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 .دعم العائالت في بلدية يارا
 المعلومات والدعم المحلي الموثوق به

  

 للبقاء على اطالع بآخر الُمستجدات، قوموا بزيارة

https://www.yarracity.vic.gov.au/the-area/community-safety-and-
wellbeing/coronavirus-updates 

 

 الدعم في تربية األطفال والعالقات 

 يطة بها.في مثل هذه األوقات، يحتاج الكثير منّا إلى البعض من الدعم اإلضافي.  وفيما يلي روابط للخدمات والدعم في بلدية يارا واألماكن المح

YARRA FAMILY SERVICES 

 )الخدمات العائلية في يارا(

خدمة مجانية.  برنامج لدعم تربية األطفال يُرّكز 
على رفاهية األسرة واألطفال.  وهو متوفّر لألسر 

 عاماً.  18التي لديها طفل دون سن 

 

 9205 5555أو  9205 5468اتصلوا بالرقم 

PARENTLINE )بارينتالين( 

Parentline  هي خدمة هاتفية لالستشارات
متوفّرة لجميع أولياء والدعم على مستوى الوالية 

عاماً  18-0األمور ومقدمي الرعاية لألطفال من 
 في والية فيكتوريا.

 

 13 22 89اتصلوا على الرقم 

DRUMMOND STREET 

SERVICES )خدمات درومند ستريت( 

االستشارات والدعم في مجال العالقات واألسرة، 
ودعم الصحة النفسية لألسرة، وتدريب ودعم 

عم العائالت الناشئة عن طريق أولياء األمور ود
إعادة الزواج. وجميع الخدمات مجانية ويتم 

-خالل تفشي كوفيد zoomتقديمها عبر الهاتف/
19. 

 9663 6733اتصلوا على الرقم 

  

هل أنتم بحاجة إلى 
 المساعدة العاجلة

 في حال حدوث أي طارئ و/أو خطر فوري

 000اتصلوا بالشرطة على الرقم 

 كوروناالخط الساخن لفيروس 

ساعة في  24)متوفّر  1 800 675 398

 اليوم(
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 المساعدة لطفلكم/طفلتكم أو طفلكم الشاب/طفلتكم الشابة

Headspace )هيدسبايس( 

 headspaceمن خالل زيارة موقع 
اإللكتروني، يستطيع الشباب التواصل مع 

اآلخرين والتفاعل مع أدوات المساعدة الذاتية 
والوصول إلى عّدة موارد رائعة للصحة النفسية. 

وهذا باإلضافة إلى الدعم المباشر الفردي الذي 
 headspaceيمكن للشباب الوصول إليه عبر 

 .headspaceأو في مراكز 

https://headspace.org.au/ 

Collingwood   (03) 9417 0150 

Kids Helpline )خط مساعدة األطفال( 

خدمة استشارية مجانية عبر اإلنترنت والهاتف 
 25و 5لألطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 عاماً.

 1800 155 1800الرقم اتصلوا على 

kidshelpline.com.au 

ReachOut )ريتشاوت( 

منظمة عبر اإلنترنت للصحة النفسية للشباب 
 وأولياء أمورهم.  أدوات ونصائح عملية.

reachout.com 

 دعم تربية األطفال في السنوات األولى 

Maternal and Child Health 24 

hour Line  األم )خط ممرضة صحة

 ساعة في اليوم( 24والطفل المتوفّر 

ممرضة صحة األم والطفل  خطيمكن أن يعطيكم 
ساعة في اليوم، معلومات  24السري المتوفّر 

ونصائح حول رعاية وصحة طفلكم )من الوالدة 
 إلى بلوغ سن المدرسة(.

Call 13 22 29 

Home play and learning  اللعب(

 والتعلّم في المنزل(

من الصعب التواجد في المنزل مع أطفال من مختلف 
األعمار كل يوم وللنهار كلّه! إليكم بعض األفكار 

حول األنشطة والروتين والحفاظ على السالمة عبر 
 اإلنترنت.

https://www.yarracity.vic.gov.au/s
-and-ervices/family
-in-families-for-children/services
-play-covid19/home-during-yarra

learning-and 

 

 مساعدة مادية

ASK IZZY )إسألوا إيززي( 

Ask Izzy  هو موقع إلكتروني للموبايل يربط
األشخاص الذين يعانون من أزمة بالخدمات التي 

 يحتاجون إليها على الفور وفي مكان قريب.

https://askizzy.org.au/ 

ST VINCENT DE PAUL  سانت(

 Collingwood -فنسنت دي بول( 

  Fitzroyو

يوفّر المساعدة المادية على شكل طرود غذائية 
 عاني من ضائقة مالية. ومالبس لألفراد واألسر التي ت

Fitzroy  :9419 3072على الرقم 

Collingwood  :8415 1593على الرقم 

 1800 305 330االستفسارات العامة: 

ANGLICARE FITZROY  أنجليكير(
 فيتزروي(

اإلغاثة الطارئة على شكل طرود غذائية 
وحاجيات النظافة الشخصية ومساعدة مالية 

 واألدوية.لنفقات المنافع والهاتف 

 9486 0445اتصلوا على الرقم 

 مشاكل مالية
North Eastern Financial 

Counselling  االستشارات المالية الشمالية(
 الشرقية(

خدمة استشارية مالية مجانية وسرية ألي شخص 
 يعاني من صعوبات مالية.

