
Υποστήριξη 
Δυσχερειών  
και άλλες  
υπηρεσίες  
παραπομπής  

Recorded Council information in:

HOBSONS BAY
LANGUAGE LINE

9932 1212
INTERPRETER SERVICE FOR ALL LANGUAGES

Your Council in your language

Σε δύσκολους καιρούς, ο Δήμος του Hobsons Bay είναι εδώ για να σας 
στηρίξει. Υπάρχουν πολλές μορφές υποστήριξης στην κοινότητα Hobsons 
Bay περιλαμβανομένων του Σπιτιού της Γειτονιάς σας [Neighbourhood 
House], της βιβλιοθήκης, των αθλητικών λεσχών, των πολιτιστικών και 
θρησκευτικών ομάδων και του Δήμου. Πλησιάστε τους και ζητήστε βοήθεια.

Παρακάτω υπάρχει μια λίστα με υπηρεσίες υποστήριξης και οργανισμούς 
που δραστηριοποιούνται σε όλο το Hobsons Bay και στα δυτικά προάστια 
της Μελβούρνης. Οι περισσότεροι παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες. Πολλοί 
οργανισμοί διαθέτουν διερμηνείς, μεταφρασμένο υλικό και πολιτισμικά 
κατάλληλη υποστήριξη. Παρακαλείστε  να ενημερώσετε την οικογένεια, τους 
φίλους και τους γείτονές σας γι’ αυτούς τους οργανισμούς.

Για υποστήριξη κρίσεων καλέστε το Lifeline στο 13 11 14.  
Εάν βρίσκεστε σε άμεσο κίνδυνο καλέστε  το 000.

Ηχογραφημένες πληροφορίες του Δήμου στο:

Ο Δήμος σας στη γλώσσα σας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Χρηματοοικονομική 
Συμβουλευτική 
Βοήθεια 

National Debt Helpline [Εθνική 
Γραμμή Βοήθειας Χρέους] 

Αυτή η υπηρεσία σάς βοηθά να 
αντιμετωπίσετε προβλήματα 
χρέους. Επαγγελματίες 
χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι 
προσφέρουν δωρεάν, 
ανεξάρτητες και εμπιστευτικές 
υπηρεσίες.  
Καλέστε: 1800 007 007 
Ιστότοπος: ndh.org.au/ 

Anglicare – Newport, 
Williamstown και Altona 
Meadows

Δωρεάν ανεξάρτητες, 
εμπιστευτικές, 
χρηματοοικονομικές 
συμβουλές και υποστήριξη 
έκτακτης ανάγκης.
Καλέστε: (03) 9731 2500 
Ιστότοπος: www.anglicarevic.org.au/ 

Salvation Army - Altona

Χρηματοοικονομικές 
συμβουλές, κουπόνια, τρόφιμα 
και καλάθια με βασικά αγαθά.
Καλέστε: (03) 9398 1750 
Ιστότοπος: www.salvationarmy.org.au/ 
need-help/ 

IPC Χρηματοοικονομικές 
Συμβουλές Υγείας για άτομα 
ή μέλη της οικογένειάς τους 
που πλήττονται από τυχερά 
παιχνίδια 

Δωρεάν, εμπιστευτικές, μη 
επικριτικές υπηρεσίες για 
άτομα που πλήττονται από τα 
τυχερά παιχνίδια. 
Καλέστε: 9296 1234 
Email: gamblershelp@ipchealth.com.au 
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Μία λίστα με τηλεφωνικούς αριθμούς 
για να καλέσετε αυτές τις υπηρεσίες 
είναι εδώ: www.servicesaustralia.gov.
au/individuals/contact-us/phone-us 

Καλέστε: 131 202 για την 
Πολυγλωσσική Γραμμή του Centrelink

Καλέστε: 131 450 για τις Υπηρεσίες 
Μετάφρασης και Διερμηνείας του 
Medicare και του Child Support 
[Διατροφής Παιδιών] 

Ιστότοπος: www.servicesaustralia.gov.
au/individuals/information-in-your-
language/products 

Επείγουσα Βοήθεια

Laverton Community 
Integrated Services

Συμβουλευτική παρέμβαση 
κρίσεων και βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης 

Καλέστε: (03) 8368 0177 
Ιστότοπος: lcis.org.au/ 

Salvation Army - Altona

Κουπόνια, καλάθια 
βασικών αγαθών, και 
χρηματοοικονομικές συμβουλές 

Καλέστε: (03) 9398 1750 
Ιστότοπος: www.salvationarmy.org.au/ 
need-help/ 

St Vincent de Paul

Καλέστε για διανομή 
τροφίμων, κουπονιών και 
άλλης υλικής βοήθειας.

