourne) සායනය: Action Centre, Level 1, 94 Elizabeth St,
Melbourne, 9660 4700
ෙබො���� (Box Hill) සායනය: Ground floor, 901 Whitehorse Rd, Box Hill, 9257 0100
සැල�� ෙනොකළ ගැ� ගැ�� වරණය� ගැන ද ෙතොර�� ඇ�ළ� ෙ�.
Melbourne Sexual Health Centre
1800 032 017
580 Swanston Street, Carlton (ඇ�ෆ්ර� ෙහ�� � ෙකොටස�.)
ෙතොර�� හා උපකාර, සම��, ����, සංක්රා�� �ං�ක ෙහෝ අ�ත��ං�ක+
��ගලය� ඇ�ළ� ෙ�.

කා�තා �ං�ක අවයව කපා දැ�ම/කා�තාව� ��න� ��ම
info@whin.org.au
WHIN � කා�තා �ං�ක අවයව කපා දැ�ෙම� බලපෑමට ල� � කා�තාව�ට උපකාර
සපයන FARREP (Family & Reproductive Rights Education Program) (ප�� හා ප්රජනන අ���
��බඳ අධ්යාපන වැඩසටහන) �ලධා��ය� ���.
Royal Women’s Hospital
8345 3058
FARREP �ලධා�� ���.

Royal Women’s Hospital’s African Women’s Clinic
කා�තා �ං�ක අවයව කපා දැ�ම ස�බ�ධ ෙතොර�� හා උපකාර
8345 3037 හ��මට ෙවලාව� ෙව� කර ගැ�මට
1800 442 007 හ��මට ෙවලාව� ෙව� කර ගැ�මට (�ර�ථ පළා�වල �ට අමතන අයට)

�� �ඩා
Gambler’s Help
1800 858 858
�� �ඩාවලට ඇ�බැ� � ��න ��ගලය� හා ඔ�� ෙ� �තව�� ෙව�ෙව�
ෙනො�ෙ� සැපෙයන රහ�ගත ෙතොර��, උපෙද� හා උපෙ�ශනය

