
          برگه راهنامی مراکز
 خدمات خشونت خانوادگی

 شماره تلفن های 24 ساعته
 برای مواقع اضطراری

000 | Police
اگر در معرض خطر آنی قرار گرفته اید، لطفا با پلیس به شماره 

000 تماس حاصل نمایید.

safe steps Family Violence Response  
1800 015 188 | Centre

www.safesteps.org.au :تارنما
safe steps خدمات حمایتی برای بانوان و کودکاِن در معرض 

 safe steps خشونت خانوادگی در ویکتوریا می باشد. خط تلفنی

به صورت 24 ساعته ،7  روز هفته آماده پاسخگویی می باشد. 

1800 737 732 | 1800 RESPECT
www.1800respect.org.au :تارنما

RESPECT 1800- خدمات تلفنی ملی برای افراد متاثر از تجاوز 

جنسی، سوء استفاده و خشونت خانوادگی می باشد. آنها خدمات 

اطالع رسانی، مشاوره و حمایتی را به طور محرمانه در 24  

ساعت شبانه روز ارائه می نمایند. 

1800 806 292 | Sexual Assault Crisis Line
www.sacl.com.au :تارنما

Sexual Assault Crisis Line خط خدمات مشاوره تلفنی برای 

افرادی در ویکتوریا است که تجاوز جنسی را تجربه نموده اند. 

این خدمات محرمانه در ساعات غیر اداری، بین ساعت 5 عصر 

تا 9 صبح در ایام هفته و نیز در تعطیالت آخر هفته و تعطیالت 
رسمی فعالیت می نماید.

 خدمات محلی در خصوص
 خشونت خانوادگی

9689 9588 | Women’s Health West
https://whwest.org.au :تارنما

Women’s Health West خدمات بهداشتی زنان در منطقه 

غربی کالنشهر ملبورن است. ما طیف وسیعی از خدمات را برای 
بانوان و کودکانی که خشونت خانوادگی را تجربه می کنند، فراهم 

می نماییم، از جمله حمایت در دادگاه ها، خدمات مسکن در 
شرایط بحران، مدیریت پرونده و مشاوره در زمینه کودکان. 

 inTouch Multicultural Centre Against  
1800 755 988 | Family Violence

https://intouch.org.au :تارنما

In Touchخدمات خشونت خانوادگی چند فرهنگی ویکتوریا 

می باشد که از بانوان و خانواده های آنها که از جوامع گوناگون 
فرهنگی هستند،حمایت می نماید.

 خدمات خشونت
خانوادگی برای بومیان ابوریجینی

 Elizabeth Morgan House Aboriginal  
9482 5744 |Women’s Service

http:www.emhaws.org.au :تارنما

Elizabeth Morgan House یک سازمان تحت سرپرستی 

جامعه محلی می باشد که خدمات حمایت برای خشونت 
 خانوادگی را به بانوان ابوریجینی و کودکان آنها در

ویکتوریا ارائه می نماید. 

1800 105 303 | Djirra
https://djirra.org.au :تارنما

Djirra یک سازمان تحت سرپرستی جامعه محلی بومیان 

ابوریجینی است که از بومیان ابوریجینی که خشونت 
خانوادگی را تجربه می کنند، حمایت می نماید.  

خدمات حقوقی جامعه

Community Legal Centres

Community Legal Centres سازمان های مستقل جامعه 

محلی هستند که خدمات حقوقی رایگان در اختیار اقشار جامعه 
قرار می دهد. آنها می توانند با ارائه مشاوره و حمایت حقوقی در 

 Community .خصوص خشونت خانوادگی شما را کمک نمایند
Legal Centres در مناطق محلی عبارتند از:

• -9376-4355- | Flemington/Kensington
•  -9749 7720 | Footscray
• -9328 1885 | Melbourne
• -9747 5240 | Brimbank/Melton
•   -9376 7929 | Moonee Valley
•  -9749 7720 | Werribee

www.fclc.org.au :تارنما

Magistrates Courts )دادگاه ماجستریت( 
• -9221 8900 | -Broadmeadows
• -9628 7777 | -Melbourne
• -9300 6200- | Sunshine-
• -9974 9300 | -Werribee-

https://www.mcv.vic.gov.au :تارنما

سایر خدمات قانونی

8622 0600 | Women’s Legal Service Victoria
https://www.womenslegal.org.au :تارنما

Women’s Legal Service Victoria به بانوان به ویژه آنهایی 

 که در معرض خشونت خانوادگی قرار دارند، مشاوره حقوقی و
نیز خدمات وکالتی ارائه می نماید. 

