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Hỗ trợ cho các Gia đình ở 
Yarra. 
HỖ TRỢ & THÔNG TIN ĐÁNG TIN CẬY Ở ĐỊA PHƯƠNG 

  

ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT THÔNG TIN, HÃY TRUY CẬP 

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

Hỗ trợ phụ huynh và các mối quan hệ   

Vào những thời điểm như hiện nay, nhiều người chúng ta cần được giúp đỡ thêm một chút.  Dưới đây 
là các đường dẫn cho các dịch vụ và hỗ trợ trong và xung quanh Thành phố Yarra. 

CÁC DỊCH VỤ GIA ĐÌNH Ở 

YARRA 

Dịch vụ miễn phí.  Chương trình 
hỗ trợ phụ huynh chú trọng vào an 
sinh của gia đình và trẻ em.  Dành 
cho các gia đình có con dưới 18 
tuổi  

 

Hãy gọi 9205 5468 hoặc 9205 
5555 

PARENTLINE (ĐƯỜNG DÂY 

GIÚP ĐỠ PHỤ HUYNH) 

Parentline là dịch vụ hỗ trợ và tư 
vấn trên điện thoại toàn tiểu bang 
cho tất cả các phụ huynh và người 
chăm sóc trẻ em từ 0-18 tuổi ở 
Victoria. 

 

Gọi 13 22 89 

CÁC DỊCH VỤ Ở ĐƯỜNG 

DRUMMOND STREET  

Hỗ trợ và tư vấn gia đình và các 
mối quan hệ, Hỗ trợ sức khoẻ tâm 
thần cho gia đình, hỗ trợ và 
hướng dẫn phụ huynh và hỗ trợ 
dành cho các gia đình có mẹ 
kế/cha dượng. Tất cả mọi dịch vụ 
đều miễn phí và thực hiện qua 
điện thoại/zoom trong thời kỳ dịch 
bệnh covid-19. 

Gọi 9663 6733 

  

Cần Giúp đỡ Khẩn 
cấp 

Trong trường hợp khẩn cấp và/ 

hoặc gặp nguy hiểm tức thì 

hãy GỌI Cảnh sát theo số 000 

Đường dây nóng siêu vi corona 

1 800 675 398 (24 Giờ) 
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Giúp đỡ dành cho con nhỏ hay thanh thiếu niên 
của quý vị 

Headspace 

Khi truy cập trang mạng của 
headspace, thanh thiếu niên có 
thể kết nối với những người khác, 
giao tiếp dùng các công cụ tự giúp 
đỡ và tiếp cận nhiều nguồn tài liệu 
tuyệt vời về sức khoẻ tâm thần. 
Đây là ngoài sự hỗ trợ riêng trực 
tiếp mà thanh thiếu niên có thể 
tiếp cận, thông qua headspace 
hoặc ở trung tâm headspace. 

https://headspace.org.au/ 

Collingwood   (03) 9417 0150 

Đường dây Giúp đỡ Trẻ em 

Dịch vụ tư vấn trên điện thoại và 
trực tuyến miễn phí cho trẻ em và 
thanh thiếu niên từ 5 đến 25 tuổi. 

Gọi số 1800 155 1800 

kidshelpline.com.au 

ReachOut (Nhờ Giúp đỡ) 

Tổ chức giúp đỡ sức khoẻ tâm 
thần trực tuyến dành cho thanh 
thiếu niên và cha mẹ họ.  Các 
công cụ và hướng dẫn thực tế 

reachout.com 

Hỗ trợ phụ huynh vào những năm tháng đầu tiên  

Đường dây Y tá Mẫu Nhi 24 giờ 

Đường dây Y tá Mẫu Nhi bảo mật 
24 giờ  có thể cung cấp cho quý vị 
thông tin và hướng dẫn về việc 
chăm sóc và sức khoẻ của con 
quý vị (từ lúc mới sinh cho tới tuổi 
đến trường). 

Call 13 22 29 

Chơi và học ở nhà 

Ở nhà với các con ở những lứa tuổi 
khác nhau cả ngày mỗi ngày thật khó 
khăn! Dưới đây là một số ý tưởng về 
các hoạt động, nề nếp sinh hoạt và giữ 
an toàn trực tuyến. 

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

 

Giúp đỡ vật chất 

ASK IZZY 

Ask Izzy là một trang mạng di 
động kết nối những người đang 
gặp khủng hoảng với các dịch vụ 
mà họ cần ngay lập tức và kế bên. 

https://askizzy.org.au/ 

ST VINCENT DE PAUL - 

Collingwood & Fitzroy 

Cung cấp sự giúp đỡ vật chất 
dưới hình thức gói thực phẩm và 
quần áo cho những người độc 
thân và gia đình đang gặp khó 
khăn tài chính.  

Fitzroy: 9419 3072 

Collingwood: 8415 1593 

Tổng quát: 1800 305 330 

ANGLICARE FITZROY 

Giúp đỡ khẩn cấp dưới hình thức 
gói thực phẩm, đồ vệ sinh cá nhân 
và giúp đỡ tài chính cho các chi 
phí điện nước, điện thoại và thuốc 
thang. 

