اطالعاتی درباره این کتابچه

کارت دسترسی به خدمات تفریحی

این کتابچه حاوی اطالعاتی درباره خدمات شهر  ،Whittleseaسایر مراجع خدمات رسانی
محلی و برخی خدمات ایالتی است که به پناهجویان در حوزه شهری ما کمک رسانی می کنند.

مخصوص پناهجویان

دارنده این کارت می تواند از امکانات مرکز تفریحات  Mill Parkشهر
 ،Whittleseaمرکز تفریحات و استخر  Thomastownو مرکز شنای
 Whittleseaدر طول ساعات کاری با تخفیف ویژه استفاده کند.
دارنده باید یک پناهجو بوده و/یا در شهر  Whittleseaمشغول زندگی،
تحصیل و یا کار باشد .ارائه مدارک جهت اثبات صالحیت الزامی است.
این کارت برای مدت  12ماه پس از ارائه اول اعتبار دارد.
●
●

کارت های عضویت  /تخفیف توسط مرکز صادر می شوند
تاریخ انقضا 2020/ ..... / .....

برای آگاهی از جزئیات بیشتر به قسمت پشت مراجعه شود

این کتابچه طوری تهیه و طراحی شده که یافتن خدمات مفید و خدماتی که زندگی را برای
پناهجویان کمی آسان تر می سازند ،براحتی میسر باشد.

نحوه تماس با ما
تلفن9217 2170 :
:TTY( 133 677درخواست کنید با شماره
 9217 2170تماس گرفته شود)
فکس9217 2111 :
ایمیلinfo@whittlesea.vic.gov.au :

مراجعه حضوری

به  Whittleseaخوش آمدید
راهنمای پشتیبانی
و حمایتی برای پناهجویان
در Whittlesea

برای اطالعات بیشتر درباره رفت و آمد با قطار یا اتوبوس ،به وب سایت سازمان حمل و نقل
عمومی ویکتوریا ( )PTVدر  ptv.vic.gov.auمراجعه کنید .این سایت می تواند به زبان شما
کمک تان کنند .همچنین می توانید به  PTVبه شماره  007 800 1800زنگ بزنید.

طرز استفاده از راهنمای خیرمقدم به Whittlesea
در قسمت جلوی راهنمای خیرمقدم به  Whittleseaیک مرجع سریع قرار داده شده
که با استفاده از آن می توانید نوع خدمات مورد نیاز و سازمان های ارائه دهنده آن
خدمات را پیدا کنید.
بعد از قسمت مرجع سریع ،یک فهرست الفبایی از تمام سازمان ها و خدماتی که
ارائه می نمایند آورده شدهاست .برای آگاهی از جزئیات کامل سازمان ها می توانید
با شماره تلفن ذکر شده تماس گرفته و یا از وب سایت آنها بازدید کنید.

City of Whittlesea Civic Centre,
25 Ferres Boulevard,
South Morang Victoria 3752

سایر منابع موجود آنالین

ساعات کاری
دوشنبه تا جمعه از  8:30صبح تا  5بعد از ظهر

●  - Ask Izzyیک راهنمای جامع از کمک های موجود برای افراد بی خانمان
askizzy.org.au
●

whittlesea.vic.gov.au

“خوش آمدگویی نه تنها کاری صحیح است،
بلکه کاری عاقالنه است”.

 - InfoExchangeمسکن و بی خانمانی infoxchange.net.au

اطالعات موجود در این کتابچه در زمان انتشار صحیح بوده اند (اکتبر .)2018
برای دسترسی به نسخه آنالین این کتابچه به  whittlesea.vic.gov.auمراجعه کنید.
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مرکز تفریحات و استخر ( Thomastown (TRACمتعلق به شهر
 Whittleseaبوده و مدیریت آن بر عهده  Whittlesea YMCAمی باشد.
آدرس54 Main Street, Thomastown (Melway 8 G7( :
وب سایتilovetrac.com.au :
تلفن9463 0700 :

●

مرکز شنای Whittlesea
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whittlesea.vic.gov.au
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سازمان

 AMESاسترالیا

مرکز منابع پناهجویان

breakthru Craigieburn

پروژه پناهجویان Brigidine

Brotherhood of St Laurence
(گروه جوامع چندفرهنگی)
Brotherhood of St Laurence
(فرصت دهی به پناهجویان)

مرکز بهداشت پناهجویان و پناهندگان Cabrini

 Brotherhood of St Laurenceناتوانی و معلولیت ()NDIS

شهر ( Whittleseaخدمات واکسیناسیون)

