
Hỗ trợ trường hợp không khẩn cấp 
cho những người bị ảnh hưởng bởi 
ma túy hoặc rượu bia, hoặc tiêm 
chích nơi công cộng

Cohealth
Nhóm làm việc tiếp cận cộng đồng Chương trình Kim 
tiêm và Ống tiêm tại Cohealth
• Tiếp cận cộng đồng ban ngày (9:30 - 17:30)  

(03) 9448 5530 
• Tiếp cận cộng đồng buổi tối (19:30 - 22:30)  

0418 179 814
• Email: innerspace@cohealth.org.au 

Dịch vụ Bênh vực Hỗ trợ Thanh thiếu niên
Nếu quý vị quan ngại về người trẻ tuổi (dưới 25 tuổi):
• Điện thoại: (03) 9415 1698 

Safe Place
Dịch vụ giúp tỉnh táo vào cuối tuần dành cho những 
bị ảnh hưởng bởi rượu bia/ma túy ở Yarra. Hoạt động 
từ chiều Thứ sáu đến chiều Thứ hai. 
• Liên hệ đặt chỗ:  0472 590 158

Thông tin và lời khuyên kín đáo về 
vấn đề rượu bia, ma túy 

Để biết thông tin 24/7 về các vấn đề rượu bia và ma 
túy (bao gồm cả chương trình ống tiêm), hãy liên hệ 
với  DirectLine:

• Điện thoại:  
1800 888 236

Sức khỏe Tâm thần

Cấp cứu về Sức khỏe Tâm thần St Vincents
Hoạt động 24 giờ, 7 ngày một tuần
• Điện thoại:  1300 558 862
Nếu có người gây nguy hiểm cho bản thân họ hoặc 
người khác, hãy gọi 000.

Dịch vụ hỗ trợ khủng hoảng hoạt động 24/7. Gọi cho 
Đường dây Thường trực số 13 11 14.

Quét mã để biết thêm chi tiết về các dịch vụ hỗ trợ 
trên, bao gồm viện trợ về vật chất và lương thực.

000 131 444

Dùng ma túy quá liều
Hoạt động bất hợp pháp
Gặp nguy hiểm

Trường hợp Khẩn cấp Trường hợp Không khẩn cấp
Gọi cho Đường dây Hỗ trợ của Cảnh sát:  
131 444 hoặc trình báo trực tuyến

Để trình báo thông tin phạm tội một cách 
kín đáo, hãy gọi Crimestoppers:  
1800 333 000

Khi có sự đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và 
sự an toàn:

Hướng dẫn về Hỗ trợ Địa phương của Quý vị
Giúp quý vị hỗ trợ những người trong cộng đồng dễ bị tổn thương và cảm thấy an toàn.

Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia 
TTY 133 677 rồi yêu cầu số   (03) 9205 5555

Thêm  
thông tin

Ngôn ngữ
Khác

mailto:innerspace%40cohealth.org.au%20?subject=
https://www.directline.org.au/
https://www.crimestoppersvic.com.au/


Ngủ ngoài đường

Nếu tình huống không khẩn cấp hoặc không an toàn, 
quý vị có thể trình báo vấn đề cho Hội đồng Thành 
phố Yarra để theo dõi:
• Điện thoại: 

(03) 9205 5555 

• Email: roughsleeping@yarracity.vic.gov.au 

Quý vị cũng có thể gọi Launch Housing:
• Điện thoại: (03) 9288 9611
• Email: info@launchhousing.org.au

Các lựa chọn sau giờ làm việc
Trung tâm Liên lạc Hỗ trợ Người gặp Khủng hoảng 
(CCC) cung cấp dịch vụ sau giờ làm việc cho những 
người vô gia cư.
• Điện thoại: 1800 627 727 hoặc (03) 9536 7777

Chiếm giữ nhà/đất bất hợp pháp
Lo ngại về sự an toàn tức thì về những người xâm 
chiếm nhà:
• Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 000

Đối với việc quản lý nạn xâm chiếm khác, vui lòng 
liên hệ với Hội đồng Thành phố Yarra:
• Điện thoại: (03) 9205 5555 
• Email: roughsleeping@yarracity.vic.gov.au

Thêm thông tin 

Viện trợ lương thực 
Hội đồng Thành phố Yarra và một 
số tổ chức cộng đồng địa phương 
viện trợ lương thực.

Danh sách các nhà cung cấp viện trợ 
lương thực ở Yarra

Thải bỏ ống tiêm và rác liên quan

Khu vực tư nhân, doanh nghiệp, đường phố hoặc 
nơi công cộng
• Hội đồng Thành phố  
Yarra: (03) 9205 5555  
(hoạt động 24/24)

Khu Nhà ở Cộng đồng 
Văn phòng Nhà ở tại Địa phương
• Richmond: (03) 9429 5174
• Fitzroy: (03) 9093 5000
• Collingwood: (03) 9417 5144

North Richmond Community Health hoặc Phòng 
Tiêm được Giám sát về mặt Y tế
• North Richmond Community Health (giờ làm việc): 

(03) 9418 9811

Ga xe lửa hoặc tuyến đường sắt
• Tàu điện Metro:  

1800 800 007 (6 sáng đến 12 giờ đêm) 

         
        
         Tranh phun sơn trên tường (Graffiti) 

Thông tin về việc xóa tranh phun sơn trên tường 
khỏi tài sản của hội đồng, tài sản cá nhân hoặc 
các cơ sở công cộng khác tại đây:

Nếu tài sản cá nhân của quý vị bị phá hoại, hãy liên 
hệ với Cảnh sát:
• Đường dây Hỗ trợ  

của Cảnh sát:  131 444 

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 000 

Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia
TTY 133 677 rồi (03) 9205 5555

hoặc trình báo 
trực tuyến

Quét mã để biết thêm chi tiết về các dịch vụ hỗ trợ 
trên, bao gồm viện trợ vật chất và lương thực 

Giới thiệu 
trực tuyến

Thêm  
thông tin

Thêm  
thông tin

Hướng dẫn về Hỗ trợ Địa phương của Quý vị
Giúp quý vị hỗ trợ những người trong cộng đồng dễ bị tổn thương và cảm thấy an toàn.

Ngôn ngữ
Khác
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