1300 792 387 | Victorian Legal Aid 
https://www.legalaid.vic.gov.au :تارنما

Victorian Legal Aid مشاوره حقوقی و حمایتی در خصوص 

خشونت خانوادگی ارائه می نماید. 

1800 681 614 | Court Network
https://courtnetwork.com.au :تارنما

Court Network یک سازمان جامعه محلی است که شما را در 

آشنایی با سیستم قضایی کمک می نماید. داوطلبان به افرادی که 
 در دادگاه حضور دارند، خدمات حمایتی و اطالعات

ارائه می نمایند.

Victorian Aboriginal Legal Service 
1800 064 865 | 

https://vals.org.au :تارنما

Victorian Aboriginal Legal Service در ویکتوریا به بومیان 

ابوریجینی و جزیره نشینان تنگه تورس خدمات مشاوره حقوقی و 
در مدیریت پرونده ارائه می نماید. 

 خدمات جامعه محلی و
سالمت روان

 cohealth
cohealth یک سازمان بهداشت جامعه محلی است که خدمات 

بهداشتی و حمایتی ارائه می نماید. آنها خدمات بهداشتی را برای 
 افرادی که خشونت خانوادگی را تجربه می کنند، از جمله مشاوره

در خصوص خشونت خانوادگی، ارائه می نماید.
• -9448 5502-|- Footscray, Braybrook  Melton

 •Kensington, North Melbourne  Niddrie 
   |-9448 5520-|-

• - Collingwood, Fitzroy  Melbourne CBD 
  |-9448- 5528 |

 www.cohealth.org.au/contact :تارنما

 Djerriwarrh Health Services
www.djhs.org.au/home :تارنما

Djerriwarrh Health Services خدمات بهداشتی و تندرستی را 

برای ساکنین مناطق Melton  و Moorabool  فراهم می نماید. 
لطفا برای کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات و شماره تلفن های 

آنها به تارنمایشان مراجعه فرمایید.

9219 7142 | IPC Health
www.ipchealth.com.au :تارنما

IPC Health طیف وسیعی از خدمات بهداشتی را برای جامعه 

 محلی فراهم می نماید. آنها دارای شش کلینیک در سرتاسر
غرب ملبورن می باشند.

The Crisis Assessment and Treatment Team
www.healthdirect.gov.au/crisis-management :تارنما

یک تیم رسیدگی و ارزیابی بحران خدمات حمایتی فوری را در زمان وقوع یک 

بحران سالمت روان به صورت 24 ساعته، 7 روز هفته، ارائه می نماید. 
این گروه مشتمل بر گروهی از متخصصین سالمت روان می باشد که 

مشترکا به شما در طول یک بحران سالمت روان کمک می نمایند.

 اسکان فوری  
و خدمات حمایت مسکن

1800 627 727 | St Kilda Crisis Contact Centre
http://crisisservicesnetwork.org.au :تارنما

 Salvation Army توسط  St Kilda Crisis Contact Centre

اداره می گردد و خدماتی حمایتی برای خشونت خانوادگی و کمک 
برای مسکن فوری فراهم می کند. 

9288 9600 | Launch Housing
www.launchhousing.org.au :تارنما

Launch Housing به افرادی که بی خانمانی را تجربه می کنند 

کمک می کند مسکنی ایمن و مطمئن پیدا کنند.

1800 825 955 | Unison
http://unison.org.au :تارنما

Unison مسکن مقرون به صرفه و اجتماعی را فراهم می نماید. آنها 

 همچنین به افراد در غرب ملبورن، خدمات بی خانمانی
ارائه می نمایند.

 Social Housing and Support Network   

9312 5424 | (SASHS( 
 www.salvationarmy.org.au/sashs :تارنما

Social Housing and Support Network در غرب ملبورن به 

افراد بی خانمان، و یا آنهایی که در معرض بی خانمانی قرار دارند 
 Salvation Army کمک می نماید. این خدمات توسط 

فراهم می گردد.

 9412 6868 | Women’s Housing Ltd
http://womenshousing.com.au :تارنما

Women’s Housing Limited خانه هایی با هزینه های پایین در 

اختیار زنانی که در معرض بی خانمانی قرار دارند، قرار می دهد. 

 FARSI | فارسی 



 حمایت از مردانی که می خواهند
رفتار خود را تغییر دهند

 خدمات زیر برای کمک به مردانی که می خواهند رفتار خود
 را تغییر دهند، در دسترس می باشند:

1300 766 491 | Men’s Referral Service
 www.ntv.org.au :تارنما

1300 789 987 | MensLine Australia
https://mensline.org.au :تارنما

1300 543 396 | LifeWorks
 https://lifeworks.com.au :تارنما

دسترسی

 National Relay Service
https://internet-relay.nrscall.gov.au :تارنما

National Relay Service راه حل تلفنی برای افرادی است که 

ناشنوا هستند و یا دچار اختالل شنوایی یا گفتار ی می باشند.