شهر ( Whittleseaبهداشت مادران و کودکان)

سازمان آموزش و کارآموزی

شهر ( Whittleseaخدمات تفریحی)

DPV Health

برنامه بهداشت و سالمت Each - Refugee

Encompass Care Vic

مرکز خدمات جامعه محلی Epping

مرکز پزشکی و دندانپزشکی Epping Plaza

Fitted for Work

Foundation House

Headspace

Haven Home Safe

پلی تکنیک ملبورن

Life Without Barriers

سوپر کلینیک Mill Park

Neami National - Yflex

Neighbourhood houses

Neami National Steps to Wellbeing

مراکز محلی

Plenty Valley Salvation Army

●

20

“Welcoming is not just the right thing to do,
”it’s the smart thing to do.

سازمان حمل و نقل عمومی ویکتوریا

A support
guide for those
seeking asylum in
Whittlesea

Refugee Legal

Welcome to Whittlesea

 :RISEپناهندگان ،بازماندگان و بازداشت شدگان اسبق

به  Whittleseaخوش آمدید

●

●

Spectrum

●

●

مرکز پناهندگی Swanston Street

حمل و نقل

●

اتحادیه مستأجران ویکتوریا

●

●

●

●

بیمارستان رویال دندانپزشکی

●

●

●

●

مرکز تفریحات
و استخر (TRAC)Thomastown
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کمک در زمینه مواد غذایی  /مالی

●
●

●

●

●

بیمارستان رویال ملبورن

مشاوره حقوقی

●

●
●

●

خدمات مخصوص پناهجویان و پناهندگان Salvation Army

خدمات بهداشت مادران و کودکان

●

●

●

●

●

●

●

پروژه Uniting Asylum Seeker
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●

●

●

●

●

مرکز خوش آمدگویی Uniting Asylum Seeker
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

Victorian Arabic Social Services

خدمات بهداشتی و درمانی
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●

●

●
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●

●
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Victorian Legal Aid

برنامه های آموزشی  /اجتماعی
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VICSEG New Futures

کالس های زبان انگلیسی
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●

●
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●

Whittlesea Food Share

کمک در زمینه اشتغال

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Whittlesea Community Connections

●

●

●

●

●

مرکز اطالع رسانی زنان ()WIRE

کمک در زمینه پرونده  /پشتیبانی استقرار

●

●

●

●

●

کتابخانه های منطقه ای Yarra Plenty

کمک در زمینه مسکن

●

●

●

●

●

●

●

مرکز شنای  Whittleseaمتعلق به شهر  Whittleseaبوده و مدیریت آن بر
عهده  Whittlesea YMCAمی باشد .در این مرکز یک استخر آب گرم 25
متری فضای آزاد بعالوه چند استخر کوچک برای خردساالن وجود دارد
آدرس50 Walnut Street, Whittlesea (Melway 246 G8( :
وب سایتwhittleseaswimcentre.ymca.org.au :
تلفن9716 2137 :

مرکز تفریحات Mill Park
بازسازی مرکز تفریحات  Mill Parkباالخره آغاز شده و  25میلیون دالر
جهت ارتقای کامل قسمت های باشگاه تناسب اندام و شنا آن اختصاص داده
شده است .مرکز در طول مدت اجرای عملیات بازسازی تعطیل خواهد بود.
برای آگاهی از جزئیات پیشرفت کار به whittlesea.vic.gov.au/about-
/us/major-council-projects/mill-park-leisure-redevelopment
مراجعه کنید

پیام شهردار
بعنوان شهردار  ،Whittleseaمفتخرم که راهنمای پشتیبانی خیرمقدم
به  Whittleseaرا حضور شما ارائه نمایم .این راهنما حاوی فهرست
جامعی از خدمات رایگان یا کم هزینه بیش از  40سازمان برای
پناهجویان در شهر  Whittleseaمی باشد .این یکی از شیوه هایی است
که شورای شهر برای پشتیبانی و حمایت از یکی از آسیب پذیرترین
اقشار جامعه محلی در پیش گرفته است.
سازمان های معرفی شده در اینجا پشتیبانی و حمایت و کمک های متنوعی ارائه می
نمایند ،مانند کمک در زمینه مسکن ،پشتیبانی استقرار/کمک در زمینه پرونده ،کمک در
خصوص اشتغال ،کالس های زبان انگلیسی ،برنامه های آموزشی/اجتماعی ،خدمات
بهداشتی و درمانی ،مشاوره حقوقی ،کمک در خصوص غذا/کمک مالی و نیز خدمات
بهداشتی برای زنان و کودکان.
بدینوسیله مایلم از تمام افرادی که در تهیه راهنمای پشتیبانی خیرمقدم به Whittlesea
نقش داشته اند تشکر کرده و مراتب قدردانی خود را بابت تمام تالش های صرف شده
جهت تهیه این راهنما ابراز نمایم.

