
Turkish | Türkçe 
 

 

WHIN, tıbbi hizmetler, danışmanlık hizmetleri veya ilk yardım hizmetleri sunmaz. Bu türden bir 
hizmet için lütfen aşağıdaki bilgileri okuyunuz. 

Tehlikedeyseniz 000’ı arayın 

 

Genel Destek ve Bilgiler 

Women’s Information and Referral Exchange (WIRE) 

1300 134 130 (bu kriz zamanında lütfen mesaj bırakın, sizi özel numaradan geri arayacaklar.)  

İsterseniz support@wire.org.au adresine e-posta gönderebilir ve aranmak istediğinizi 

söyleyebilirsiniz. 

Victoria’da yaşayan kadınlar için ücretsiz, gizlilik esasına dayalı bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti. 

Barınma, maddi sorunlar ve ilişkiler dahil her türlü sorunla ilgili bilgi verilmektedir.   

  

Kadınlara Karşı Şiddet 

1800RESPECT 

1800 737 732 

Cinsel saldırı veya aile içi şiddete maruz kalan kişiler için 24 saat boyunca gizlilik esasına dayalı olarak 

telefonla ve çevrimiçi sunulan bilgilendirme, danışmanlık ve destek hizmetleri 

Safe Steps: Family Violence Response Centre 

1800 015 188  

Risk değerlendirme, güvenlik planlaması, yönlendirme ve güvenli barınma dahil olmak üzere, aile içi 

şiddet riski altındaki kadınlar ve çocuklar için 24 saat boyunca sunulan destek hizmetleri   

Men’s Referral Service 

1300 766 491  (hafta içi her gün 08.00 – 21.00 saatleri arasında, cumartesi ve pazar günleri 09.00 – 

18.00 saatleri arasında) 

Şiddete yönelik davranışlarıyla ilgili olarak sorumluluk almak isteyen erkekler için destek, 

yönlendirme ve bilgilendirme hizmetleri 

https://www.wire.org.au/
https://www.1800respect.org.au/
https://www.safesteps.org.au/
https://www.safesteps.org.au/
http://www.ntv.org.au/


  

Cinsel Şiddet 

Northern Centre Against Sexual Assault (NCASA) 

9496 2240 (hafta içi her gün 09.00 – 17.00 saatleri arasında) 

1800 806 292 (Cinsel Saldırı Kriz Hattı, 24 saat erişilebilir, ücretsiz) 

Cinsel saldırıyla ilgili danışmanlık, destek, kriz durumunda bakım ve savunmanlık hizmetleri 

CASA House 

9635 3610 (hafta içi her gün 09:00 – 17:00 saatleri arasında) 

1800 806 292 (Cinsel Saldırı Kriz Hattı, 24 saat erişilebilir, ücretsiz) 

Cinsel saldırıya maruz kalanlara yönelik danışmanlık, destek, kriz bakım ve savunmanlık hizmetleri 

  

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı 

1800 My Options 

1800 696 784 (hafta içi her gün 10.00 – 16.00 saatleri arasında) 

Victoria eyaletinin tamamına yönelik, gizlilik esasına dayalı ve ücretsiz bilgilendirme ve yönlendirme 

hizmetleri 

Family Planning Victoria 

1300 003 707 (24 saat kesintisiz çalışan yardım hattı) 

Melbourne merkez kliniği: Action Centre, Level 1, 94 Elizabeth St, Melbourne, 9660 4700  

Box Hill kliniği: Zemin kat, 901 Whitehorse Rd, Box Hill, 9257 0100 

Plansız gebelik durumunda başvurabileceğiniz çözüm yolları ile ilgili bilgi almak için de bu hattı 

arayabilirsiniz. 

Melbourne Sexual Health Centre 

1800 032 017 

580 Swanston Street, Carlton (Alfred Health bünyesinde hizmet vermektedir) 

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans veya interseks + bireylerin de yararlanabileceği bilgilendirme ve 

destek hizmetleri 

  

 

http://www.austin.org.au/northerncasa
http://www.casahouse.com.au/
https://www.1800myoptions.org.au/
https://www.fpv.org.au/our-reproductive-and-sexual-health-clinics
http://www.mshc.org.au/


 

Kadın Sünneti 

info@whin.org.au 

Sünnet operasyonundan etkilenen kadınlara destek sağlayan bir FARREP (Aile ve Üreme Hakları 

Eğitim Programı) çalışanı WHIN bünyesinde görev yapmaktadır  

Royal Women’s Hospital 

8345 3058  

FARREP çalışanları bulunmaktadır 

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

Kadın sünnetiyle ilgili destek ve bilgi  

Randevu almak için: 8345 3037  

Randevu almak için: 1800 442 007 (kırsal bölgelerden yapılan aramalarda) 

 

Kumar 

Gambler’s Help 

1800 858 858 

Kumar sorunları olan kişilere ve bu kişilerle ilgilenenlere yönelik ücretsiz, gizlilik esasına dayalı 

bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri 

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/sexual-reproductive-health/african-womens-clinic
http://www.gamblershelp.com.au/?gclid=Cj0KCQiAnOzSBRDGARIsAL-mUB0W5FM75bNixeSaoRlj6vZLIHNhykHthbn8f78_CXOKt5LTqTpuG1MaAnp6EALw_wcB
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