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WHIN không cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn hoặc ứng phó. Nếu cần dịch vụ loại này, xin quý vị xem
thông tin dưới đây.
Nếu gặp nguy hiểm trước mắt, quý vị hãy gọi 000

Trợ giúp và thông tin thông thường
Women’s Information and Referral Exchange (WIRE)
1300 134 130 (trong thời gian khủng khoảng hiện tại, hãy nhắn tin và họ sẽ tìm cách gọi lại cho quý vị
mà số điện thoại của họ sẽ không hiện ra)
Hoặc gửi email về support@wire.org.au và yêu cầu họ gọi điện cho quý vị)
Thông tin và dịch vụ giới thiệu miễn phí, bảo mật dành cho phụ nữ Victoria. Thông tin về bất kỳ vấn
đề nào bao gồm nhà ở, tiền bạc và mối quan hệ.

Bạo hành với phụ nữ
1800RESPECT
1800 737 732
Dịch vụ 24/24 trợ giúp, tư vấn và cung cấp thông tin trực tuyến và qua điện thoại bảo mật cho người
bị tác động bởi vấn đề xâm hại tình dục hoặc bạo hành gia đình
Safe Steps: Family Violence Response Centre
1800 015 188
Trợ giúp 24/24 cho phụ nữ và trẻ em có nguy bị bị bạo hành gia đình bao gồm đánh giá rủi ro, lập kế
hoạch an toàn, giới thiệu và nhà ở an toàn
Men’s Referral Service
1300 766 491 (8 giờ sáng đến 9 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 6 giờ tối thứ Bảy và Chủ
Nhật)
Trợ giúp, giới thiệu và cung cấp thông tin cho nam giới muốn tìm cách sửa đổi hành vi bạo hành của
mình

Bạo hành Tình dục
Northern Centre Against Sexual Assault (NCASA)
9496 2240 (9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu)
1800 806 292 (Đường dây Trợ giúp Trường hợp Khủng hoảng Xâm hại Tình Dục, 24/24, gọi miễn phí)
Tư vấn, trợ giúp, chăm sóc và bênh vực trong trường hợp khủng hoảng liên quan đến xâm hại tình
dục
CASA House
9635 3610 (9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu)
1800 806 292 (Đường dây Trợ giúp Trường hợp Khủng hoảng Xâm hại Tình Dục, 24/24, gọi miễn phí)
Tư vấn, trợ giúp, chăm sóc và bênh vực trong trường hợp khủng hoảng liên quan đến xâm hại tình
dục

Bệnh hoa liễu và Sức khoẻ Sinh sản
1800 My Options
1800 696 784 (10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu)
Dịch vụ thông tin, giới thiệu toàn tiểu bang Victoria miễn phí và bảo mật
Family Planning Victoria
1300 003 707 (đường dây trợ giúp 24/24)
Phòng khám tại trung tâm Melbourne: Action Centre, Lầu 1, 94 Elizabeth St, Melbourne, 9660 4700
Phòng khám tại Box Hill: Tầng trệt, 901 Whitehorse Rd, Box Hill , 9257 0100
Bao gồm thông tin về các lựa chọn khi thụ thai ngoài kế hoạch.
Melbourne Sexual Health Centre
1800 032 017
580 Swanston Street, Carlton (trực thuộc Alfred Health)
Thông tin và trợ giúp, bao gồm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới hoặc liên giới
tính +

Cắt Bộ phận Sinh dục Nữ/Cắt Âm vật
info@whin.org.au
WHIN có nhân viên FARREP (Chương trình Giáo dục về Quyền hạn Sinh sản & Gia đình) trợ giúp phụ
nữ bị ảnh hưởng bởi vấn đề cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ
Royal Women’s Hospital
8345 3058
Có nhân viên FARREP
Royal Women’s Hospital’s African Women’s Clinic
Trợ giúp và cung cấp thông tin về vấn đề cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ
8345 3037 để đặt hẹn
1800 442 007 (người gọi từ nông thôn) để đặt hẹn

Cờ bạc
Gambler’s Help
1800 858 858
Cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn bảo mật, miễn phí, cho người bị vấn đề cờ bạc và những
người quan tâm đến họ.