Cr Kris Pavlidis
شهردار ،شهر Whittlesea
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بهداشت و سالمتی
پناهندگان و پناهجویان برای نهادهای خدمات بهداشتی و درمانی جامعه محلی دارای
اولویت اول هستند و در صورت مراجعه به بیمارستان ها می توانند انتظار داشته باشند
که در اسرع وقت دیده شوند.
در طول مدتی که به درخواست اقامت دائم پناهجویان در استرالیا رسیدگی می شود،
امکان دارد دولت کامنولث ویزاهای مختلفی برای آنها صادر نماید .بعضی از شرایط
ویزاها ،امکان دسترسی به  Medicareو یا حق کار کردن را محدود می سازند .اگر
یک شخص اجازه کار کردن نداشته باشد ،به  Medicareدسترسی نخواهد داشت.
در طول مدتی که به وضعیت پناهندگی یک شخص رسیدگی می شود ،امکان دارد حق
کار کردن و استفاده وی از  Medicareتغییر نماید.
پناهجویان واجد شرایط استفاده از اکثر خدمات بهداشتی و جامعه محلی ،مانند خدمات
بهداشتی و درمانی جامعه محلی و برنامه مراقبت های خانگی و جامعه محلی هستند که
با بودجه دولت ویکتوریا فراهم می شوند ،زیرا بهره مندی از اکثر این خدمات به شرایط
ویزا یا وضعیت اقامتی بستگی ندارد.

امکاناتی برای پناهجویان در ویکتوریا فراهم شده است تا بتوانند از خدمات زیر
استفاده کنند:
 .1خدمات بیمارستان های عمومی
 .2خدمات آمبوالنس در شرایط اضطراری
 .3خدمات بهداشتی و درمانی جامعه محلی و برنامه مراقبت های خانگی و جامعه محلی
 .4خدمات دندانپزشکی
 .5واکسیناسیون تکمیلی
 .6کارت تخفیف وسائل حمل و نقل عمومی
 .7سوبسید هزینه مهدکودک
education.vic.gov.au/childhood
 .8سایر برنامه های دولت ویکتوریا که امکان دسترسی ویژه برای پناهجویان قائل
هستند.

اما شاید برای پناهجویانی که به  Medicareدسترسی ندارند ،استفاده از خدماتی که
بطور معمول نیاز به کارت  Medicareدارند دشوار باشد .دانستن این نکته نیز حائز
اهمیت است که هیچ شخص پناهجویی نمی تواند کارت ( Health Careکارت تخفیف
مراقبت های بهداشتی و درمانی) داشته باشد.

2
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خدمات اضطراری
خدمات اضطراری برای بیماری ها یا مشکالت بسیار وخیم سالمتی هستند.
مشکالت وخیم سالمتی ممکن است شامل مشکل تنفسی ،درد قفسه سینه ،خون ریزی که
بند نمی آید یا شکستگی استخوان شود.
برای آمبوالنس با شماره سه صفر ( )000تماس گرفته و یا به بخش اورژانس نزدیک
ترین بیمارستان مراجعه کنید.
بیمارستان  Northern Hospitalواقع در  185 Cooper Street, Eppingبیمارستان
اصلی شهر  Whittleseaمی باشد .شماره تلفن .8405 8000

 AMESاسترالیا

AB

آدرس748 High Street, Epping 3076 :
بعالوه دفاتر متعدد دیگر (به وب سایت رجوع کنید)
تلفن132 637 :
وب سایتames.net.au :
ایمیلEnquiries@ames.net.au :
هزینه :رایگان

مرکز منابع پناهجویان

آدرس214-218 Nicholson Street, Footscray 3011 :
تلفن9326 6066 :
وب سایتasrc.org.au :
ایمیلadmin@asrc.org.au :
هزینه :رایگان
نکات جانبی :عدم صالحیت  .Medicareمحدودیت کمک های مسکن.