Καλέστε: 1800 305 330 
Ιστότοπος: www.vinnies.org.au/
findhelp#!vic 

Catholic Care

Υποστήριξη ατόμων, όπως 
κουπόνια για σουπερμάρκετ 
και καύσιμα θα είναι στη 
διάθεση των πελατών του 
Hobsons Bay, εάν μπορούν να 
κανονίσουν την παραλαβή από 
το Footscray. Εναλλακτικά, 
μπορούν να κανονίσουν 
ταχυδρομική αποστολή 
εξπρές εάν είναι απαραίτητο.

Καλέστε: (03) 9689 3888 
Ιστότοπος: www.ccam.org.au 

Νομική Βοήθεια

West Justice

Παρέχει δωρεάν νομική 
βοήθεια σε άτομα των δυτικών 
προαστίων της Μελβούρνης, 
περιλαμβανομένων 
καταναλωτικών διαφορών, 
πίστωσης και χρέους, 
νομοθεσίας νέων, οικογενειακού 
δικαίου και ενδοοικογενειακής 
βίας, προστίμων, τροχαίων 
ατυχημάτων, μισθώσεων, 
νομοθεσία νεοαφιχθέντων 
και προσφύγων, 
χρηματοοικονομικών 
συμβουλών, υποστήριξης 
Σπουδαστών Εξωτερικού και 
άλλων. 
Καλέστε: (03) 9749 7720 
Ιστότοπος: www.westjustice.org.au/ 

Justice Connect

Παρέχει μια σειρά νομικών 
υπηρεσιών σε άτομα και 
κοινοτικές ομάδες.
Καλέστε: (03) 8636 4400 
Ιστότοπος: justiceconnect.org.au/ 

Victoria Legal Aid

Εμπιστευτικές τηλεφωνικές 
και διαδικτυακές (online), 
συμβουλές και υπηρεσίες 
υποστήριξης.
Καλέστε: 1300 792 387 
Ιστότοπος: www.legalaid.vic.gov.au/
 

Υποστήριξη 
Πληρωμών 
Πρόνοιας

Australian Government 
Services Australia 

Οι υπηρεσίες Services Australia 
προσφέρουν μια σειρά από 
υπηρεσίες υγείας, πληρωμές 
κοινωνικής πρόνοιας και 
υπηρεσίες μέσω Centrelink, 
Medicare και της Διατροφής 
Παιδιών [Child Support]. 

Helping Hand Café – 
Williamstown Church of Christ

Καλάθια Τροφίμων και άλλη 
διαθέσιμη υποστήριξη.

Καλέστε: (03) 9397 5715  
Ιστότοπος: www.willichurch.org.au/ 

Newport Community 
Education Centre (Outlets) 

Δέματα τροφίμων, πάνες, 
είδη υγιεινής, κουβέρτες και 
κάρτες myki.

Καλέστε: (03) 9391 8504 
Ιστότοπος: www.outletsco-op.com.au/ 

Community Information and 
Support Service Victoria 
(CISVic)

Οργανισμός που μπορεί να 
εντοπίσει τον πλησιέστερο 
πάροχο αρωγής έκτακτης 
ανάγκης. 

Καλέστε: 9672 2000 
Ιστότοπος: www.cisvic.org.au/

Υποστήριξη 
Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας 

Utility Relief Grant

Επιχορήγηση για να βοηθήσει 
στην πληρωμή ενός 
καθυστερημένου λογαριασμού 
ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου ή νερού, λόγω 
προσωρινής οικονομικής 
κρίσης. 

Καλέστε: 1800 658 521 
Ιστότοπος: services.dhhs.vic.gov.au/
utility-relief-grant-scheme 



Energy and Water Ombudsman 
(Victoria)

Δωρεάν ανεξάρτητη υπηρεσία 
επίλυσης διαφορών για 
θέματα ενέργειας και νερού. 
Διαθέσιμο για ιδιώτες και 
επιχειρήσεις.Η υπηρεσία του 
Διαμεσολαβητή [Ombudsman] 
μπορεί να συμβάλει στη 
δημιουργία δίκαιων 
προγραμμάτων πληρωμών και 
να ρυθμίσει την επανασύνδεση 
ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου.
Ιστότοπος: www.ewov.com.au/ 
Καλέστε: 1800 500 509 
Καλέστε: 131 450 για υπηρεσία 
μετάφρασης

Telecommunications Industry 
Ombudsman (Victoria)

Δωρεάν, ανεξάρτητες 
υπηρεσίες παραπόνων 
για τηλεφωνία και 
διαδίκτυο. Η υπηρεσία του 
Διαμεσολαβητή μπορεί να 
βοηθήσει στη δημιουργία 
δίκαιων προγραμμάτων  
πληρωμών και υποστήριξης 
για οικονομικές δυσκολίες 
μεταξύ πελατών και παρόχων 
τηλεφωνίας και διαδικτύου.
Καλέστε: 1800 062 058 
Ιστότοπος: /www.tio.com.au/ 