Telephone Interpreter Service 
 13 14 50 |  

چنانچه نیاز دارید که برای ترجمه اطالعات با شخصی به زبان خود صحبت کنید، 

لطفا ابتدا با Telephone Interpreter Service تماس بگیرید. 

 این منبع توسط Women’s Health West تهیه شده است. لطفا برای کسب اطالعات بیشتر از خدماتی
که ارائه می نماییم، از www.whwest.org.au بازدید فرمایید.

 حمایت از قربانیان /
 نجات یافتگان از تجاوز جنسی

9635 3610 | CASA House
www.casahouse.com.au :تارنما

 Centre Against Sexual Assault (CASA) House فارغ از 

جنسیت، به قربانیان / نجات یافتگان از تجاوزهای جنسی اخیر و یا 
 گذشته خدمات ارائه می نماید.CASA House بخشی از

Royal Women’s Hospital در ملبورن می باشد.

9216 0444 | WestCASA
https://westcasa.org.au :تارنما

 WestCASA (Western Region Centre Against Sexual

Assault( خدمات مشاوره در خصوص تجاوز جنسی می باشد. 

 آنها خدمات مراقبت در شرایط بحرانی را به صورت 24 ساعته
در منطقه کالنشهر غربی ملبورن ارائه می نمایند.

1800 819 817 | Victims of Crime Helpline 
www.victimsofcrime.vic.gov.au :تارنما

Victims of Crime به افرادی که خشونت خانوادگی را تجربه 

می کنند، کمک می نماید اطالعات الزم و مشاوره دریافت نمایند. 
آنها همچنین شما را به مراکز خدماتی که می توانند به شما کمک 

 نمایند تا تاثیرات خشونت خانوادگی را مدیریت نمایید،
ارتباط می دهند. 

+LGBTQIA خدمات

1800 542 847 | W|respect
www.withrespect.org.au :تارنما

w|respect خدماتی برای خشونت خانوادگی است که از افرادی 

که خود را به عنوان زنان همجنسگرا ، مردان همجنسگرا ، دو 
جنسگرا، تراجنسیتی، و دگرباش و یا بیناجنس شناسایی می کنند، 

حمایت می نماید. آنها از افراد و یا خانواده هایی در ویکتوریا که 
تحت تأثیر خشونت خانوادگی قرار دارند، حمایت می نمایند. 

9865 6700 | Thorne Harbour Health
 https://thorneharbour.org :تارنما

Thorne Harbour Health خدمات بهداشتی را برای جوامع 

زنان همحنسگرا، مردان همجنسگرا، دو جنسگرایان، تراجنسیتی، و 
دگرباشان و بیناجنسان فراهم می کنند. آنها خدمات مشاوره ای و 

کمک مالی به افرادی که در ویکتوریا در معرض خشونت خانوادگی 
قرار دارند، ارائه می دهند.

خدماتی برای افراد بزرگسال 

1300 368 821 | Seniors Rights Victoria
https://seniorsrights.org.au :تارنما

Senior Rights Victoria اطالعات، خدمات حمایتی و 

مشاوره را برای عموم مردمی که در سراسر ویکتوریا خشونت را 
تجربه می کنند و یا آسیب دیده اند، فراهم می نماید. 

حمایت از درآمد

132 850 | Centrelink

ممکن است که بتوانید از کمک مالی برخوردار گردید. برای اینکه 
بدانید آیا واجد شرایط هستید یا خیر با Centrelink  تماس بگیرید.

 خدمات برای کودکان
و افراد جوان 

9345 6391 | Gatehouse Centre
 www.rch.org.au/gatehouse :تارنما

Gatehouse مرکز مقابله با تجاوز جنسی است که به هنگام 

وقوع سوء استفاده جنسی از کودکان، جوانان و خانواده هایشان، 
 Royal Children’s خدماتی ارائه می دهد. این مرکز بخش از

Hospital Melbourne می باشد. 

 Melbourne Youth Support Service 
9614 3688 |

تارنما:

/https://www.melbournecitymission.org.au  
services/program-detail/

 (melbourne-youth-support-service-(myss

)و یا در گوگل ‘Melbourne youth support service’ را جستجو نمایید)

Melbourne Youth Support Service حمایت مسکن کوتاه مدت 

 را برای جوانان در ویکتوریا، فراهم می نماید. آنها جوانان
16 تا 24  ساله ای که بی خانمان هستند و یا در معرض بی 

خانمانی قرار دارند را کمک می نمایند. 