breakthru Craigieburn

آدرس،Brotherhood of Street Laurence building :
59 Craigieburn Road, Craigieburn 3064
تلفن1800 767 212 :
وب سایتbreakthru.org.au :
ایمیلhello@breakthru.org.au :
هزینه :رایگان

پروژه پناهجویان Brigidine

آدرس52 Beaconsfield Parade, Albert Park 3206 :
تلفن9696 2107 :
وب سایتbasp.org.au :
ایمیلqueries@basp.org.au :
هزینه :رایگان (به استثنای مسکن در شرایط خاص)
نکات جانبی :کمک در زمینه اشتغال  -رزومه و برخی ایده های کاریابی ،کالس های
زبان انگلیسی  1:1 -با داوطلبان
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B

( Brotherhood of St Laurenceگروه جوامع چندفرهنگی)

مرکز بهداشت پناهجویان و پناهندگان Cabrini

آدرسEpping Community Services Hub, 713 High Street, Epping 3076 :
تلفن9422 5650 :
وب سایتbsl.org.au/contact/multicultural-communities-team :
ایمیلmct@bsl.org.au :
هزینه :رایگان

آدرس503 Sydney Road, Brunswick 3056 :
تلفن8388 7874 :
وب سایتcabrini.com.au/asylum-seeker-and-refugees :
ایمیلhealthhub@cabrini.com.au :
هزینه :رایگان
نکات جانبی :خدمات تخصصی سالمت روان

آدرسEpping Community Services Hub, 713 High Street, Epping 3076 :
دارای محل های متعدد
تلفن9422 5637 :
وب سایتgiventhechance.bsl.org.au :
ایمیلjvennorth@bsl.org.au :
هزینه :رایگان
نکات جانبی :برنامه های آموزشی  /اجتماعی  -ارجاع به آموزش های واجد شرایط.

شهر ( Whittleseaخدمات واکسیناسیون)

Brotherhood of St Laurence
ناتوانی و معلولیت ()NDIS

شهر ( Whittleseaبهداشت مادران و کودکان)

( Brotherhood of St Laurenceفرصت دهی به پناهجویان)

آدرس1/1 Latitude Boulevard, Thomastown 3074 :
16/797 Plenty Road, South Morang 3752
بعالوه دفاتر متعدد دیگر
تلفن1300 275 634:
وب سایت/ndis.bsl.org.au :
ایمیلNDIS.Info@bsl.org.au :
هزینه :رایگان

C

آدرس :محل ها و زمان های متعدد (ارجاع به وب سایت)
تلفن 9217 2098 :یا 9356 6744
وب سایتwhittlesea.vic.gov.au/media/2970/2018-immunisation- :
timetable.pdf
ایمیلrefugeeimmunisation@whittlesea.vic.gov.au :
هزینه :رایگان
آدرس :اکثر مناطق حومه شهر ( Whittleseaارجاع به وب سایت)
تلفن 9404 8888 :یا 9217 2170
وب سایتwhittlesea.vic.gov.au :
ایمیلmch@whittlesea.vic.gov.au :
هزینه :رایگان
نکات جانبی :خدمات  MCHبستری برای تسهیالت و امکانات زیر فراهم می آورد:
• کمک به شناسایی کودکان و خانواده های نیازمند ارزیابی ،مداخله ،ارجاع و پشتیبانی
تکمیلی در خصوص فرزندداری و رشد و تکامل کودکان.
• گردهم آوردن خانواده ها ،حمایت از شبکه های اجتماعی ،گروه های بازی حمایتی و
تقویت ارتباطات در جامعه محلی.
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شهر ( Whittleseaخدمات تفریحی)

آدرس :محل های متعدد (ارجاع به وب سایت)
وب سایتdirectory.whittlesea.vic.gov.au/sport-and-leisure-clubs/ :
leisure-centres-and-sport-facilities.aspx
هزینه :ورودی با تخفیف بسته به شرایط صالحیت

سازمان آموزش و کارآموزی

آدرس :مهدکودک ،دبستان و مدرسه متوسطه محلی شما
تلفن9488 9488 :
وب سایتeducation.vic.gov.au :
ایمیلnwvr@edumail.vic.gov.au :
هزینه :متغیر

