
امسح الرمز ضوئًيا للحصول على مزيد من التفاصيل حول خدمات الدعم المذكورة أعاله، 
بما في ذلك المساعدات المادية والغذائية. 

131 444
لغير الطوارئ

 اتصل بالشرطة على الرقم:444 131 أو 
م بالًغا عبر اإلنترنت قدِّ

 لإلبالغ سرّيا عن معلومات حول جريمة، اتصل بـ 
1800 333 000 :Crimestoppers

000

جرعة مخدرات أو أدوية زائدة
نشاط غير قانوني

عند الخطر

للطوارئ
عندما يكون هناك تهديد مباشر على الصحة والسالمة:

دليل الدعم المحلي
لتشعر باألمان وتدعم من يحتاجون للمساعدة.

الخدمة الوطنية لترحيل الكالم 
الهاتف النصي 677 133 ثم 5555 9205 )03(

معلومات ونصائح حول الكحول والعقاقير 
م بسرّية تقدَّ

للحصول على معلومات على مدار الساعة طوال أيام 
األسبوع حول المسائل المتعلقة بالكحول والمخدرات )بما في 

:DirectLine ذلك برامج الحقن(، اتصل بـ

 هاتف: 	 
1800 888 236 

الصحة النفسية

St Vincents Mental Health Emergency لطوارئ الصحة 
النفسية

متاح 24 ساعة، 7 أيام في األسبوع
هاتف: 862 558 1300	 

إذا كان هناك شخص يشكل خطًرا على نفسه أو على 
اآلخرين، فاتصل بـ 000.

خدمة دعم األزمات متاحة 24 ساعة، جميع أيام األسبوع اتصل 
بـ Lifeline على 14 11 13.

 معلومات 
أكثر

الدعم غير الطارئ لألشخاص المتضررين 
من المخدرات أو الكحول أو الحقن العام 

Cohealth
يعمل فريق التوعية التابع لبرنامج Needle and Syringe في 

Cohealth
 التوعية النهارية )9.30 صباًحا - 5.30 مساًء( على الرقم 	 

)03( 9448 5530
 التوعية المسائية )7.30 - 10.30 مساًء( على الرقم 	 

0418 179 814
 	 innerspace@cohealth.org.au :البريد اإللكتروني

خدمة دعم مناصرة الشباب
إذا كان قلقك يتعلق بشاب )أقل من 25 عاًما(:

هاتف: 1698 9415 )03( 	 

Safe Place
خدمة تعافي من اإلدمان، تقدم في نهاية األسبوع لمتعاطي 

الكحول/ المتأثرين بالمخدرات في Yarra. أوقات العمل: من 
بعد ظهر الجمعة حتى بعد ظهر االثنين.

اتصل لالستعالم عن األماكن المتاحة 158 590 0472	 

اللغات:
غير ذلك
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إزالة المحاقن وما شابهها من أنواع 
المخلفات

الممتلكات الخاصة أو األعمال التجارية أو الشوارع أو األماكن 
العامة

 	 :Yarra مجلس بلدية 
)03( 9205 5555 

)متاح 24 ساعة(

أراضي العقارات السكنية العامة 
مكتب اإلسكان المحلي 

 	)03( 9429 5174  :Richmond
 	)03( 9093 5000 :Fitzroy
 	)03( 9417 5144 :Collingwood

 North Richmond Community Health 
 صحة المجتمع بشمال ريتشموند أو غرفة 

 الحقن الخاضعة لإلشراف الطبي 
Medically Supervised Injecting Room

 	 North Richmond Community Health 
)ساعات العمل(: 9811 9418 )03( 

محطات القطار أو خطوط السكك الحديدية
 قطارات المترو: 	 

007 800 1800 )من 6 صباًحا إلى 12 منتصف الليل(

الكتابة على الجدران )الجرافيتي(
معلومات حول إزالة الكتابة المكتوبة من على الجدران 

)الجرافيتي( من ممتلكات مجلس البلدية أو الممتلكات 
الشخصية أو غيرها من المرافق العامة هنا:

 إذا تعرضت ممتلكاتك الشخصية للتخريب، 
فاتصل بالشرطة:

 هاتف الشرطة: 	 
131 444

في حالة الطوارئ اتصل على 000 

النوم في األماكن العامة
إذا لم يكن الوضع طارئًا أو لم يكن هناك خطر طارئ، يمكنك 

إبالغ مجلس بلدية Yarra بالمشكلة لمتابعتها:
 هاتف:	 

)03( 9205 5555

 	 roughsleeping@yarracity.vic.gov.au :البريد اإللكتروني

:Launch Housing يمكنك أيًضا االتصال بـ
هاتف: 9611 9288 )03( 	 
 	info@launchhousing.org.au :البريد اإللكتروني

خيارات لما بعد ساعات العمل 
 يوفر مركز االتصال المخصص لألزمات 

)The Crisis Contact Centre )CCC خدمة ما بعد 
ساعات العمل لمن يعانون من التشرد.

هاتف: 727 627 1800 أو 7777 9536 )03( 	 

االستقطان )المقيمين في أماكن بدون وجه حق(
إذا كان هناك ما يثير قلقكم حول السالمة الفورية 

للمستقطنين/المشردين:
في حالة الطوارئ اتصل على 000	 

للشؤون األخرى التي تتعلق بالمقيمين في أماكن بدون وجه 
:Yarra حق، يرجى االتصال بمجلس بلدية

هاتف: 5555 9205 )03(	 
 	roughsleeping@yarracity.vic.gov.au :البريد اإللكتروني

 المزيد من 
المعلومات

اإلغاثة الغذائية
يقدم مجلس بلدية Yarra اإلغاثة الغذائية بالتعاون مع عدد من 

منظمات المجتمع المحلي.

 قائمة مقدمي اإلغاثة 
Yarra الغذائية في

أو قدم بالغ عبر 
اإلنترنت

امسح الرمز ضوئًيا للحصول على مزيد من التفاصيل حول خدمات الدعم 
المذكورة أعاله، بما في ذلك المساعدات المادية والغذائية

اإلحالة عبر 
اإلنترنت

 المزيد من
المعلومات

المزيد من 
المعلومات

دليل الدعم المحلي
لتشعر باألمان وتدعم من يحتاجون للمساعدة.

الخدمة الوطنية لترحيل الكالم 
الهاتف النصي 677 133 ثم 5555 9205 )03(
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