Victorian Aboriginal Child Care Agency 
9287 8800 | 

https://www.vacca.org :تارنما

Victorian Aboriginal Child Care Agency یک سازمان تحت 

سرپرستی جامعه بومیان ابورجینی می باشد. آنها خدماتی حمایتی 
برای خشونت خانوادگی را برای کمک به بانوان و کودکان ابورجینی 

در جهت بهبود و پیشبرد زندگی شان، فراهم می کنند.

1800 551 800 | Kids HelpLine
https://kidshelpline.com.au :تارنما

Kids Helpline خدمات تلفنی و مشاوره آنالین برای جوانان5  تا 25 

 ساله در سراسر استرالیا است. آنها به صورت24  ساعته،7  روز
 هفته فعالیت می کنند.

روابط

1300 364 277 | Relationships Australia
www.relationships.org.au :تارنما

Relationships Australia  طیف وسیعی از خدمات را در 

سرتاسر استرالیا برای کمک به افرادی که خشونت خانوادگی و 
یا سوء استفاده را در روابطشان تجربه می نمایند ارائه می نماید.   

 Relationships Australia Victoria

-8311 9222-:Sunshine شماره تماس مرکز
www.relationshipsvictoria.com.au :تارنما

Relationships Australia Victoria طیف وسیعی از خدمات 

حمایتی و بهبود را برای افرادی که تحت تاثیر خشونت خانوادگی 
قرار دارند، فراهم می نماید. آنها با تمامی اعضای خانواده کار می 

نمایند، از جمله افرادی که با خشونت در خانواده رفتار می کنند و 
نیز برنامه هایی را برای مردانی که می خواهند رفتار خود را تغییر 

دهند، ارائه می نماید.

 

سایر خدمات مفید

9663 6733 | Drummond St
 https://ds.org.au :تارنما

Drummond St طیف وسیعی از خدمات خانوادگی را ارائه 

می نماید. آنها همچنین از افراد و خانواده های پناهنده و 
LGBTQIA +  حمایت می کنند. 

9537 1166 | Sacred Heart Mission 
 www.sacredheartmission.org :تارنما

Sacred Heart Mission خدمات مسکن و حمایتی را برای هر 

فردی که وضعی نامساعد را تجربه می کند، فراهم می نماید.

 WIRE (Women’s Information and Referral  
1300 134 130 | Exchange( 
https://www.wire.org.au :تارنما

WIRE خدماتی حمایتی و اطالعات الزم را برای تمام زنان 

ویکتوریا، افراد با جنسیت های متفاوت در خصوص مسایل 
مختلف از جمله خشونت خانوادگی فراهم می کند.آنها همچنین 
می توانند شما را به خدمات محلی دیگری که می توانند به شما 

کمک نمایند، معرفی نمایند.

1300 301 300 | Parentline Victoria
www.parentline.com.au :تارنما

Parentline خدماتی تلفنی برای والدین و مراقبت کنندگان از 

کودکان 0  تا 18  ساله می باشد. آنها مشاوره محرمانه و خدمات 
حمایتی در مسائل مرتبط با فرزندداری ارائه می نمایند.

13 11 14 | Lifeline
https://www.lifeline.org.au :تارنما

Lifeline خدمات حمایتی 24 ساعته در شرایط بحرانی و خدمات 

پیشگیری از خودکشی در سراسر استرالیا فراهم می نماید.

اپ های تلفن همراه

اپ هایی که در ادامه معرفی می شوند به صورت رایگان برای 
استفاده و دانلود موجود می باشند. شما می توانید آنها را بر روی 

 iTunes App و یا Google Play تلفن هوشمندتان از طریق
store دانلود نمایید.

Daisy
Daisy یک اپ است که اطالعاتی در مورد خدمات حمایتی در 

منطقه محلی شما ارائه می نماید. این اپ شامل ویژگی های ایمنی 
 برای محافظت از حریم خصوصی افرادی که از آن استفاده

می کنند، می باشد.

Penda
Penda یک اپ است برای کمک به بانوانی که خشونت خانوادگی 

را تجربه نموده اند. تمرکز آن بر کمک مالی به بانوان است. این 
اپ برای شما اطالعات قانونی و مالی را فراهم می نماید و هچنین 

قادر است شما را به دیگر خدماتی که می توانند به شما کنند، 
ارجاع نماید.

 Arc
Arc یک اپ است برای افرادی که خشونت خانوادگی را تجربه 
می کنند. این اپ به شما اجازه می دهد تا اطالعات مربوط به 

رویدادهایی که باعث احساس ترس، تهدید یا ناامنی در شما شده 
است را نگاهداری نمایید. این اطالعات می تواند برای صحبت با 

یک شخص یا خدمات حمایتی، شما را کمک نماید.