DPV Health
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آدرس187 Cooper Street, Epping 3076 :
تلفن9409 8787 :
سوپر کلینیک پزشکی عمومی Mill Park
آدرس20 Civic Drive, South Morang 3082 :
تلفن8401 7373 :
 DPV Healthشهر Whittlesea
آدرس40-42 Walnut Street, Whittlesea 3757 :
تلفن9407 6104 :
خدمات مخصوص معلولیت و ناتوانی
آدرس31A Morang Drive, Mill Park 3082 :
تلفن9407 9699 :
مرکر فرهنگی جامعه محلی Farm Vigano
آدرس10 Bushmans Way, South Morang 3752 :
تلفن1300 234 263 :
وب سایتdpvhealth.org.au :
ایمیلinfo@dpvhealth.org.au :
هزینه :متغیر .خدمات بهداشتی و درمانی پیراپزشکی می تواند مشمول معافیت از پرداخت
هزینه گردد.
نکات جانبی :خدمات بهداشتی و درمانی شامل دندانپزشکی نیز می باشد .برای ارتباط با مددکار
عرب زبان دسترسی پناهندگان به خدمات بهداشتی با شماره  8401 7330تماس بگیرید.

برنامه بهداشت و سالمت Each - Refugee

E

آدرس75 Patterson Street, Ringwood East 3135 :
تلفن9837 3900 :
درخواست کنید با پرستار شیفت مخصوص پناهندگان صحبت کنید
وب سایتeach.com.au/service/refugee-health-program :
ایمیلRefugee.Health@each.com.au :
هزینه :صدور صورتحساب  Bulk billاز طریق Medicare
نکات جانبی :برای آگاهی از برنامه ها و خدمات دیگر به وب سایت رجوع کنید .کمک
هزینه مالی اعطا نمی شود.

Encompass Care Vic

آدرس31-61 McLeons Road, Bundoora :
تلفن9467 6777 :
وب سایتencompass.org.au :
ایمیلgobrato@encompass.org.au :
هزینه :رایگان
نکات جانبی :ارائه بسته های مواد غذایی و لوازم بهداشتی .ارائه چای رایگان در صبح
و ناهار گرم رایگان در کافه جامعه محلی در روزهای سه شنبه از ساعت  10:30صبح
تا  12:30ظهر.

مرکز خدمات جامعه محلی Epping

آدرس713 High Street, Epping 3076 :
تلفن1300 015 107 :
وب سایتeppingcommunityserviceshub.org.au :
ایمیلeppinghubenquiries@bsl.org.au :
هزینه :رایگان
نکات جانبی :تعدادی از سازمان ها در اینجا واقع شده اند
و برنامه ها و خدمات متنوعی ارائه می نمایند.
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مرکز پزشکی و دندانپزشکی Epping Plaza

آدرسShop 216, Epping Plaza, Corner Cooper and High Streets, Epping :
3076
تلفن9422 2222 :
هزینه :صدور صورتحساب  Bulk billاز طریق Medicare
نکات جانبی :برای پناهجویان دارای  Medicareرایگان می باشد

Fitted for Work

آدرس210 Lonsdale Street, Melbourne 3000 :
تلفن 9662 4289 :یا 9662 4028
وب سایتfittedforwork.org :
ایمیلinfo@fittedforwork.org :
هزینه :رایگان
نکات جانبی :شرایط صالحیت  -خانم ها

Foundation House

آدرس4 Gardiner Street, Brunswick 3056 :
تلفن9388 0022 :
آدرس161 Harvester Road, Sunshine 3020 :
تلفن9300 8670 :
وب سایتfoundationhouse.org.au :
ایمیلinfo@foundationhouse.org.au :
هزینه :رایگان
نکات جانبی :مشاوره آسیب های روحی و روانی
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Haven Home Safe

HL

آدرس52-56 Mary Street, Preston 3072 :
تلفن9479 0700 :
وب سایتhavenhomesafe.org.au :
ایمیلmetrointake@hhs.org.au :
هزینه :رایگان (بر اساس ارزیابی)
نکات جانبی :نقطه دسترسی مخصوص افراد بی خانمان که ارزیابی اولیه نیازهای
مسکن و حمایتی را انجام داده و درباره گزینه های مسکن بلندمدت و شرایط بحرانی
اطالعات ارائه می کند .گرفتن قرار مالقات توصیه می شود اما اگر بی خانمان هستید
می توانید بدون نوبت قبلی مراجعه کنید.