  1800 685 682اتصلوا على الرقم 

Good Money Collingwood  غود ماني(
 كولينغوود(

)قروض  Step-UPقروض بدون فائدة، وقروض 
ذو فائدة ثابتة منخفضة وبدون رسوم(، واستشارات 

 مالية. 

  1300 770 550للقروض: اتصلوا بالرقم 
 ولإلستشارة المالية: 

  1300 148 028اتصلوا بالرقم 

 

https://headspace.org.au/
https://headspace.org.au/
tel:0394170150
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 العنف األسري

  000في حال حدوث أي طارئ و/أو خطر فوري، اتصلوا بالشرطة على الرقم 

The Orange Door North East 
 )الباب البرتقالي الشمالي الشرقي(

بين العاملين من  The Orange Doorيجمع 
خدمات مكافحة العنف األسري الُمتخّصصة 

وخدمات السكان األصليين والخدمات للرجال 
 الذين يقومون بالعنف. 

  1800 319 355اتصلوا على الرقم 

Safe Steps )الخطوات اآلمنة( 

ساعة في  24مركز االستجابة للعنف األسري متوفّر 
 كن الطارئ والمترجمين الشفهيين. اليوم. يوفّر الس

  1800 015 188اتصلوا على الرقم 

Respect 1800  

خط استشاري على الصعيد الوطني لحاالت 
االعتداء الجنسي والعنف األسري والمنزلي 

 ساعة في اليوم.  24متوفّر 
 

732 737 1800   

 دعم اإلسكان
Launch Housing Collingwood 

 هاوزينغ كولينغوود()لونش 

هي وكالة مجتمعية مستقلة مقّرها ملبورن ُمهّمتها 
إنهاء التشّرد.  يمكن الحضور إلى المكتب بدون 

مساًء من اإلثنين  5 -صباحاً  9موعد بين الساعة 
 إلى الجمعة. 

  9288 9611اتصلوا على الرقم 

Housing Crisis Line )خط أزمة اإلسكان( 

والية يمكنها مساعدتكم في منظمة تابعة لحكومة ال
العثور على المعلومات الصحيحة حول اإلسكان 

 والمساعدة السكنية في والية فيكتوريا. 

)اتصال  1800 825 955اتصلوا على الرقم 
 ساعة في اليوم( 24مجاني، 

Frontyard Youth Services 
 )خدمات فرونتيارد للشباب( 

لتلبية  برامج شاملة متعددة التخّصصات
احتياجات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

عاماً المعّرضين لخطر التشّرد أو  24و 12
 الذين يعانون منه.

 0077 9977اتصلوا على الرقم 

 

 الدعم القانوني
Fitzroy Legal Service Inc شركة( .

 فيتزروي للخدمات القانونية( 

خدمة قانونية محلية يمكنها تقديم مشورة قانونية 
مجانية باإلضافة إلى تمثيل مجاني وتمثيل حيث 

 يتم دفع الرسوم. 

أرسلوا بريداً إلكترونياً إلى 
legal.org.au-enquiries@fitzroy 

Victoria Legal Aid ية )المساعدة القانون
 في فيكتوريا(

مساعدة األشخاص في مشاكلهم القانونية. وحماية 
حقوق سكان والية فيكتوريا وتمثيل أولئك الذين 

 هم في أمّس الحاجة إليها. 

)خط  387 792 1300اتصلوا على الرقم 
 المساعدة القانونية المجاني( 

 

 (19-معلومات عن فيروس كورونا )كوفيد
 1 800 675 398الخط الساخن لفيروس كورونا 

 ساعة في اليوم(  24)متوفّر 

 خدمة الترجمة الشفهية 

إذا كنتم بحاجة إلى مترجم شفهي، اتصلوا بخدمة 
TIS National  131 450على الرقم  

 

 مجلس بلدية يارا 

-آخر التحديثات حول فيروس كورونا )كوفيد
ات (، بما في ذلك المعلومات حول الخدم19

واألحداث والبرامج، باإلضافة إلى النصائح حول 
 التباعد االجتماعي والرعاية الذاتية. 

https://www.yarracity.vic.gov.au/th
e-area/community-safety-and-

wellbeing/coronavirus-updates 

 

 دائرة الصحة والخدمات اإلنسانية 

معلومات وتحديثات ومشورة على مستوى الوالية 
 (. 19-حول تفشي مرض فيروس كورونا )كوفيد

 
  1800 675 398اتصلوا على الرقم 

 
https://www.dhhs.vic.gov.au/coron

avirus  
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