1800 177 577.............................................

( Women’s Infolinkاطالعات برای زنان)
تلفن کمک رسانی خدمات حقوقی زنان

1800 957 957........................... wlsq.org.au

وومنز اسپیس @ البرادور
(فعالیت ها و خدمات حمایتی برای زنان)
07 5656 6300............................................

مردان
منز شد (فعالیت ها و خدمات حمایتی برای مردان)
1300 550 009.......................mensshed.org

دی وی کانکت (خدمات حمایتی برای مردانی که
خشونت خانگی را تجربه می کنند)
1800 600 636........dvconnect.org/mensline

1300 651 192.........................eapu.com.au

My Aged Care
1800 200 422...............myagedcare.gov.au

تلفن اطالعات برای سالمندان
()Seniors Enquiry Line
1800 135 500..... seniorsenquiryline.com.au

اطالعاتی در مورد
ایمنی

07 3844 4200..............................qai.org.au

امور حقوقی
Legal Aid
1300 651 188...... legalaid.qld.gov.au/home

مرکز حقوقی جامعه محلی و دفتر مشاوره گلدکوست
07 5532 9611............. advicebureau.org.au

کمیسیون حقوق بشر کوئینزلند

جوانان و کودکان

1300 130 670..................... qhrc.qld.gov.au

تلفن کمک رسانی به کودکان (خدمات حمایتی)

( Fair Tradingعملکردها و مشاوره در مورد کسب
و کار عادالنه و ایمن)

تصویر با مجوز مرکز گلدکوست علیه خشونت جنسی
()Gold Coast Centre Against Sexual Violence Inc
تکثیر شده است.

13 7468......................fairtrading.qld.gov.au

اعالمیه سلب مسئولیت :اطالعات منتشر شده توسط شهرداری
گلد کوست در تاریخ ماه می  2019صحیح میباشد .تعدادی از
خدمات حمایتی که در این جزوه فهرست شده اند جزو خدمات
شهرداری نمیباشند .

1800 606 000.............................................

تلفن ( 1300 GOLDCOAST (1300 465 326

1800 551 800.............. kidshelpline.com.au

خدمات نوجوانان گلدکوست
07 5572 0400......................... gcys.com.au

سایر خدمات

07 5509 5900...headspace.org.au/southport

تلفن درخواست کمک برای حوادث غیر مترقبه در
شهر گلدکوست

خدمات حمایتی رایگان به جوانان

ناتوانی و معلولیت
طرح بیمه ملی ناتوانی و معلولیت
1800 800 110........................... ndis.gov.au

نقشه محلهای کمک رسانی بیماران قلبی در شهر گلد کوست
cityofgoldcoast.com.au/defibs

وب سایت
cityofgoldcoast.com.au/communitysupport

CGC14470

زنان (ادامه)

سالمندان
تلفن کمک رسانی در مورد آزار و اذیت سالمندان
()Elder Abuse Helpline

شرکت وکالت کوئینزلند (Queensland
)Advocacy Incorporated

FARSI

نکات ایمنی
نسبت به محیط پیرامون خود همواره
هوشیار بمانید.
در فضاهایی با روشنایی مناسب و پر
جمعیت راه بروید.
از پیش برنامه ریزی کنید  -بدانید کجا
می روید و چگونه به خانه باز می
گردید.
متعلقات شخصی را محفوظ نگه دارید.
هرگونه واقعه را سریع به پلیس گزارش
دهید.

اورژانس
آمبوالنس ،پلیس ،آتش نشانی

وزلی میشن استار (سازمان خیریه)
1300 865 306.............................................

مرکز اختالالت تغذیه کوئینزلند
()Eating Disorders Queensland
07 3844 6055............................ edq.org.au

( ..................................................سه صفر) 000

بیمارستان ها (عمومی)

جرم و جنایت

بیمارستان دانشگاه گلدکوست1300 744 284................
بیمارستان روبینا 07 5668 6000.......................
بیمارستان تویید 07 5536 1133...........................

خدمات ترجمه کتبی و شفاهی ()TIS National

بهداشت و سالمت

شورای جوامع چندفرهنگی گلدکوست (Multicultural
)Communities Council Gold Coast

تلفن پلیس (موارد غیر اضطراری)
13 1444...............................police.qld.gov.au

تلفن جلوگیری از جرم و جنایت
1800 333 000............. crimestoppers.com.au

حمایت در مواقع بحرانی
( Lifeline Gold Coastحمایت در مواقع بحرانی و
پیشگیری از خودکشی)
13 1114.....................................lifeline.org.au

خدمات به افراد بی خانمان گلدکوست
()Gold Coast Homeless Service
07 5579 6060................................................

سالویشن آرمی (سازمان خیریه)
13 7258.................................... salvos.org.au

سینت وینسنت دو پل (سازمان خیریه)
1800 846 643...........................vinnies.org.au

13 432 584...............................13 Health

مرکز اطالعات در مورد سموم
()Poisons Information Centre
health.qld.gov.au/poisonsinformationcentre

13 1126......................................................

مرکز بهداشت گلدکوست  -مراقبت های  24ساعته
تخصصی سالمت روان1300 642 255.................
خدمات اطالع رسانی در مورد الکل و مواد مخدر
()Alcohol and Drug Information Service
1800 177 833.............................................

مدیکر ( - )Medicareاداره خدمات انسانی
()Department of Human Services
13 2011....................humanservices.gov.au

امور چندفرهنگی
13 1450........................... tisnational.gov.au

07 5527 8011......................mccgc.com.au

سازمان خانواده های چندفرهنگی
()Multicultural Families Organisation

13 7468......................... qld.gov.au/families

تلفن والدین (حمایت برای والدین)

1300 301 300................. parentline.com.au

خدمات حمایتی بارداری و خانواده

pregnancyfamilysupport.org
07 5575 8442.............................................

( The Benevolent Societyخدمات کودکان و
خانواده)
07 5644 9100................. benevolent.org.au

زنان

07 5571 0381............................ mfo.org.au

دی وی کانکت (خدمات حمایتی برای زنانی که خشونت
خانگی را تجربه می کنند)

07 5591 7261..................migrantcentre.org

1800 811 811.............................................

والدین و خانواده ها

خدمات مشاوره ملی در مورد آزار جنسی ،خشونت
خانگی و خانوادگی

مرکز مهاجران ()The Migrant Centre

سنترلینک ( - )Centrelinkاداره خدمات انسانی
()Department of Human Services
تلفن خانواده ها و والدین13 6150............................

والدین و خانواده ها

dvconnect.org/womensline

1800 737 732.............. 1800respect.org.au

سارا (خدمات حمایتی در مورد خشونت خانگی و خانوادگی
برای زنان با پیشینه چندفرهنگی)0405 065 544........