Headspace

آدرسLevel 1, 78 Main Street, Greensborough 3088 :
دارای محل های متعدد
تلفن9433 7200 :
وب سایتheadspace.org.au :
ایمیلHeadspaceGreensborough@mindaustralia.org.au :
هزینه :رایگان
نکات جانبی :مرکز مشترک خدمات رسانی – YSAS، Relationships Australia، E
 ،Focusخدمات بهداشت و سالمت روان منطقه بهداشت Austin

Life Without Barriers

آدرسShop 5, 560-650 High Street, Epping 3076 :
تلفن8405 4400 :
وب سایت/lwb.org.au/refugees-and-asylum-seekers :
ایمیلnorthwestvictoria@lwb.org.au :
هزینه :رایگان
نکات جانبی :خدمات حمایت و کمک در زمینه حل و فصل مسائل مربوط به وضعیت
پناهندگی.
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پلی تکنیک ملبورن

آدرس Cooper St & Dalton Road, Epping 3076 :تقاطع
دارای دفاتر متعدد
تلفن9269 1200 :
وب سایتmelbournepolytechnic.edu.au :
ایمیلinfo@melbournepolytechnic.edu.au :
هزینه :متغیر
نکات جانبی :آموزش برای اشتغال

سوپر کلینیک Mill Park

آدرس250 Childs Road, Mill Park 3082 :
تلفن9437 7437 :
وب سایتmillparksuperclinicpharmacy.com.au :
هزینه :صدور صورتحساب  Bulk billاز طریق Medicare
نکات جانبی :برای پناهجویان دارای  Medicareرایگان می باشد 24 .ساعته باز است.

Neami National - Yflex

آدرس,Shop MM1, Westfield Plenty Valley, 415 McDonalds Road :
Mill Park 3082
تلفن8691 5353 :
وب سایتneaminational.org.au/get-support/find-service/neami-yflex :
ایمیلyflex@neaminational.org.au :
هزینه :رایگان (پرونده ها بر اساس اولویت ارزیابی می شوند)
نکات جانبی :خدمات برای جوانان  12تا  25ساله دارای بیماری حاد روانی .کمک در
زمینه پرونده .حمایت و کمک در خصوص استقرار ارائه نمی شود.
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Neami National Steps to Wellbeing

N

آدرس422 Upper Heidelberg Road, Heidelberg 3084 :
تلفن8691 5450 :
وب سایتstepstowellbeing.org.au :
ایمیلstepstowellbeing@neaminational.org.au :
هزینه :رایگان (پرونده ها بر اساس اولویت ارزیابی می شوند)
نکات جانبی :حمایت و کمک های مختصر درباره مسائل سالمت روان مانند استرس و
اضطراب.

مراکز محلی

هر مرکز دوره های آموزشی متفاوتی دارد ،برای جزئیات بیشتر در مورد دوره ها با
مراکز جامعه محلی تماس بگیرید.

مرکز زندگی و آموزش Creeds Farm
آدرس2 Snugburgh Way, Epping 3076 :
تلفن9023 4606 :
وب سایتcreedsfarm.org.au :
ایمیلmanager@cfllc.org.au :
مرکز اجتماعی Greenbrook
آدرس40 McFarlane Crescent, Epping 3076 :
تلفن9408 0916 :
ایمیلgreenbrookch@whittlesea.vic.gov.au :
مرکز زندگی و آموزش Lalor
آدرسFrench Street Hall, 47A French Street, Lalor 3075 :
تلفن9465 6049 :
وب سایتlalorllc.vic.edu.au :
ایمیلoffice@lalorllc.vic.edu.au :
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Plenty Valley Salvation Army

Mill Park مرکز جامعه محلی و خدمات پشتیبانی آموزش بزرگساالن
68 Mill Park Drive, Mill Park 3082 :آدرس
9404 4565 :تلفن
millparkcommunityhouse.com :وب سایت
admin@millparkcommunityhouse.com :ایمیل

سازمان حمل و نقل عمومی ویکتوریا

Thomastown مرکز محلی
52 Main Street, Thomastown 3074 :آدرس
8376 6939 :تلفن
tnh.org.au :وب سایت
manager@tnh.org.au :ایمیل

Refugee Legal

Whittlesea مرکز جامعه محلی
92a Church Street, Whittlesea 3757 :آدرس
9716 3361 :تلفن
wchi.com.au :وب سایت
wchi@whittleseach.com.au :ایمیل