Gọi 9486 0445 

  

https://headspace.org.au/
tel:0394170150
https://askizzy.org.au/
https://www.yarracity.vic.gov.au/services/family-and-children/services-for-families-in-yarra-during-covid19/home-play-and-learning
https://www.yarracity.vic.gov.au/services/family-and-children/services-for-families-in-yarra-during-covid19/home-play-and-learning
https://www.yarracity.vic.gov.au/services/family-and-children/services-for-families-in-yarra-during-covid19/home-play-and-learning
https://www.yarracity.vic.gov.au/services/family-and-children/services-for-families-in-yarra-during-covid19/home-play-and-learning
https://askizzy.org.au/
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Các vấn đề tài chính 
Cố vấn Tài chính vùng Đông Bắc  

Dịch vụ cố vấn tài chính miễn phí 
và bảo mật cho bất kỳ người nào 
gặp khó khăn về tài chính. 

Gọi 1800 685 682  

Good Money Collingwood 

Khoản vay không tính lãi suất, 
khoản vay lãi suất thấp, cố vấn tài 
chính  

Vay tiền: Gọi 1300 770 550  
Cố vấn Tài chính:  
Gọi 1300 148 028  

 

Bạo hành Gia đình 

Trong trường hợp khẩn cấp và/ hoặc gặp nguy hiểm tức thì, hãy gọi Cảnh sát số 000  

The Orange Door (Cánh cửa Da 
cam) vùng Đông Bắc 

The Orange Door quy tụ nhân viên 
từ các dịch vụ chuyên về bạo hành 
gia đình, các dịch vụ giúp người 
Thổ dân và các dịch vụ giúp đàn 
ông bạo hành.  

Gọi 1800 319 355  

Safe Steps (Các Bước An toàn) 

Trung tâm Giúp đỡ Bạo hành Gia 
đình 24 giờ.  Có nhà ở khẩn cấp 
và thông dịch viên  

Gọi 1800 015 188  

1800 Respect 

Đường dây tư vấn bạo hành gia 
đình và ở nhà, tấn công tình dục 
Quốc gia 24 giờ.  
 

1800 737 732  

Hỗ trợ nhà ở 
Launch Housing Collingwood 

Cơ quan giúp đỡ cộng đồng độc 
lập ở Melbourne có nhiệm vụ 
chấm dứt tình trạng vô gia cư. 
Đến văn phòng không cần hẹn, từ 
9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ 
Hai đến thứ Sáu.  

Gọi 9288 9611  

Đường dây Giúp đỡ Khủng 
hoảng Nhà ở 

Tổ chức của chính phủ tiểu bang 
có thể giúp quý vị tìm thông tin 
chính xác về nhà ở và hỗ trợ nhà 
ở ở Victoria.  

Gọi 1800 825 955 (cuộc gọi miễn 
phí, 24 giờ) 

Dịch vụ Giúp đỡ Thanh thiếu 
niên Frontyard  

Các chương trình toàn diện, đa 
nghành nhằm đáp ứng nhu cầu 
của thanh thiếu niên ở lứa tuổi từ 
12 đến 24, có nguy cơ bị vô gia 
cư. 

Gọi 9977 0077 

 

Trợ giúp luật pháp 
Dịch vụ Luật pháp Fitzroy   

Dịch vụ luật pháp địa phương có 
thể cung cấp hướng dẫn luật pháp 
miễn phí, cũng như đại diện ở toà 
miễn phí và trả phí.  

Email enquiries@fitzroy-
legal.org.au 

Victoria Legal Aid (Trợ giúp 
Luật pháp Victoria) 

Giúp những người gặp vấn đề luật 
pháp. Bảo vệ quyền hạn của 
người dân Victoria và đại diện cho 
những người cần nhất.  

Gọi 1300 792 387 (Đường dây 
giúp đỡ về luật pháp miễn phí)  

 

tel:0399770077
mailto:enquiries@fitzroy-legal.org.au
mailto:enquiries@fitzroy-legal.org.au


2020 
 

 

Thông tin về siêu vi corona (COVID-19) 
Đường dây nóng siêu vi corona 
1800 675 398 (24 Giờ)  

Dịch vụ Thông dịch  

Nếu quý vị cần thông dịch viên, 
hãy gọi TIS Quốc gia số 131 450  

 

Hội đồng Thành phố Yarra  

Thông tin cập nhật mới nhất về 
siêu vi corona (COVID-19), bao 
gồm thông tin về các dịch vụ, sự 
kiện và chương trình, cũng như 
hướng dẫn về giãn cách xã hội và 
chăm sóc bản thân.  

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

 

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh  

Thông tin, cập nhật và hướng dẫn 
toàn tiểu bang về dịch bệnh siêu vi 
corona (COVID-19).  

 
Gọi 1800 675 398  
 
https://www.dhhs.vic.gov.au/coron
avirus  

 
 

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