Corner of Morang Drive & Fred Hollows Way, Mill Park 3082 :آدرس
9436 9200 :تلفن
salvationarmy.org.au/whittlesea :وب سایت
 رایگان:هزینه
PTV Hub, 750 Collins Street, Docklands 3008 :آدرس
1800 800 007 :تلفن
/ptv.vic.gov.au/tickets/fares/concession/asylum-seekers :وب سایت
 تخفیف:هزینه
Level 6, 20 Otter Street, Collingwood 3066 :آدرس
) (پذیرش9413 0101 :تلفن
) (تلفن مشاوره9413 0100 :تلفن
مشاوره تلفنی
 بعد از ظهر2 –  صبح10 :• روزهای چهارشنبه
 بعد از ظهر2  صبح تا10 :• روزهای جمعه
refugeelegal.org.au :وب سایت
refugeelegal@refugeelegal.org.au :ایمیل
 رایگان:هزینه

 بازماندگان و بازداشت شدگان اسبق، پناهندگان:RISE

Level 01 247 Flinders Lane, Melbourne, 3000 :آدرس
9639 8623 :تلفن
riserefugee.org :وب سایت
admin@riserefugee.org :ایمیل
 رایگان:هزینه
 برای تضمین ارائه اقامتگاه های مناسب برای پناهندگان با سازمانRISE :نکات جانبی
 در زمینهRISE .های مسئول محلی و نهادهای خدماتی فعال در محالت همکاری دارد
.فراهم کردن اقامتگاه های اضطراری و مخصوص شرایط بحرانی کمک می کند
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Mernda مرکز جامعه محلی
5 Heals Road (corner Schotters Road), Mernda 3754 :آدرس
9717 8050 :تلفن
greenbrookmernda@whittlesea.vic.gov.au :ایمیل
 متغیر:هزینه
. برخی از مراکز محلی کالس های زبان انگلیسی دارند:نکات جانبی

Northern Health

The Northern Hospital, 185 Cooper Street, Epping 3076 :آدرس
8405 2000 :تلفن
nh.org.au :وب سایت
 رایگان:هزینه
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Spectrum

آدرس61 Riggall Street, Dallas 3047 :
دارای محل های متعدد
تلفن9977 9000 :
وب سایتspectrumvic.org.au :
ایمیلdallas@spectrumvic.org.au :
هزینه :رایگان
نکات جانبی :خدمات در زمینه امور خانوادگی و روابط

مرکز پناهندگی Swanston Street

آدرسChurch of Christ, 194 Little Lonsdale Street, Melbourne 3000 :
تلفن9623 9199 :
وب سایتcrossculture.net.au :
ایمیلadmin@crossculture.net.au :
هزینه :رایگان
نکات جانبی :اولین دو روز شنبه هر ماه از  1تا  3بعد از ظهر باز است .خدمات فقط
برای پناهجویان ارائه می شود (نه پناهندگان) .ارائه مدرک اثبات وضعیت پناهجویی
الزامی است

اتحادیه مستأجران ویکتوریا

آدرس55 Johnston Street, Fitzroy 3065 :
تلفن :اداری (فقط)9411 1444 :
مستأجران خصوصی9416 2577 :
مسکن اجتماعی1800 068 860 :
وب سایتtuv.org.au :
ایمیلadmin@tuv.org.au :
هزینه :رایگان
نکات جانبی :مشاوره درباره امور اجاره
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بیمارستان رویال دندانپزشکی

TU

آدرس720 Swanston Street, Carlton 3053 :
تلفن( 9341 1000 :منطقه شهری ملبورن)
( 1800 833 039خارج از منطقه شهری ملبورن)
وب سایتdhsv.org.au/patient-information/refugee-services :
ایمیلEnquiries@dhsv.org.au :
هزینه :رایگان

بیمارستان رویال ملبورن

آدرسLevel 9- North, 300 Grattan Street, Parkville 3052 :
تلفن9342 7000 :
وب سایتthermh.org.au/about/who-pays-our-services :
ایمیلvids@mh.org.au :
هزینه :رایگان

خدمات مخصوص پناهجویان و پناهندگان Salvation Army

آدرس12 Tinning Street, Brunswick 3056 :
تلفن9384 8333 :
هزینه :رایگان

Uniting
پروژه پناهجویان
آدرسLevel 1, 503 Sydney Road, Brunswick 3056 :
تلفن9326 8343 :
وب سایتlentarauc.org.au/page/58/asylum-seeker-project :
ایمیلinfo@lentarauc.org.au :
هزینه :رایگان
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Victorian Legal Aid

,Level 1, Building 1, Broadmeadows Station Centre :آدرس
1100 Pascoe Vale Road, Broadmeadows 3047
9302 8777 :تلفن
legalaid.vic.gov.au :وب سایت
broadmeadows@vla.vic.gov.au :ایمیل
 رایگان:هزینه

Whittlesea Community Connections

Shop 111, Epping Plaza, 583 High Street, Epping 3076 :آدرس
، سه شنبه، (دوشنبهMernda Villages Activity Centre, Mernda :آدرس
)پنجشنبه
Thomastown West Community Hub, 98 Main Street :آدرس
) (دوشنبه تا پنجشنبه,Thomastown
9401 6666 :تلفن
whittleseacommunityconnections.org.au :وب سایت
admin@whittleseacc.org.au :ایمیل
 رایگان:هزینه
 باشگاه های تکالیف خانه برای کودکان، فرصت های کار داوطلبانه:نکات جانبی
 ارجاع و مدافعه در زمینه کمک، تدریس خصوصی برای کودکان دبیرستانی،دبستانی
 کارآموزی ها، تکمیل فرم ها، آمادگی شغلی. کمک در زمینه اشتغال.های مسکن

Whittlesea Food Share

Whittlesea Uniting Church  ساختمان کوچک پشت کلیسای:آدرس
26 Forest Street )Walnut Street (تقاطع, Whittlesea 3757
8735 7131 :تلفن
lwboothinc@gmail.com :ایمیل
 رایگان:هزینه
 ساعت کاری:نکات جانبی
 بعد از ظهر2  صبح تا11  چهارشنبه ها، بعد از ظهر3  ظهر تا12 سه شنبه ها
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مرکز خوش آمدگویی پناهجویان
212 Sydney Road, Brunswick 3056 :آدرس
9388 2459 :تلفن
lentarauc.org.au/page/130/asylum-seeker-welcome-centre- :وب سایت
landing-page
info@lentarauc.org.au :ایمیل
 رایگان:هزینه

خدمات اجتماعی عربی ویکتوریا

C1, 1-13 The Gateway, Broadmeadows 3047 :آدرس
9359 2861 :تلفن
vass.org.au :وب سایت
mail@vass.org.au :ایمیل
 رایگان:هزینه
 برنامه های مراقبت از سالمندان، برنامه های پشتیبانی و تقویت خانواده:نکات جانبی
Win Back Your Life  برنامه مخصوص ترک قمار،و پشتیبانی و حمایت از معلولین
 خدمات جوانان، خدمات استقرار، Gambling Program

VICSEG New Futures

1E, 560 High Street, Epping 3076 :آدرس
8401 6700 :تلفن
vicsegnewfutures.org.au :وب سایت
communications@vicsegnewfutures.org.au :ایمیل
 رایگان:هزینه
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مرکز اطالع رسانی زنان ()WIRE

آدرس372 Spencer Street, West Melbourne 3003 :
تلفن1300 134 130 :
وب سایتwire.org.au :
ایمیلsupport@wire.org.au :
هزینه :رایگان
نکات جانبی :برنامه های رایگان هفتگی مانند مربی گری شغلی ،برنامه صرف ناهار
دستجمعی زنان ،جلسات مشاوره حقوقی درباره امور جدایی و اموال .برای اکثر برنامه
ها نیاز به ثبت نام قبلی وجود دارد ،اما در قسمت انتظار می توانید بدون نوبت قبلی
از کامپیوترهای عمومی و فضای نشیمنی آرام استفاده کنید .ثبت نام به روش آنالین از
طریق  Eventbriteیا تلفنی 9416 9348 :گزینه .2#

کتابخانه های منطقه ای Yarra Plenty

آدرس2A May Road, Lalor 3075 :
تلفن9465 2353 :
آدرس52 Main Street, Thomastown 3074 :
تلفن9464 1864 :
آدرس394 Plenty Road, Mill Park 3082 :
تلفن9437 8189 :
آدرس57-61 Laurel Street, Whittlesea 3757 :
تلفن9716 3028 :
وب سایتyprl.vic.gov.au :
ایمیلypmail@yprl.vic.gov.au :
هزینه :رایگان
نکات جانبی :امانت گرفتن اقالم به  15زبان مختلف ،قصه خوانی دوزبانه (و قصه
خوانی به زبان انگلیسی در تمام شعبه ها) ،کالس های پایه/مبتدی در زمینه تکنولوژی،
آرشیو اسباب بازی در کتابخانه  ،Lalorگروه های مکالمه زبان انگلیسی در  Lalorو
 ،Thomastownاستفاده رایگان از اینترنت  wifiو کامپیوترها در تمام شعب.
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