Υποστήριξη Στέγασης 
και Στέγασης 
Έκτακτης Ανάγκης

Unison

Η Unison παρέχει προσιτή 
και κοινωνική στέγαση. 
Παρέχει επίσης υπηρεσίες 
προς αστέγους στη Δυτική 
Μελβούρνη.  
Καλέστε: 1800 825 955 
Ιστότοπος: unison.org.au/ 

Women’s Housing Ltd

Παρέχει στέγαση χαμηλού 
κόστους σε γυναίκες που 
κινδυνεύουν να μείνουν 
άστεγες.
Καλέστε: 9412 6868 
Ιστότοπος: womenshousing.com.au/

Υποστήριξη σε 
γυναίκες και 
παιδιά θύματα 
Ενδοοικογενειακής 
Βίας

SafeSteps: Family Violence 
Response Centre

24 ώρες, 7 ημέρες την 
εβδομάδα, γραμμή πρώτης 
ανταπόκρισης κατά της 
ενδοοικογενειακής βίας. 
To Κέντρο SafeSteps 
Family Violence Response 
Centre είναι η υπηρεσία 
πρώτης απόκρισης σε όλη 
τη Βικτώρια για γυναίκες, 
νέους και παιδιά που βιώνουν 
ενδοοικογενειακή βία.
Καλέστε: 1800 015 188 
Ιστότοπος: www.safesteps.org.au/

Women’s Health West

Υπηρεσίες ενδοοικογενειακής 
βίας στα δυτικά προάστια της 
Μελβούρνης.

Καλέστε: 9689 9588 (εργάσιμες ώρες) 
Ιστότοπος: whwest.org.au/ 

WIRE (Women’s Information 
and Referral Exchange)

Δωρεάν πληροφορίες 
παραπομπής υποστήριξης 
για όλες τις γυναίκες της 
Βικτώριας, μη-δυαδικά 
[nonbinary] και αποκλίνοντος 
φύλου άτομα.

Καλέστε: 1300 134 130 
Ιστότοπος: www.wire.org.au/ 

1800 RESPECT 

Εθνική συμβουλευτική 
υπηρεσία για σεξουαλική και 
ενδοοικογενειακή βία (24 
ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα 
υποστήριξη).

Καλέστε: 1800 737 732 / NRS: 1800 555 
677/ Διερμηνείς: 13 14 50 
Ιστότοπος: www.1800respect.org.au/
 

Υποστήριξη για 
Άνδρες

MensLine Australia

Δωρεάν τηλεφωνική και 
διαδικτυακή συμβουλευτική 
υπηρεσία για άνδρες με 
ανησυχίες ψυχικής υγείας και 
σχέσεων. 

Καλέστε: 1300 789 978 
Ιστότοπος: mensline.org.au/ 

Men’s Referral Service /  
No To Violence

Υπηρεσίες ενδοοικογενειακής 
βίας για άνδρες.

Καλέστε: 1300 766 491 
Ιστότοπος: ntv.org.au/
 

Βοήθεια Ψυχικής 
Υγείας

Beyond Blue

Δωρεάν, εμπιστευτική 
τηλεφωνική και διαδικτυακή 
(online) υποστήριξη για άτομα 
που βιώνουν κατάθλιψη και 
άγχος.
Καλέστε: 1300 22 46 36 
Ιστότοπος: headspace.org.au/ 



SANE Australia

Υποστήριξη για άτομα που 
βιώνουν σύνθετα προβλήματα 
ψυχικής υγείας και φροντιστές 
αυτών των ανθρώπων. 
Ειδικευμένοι σύμβουλοι θα 
παρέχουν τηλεφωνικά και 
διαδικτυακά συμβουλέςς και 
υποστήριξη, πληροφορίες και 
παραπομπές.
Καλέστε: 1800 18 72 63 
Ιστότοπος: www.sane.org/ 

Suicide Call Back Service

Μια τηλεφωνική και 
διαδικτυακή συμβουλευτική 
υπηρεσία για άτομα που έχουν 
αυτοκτονικές σκέψεις, την 
οικογένεια ή τους φίλους 
που επηρεάζονται από 
την αυτοκτονία και τους 
επαγγελματίες υγείας που 
αντιμετωπίζουν άτομα με 
αυτοκτονικές τάσεις.  
Καλέστε: 1300 659 467 
Ιστότοπος:  
www.suicidecallbackservice.org.au/
 

Suicide Line Victoria 

Τηλεφωνική και διαδικτυακή 
συμβουλευτική υπηρεσία.
Καλέστε: 1300 651 251 
Ιστότοπος: www.suicideline.org.au/
phone-and-online-counselling/ 

Υποστήριξη 
για Αλκοόλ και 
Ναρκωτικά 

Directline

24ωρη τηλεφωνική 
συμβουλευτική, πληροφόρηση 
και υποστήριξη παραπομπής 
για οποιονδήποτε στη 
Βικτώρια που αντιμετωπίζει 
προβλήματα που σχετίζονται 
με το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά.
Καλέστε: 1800 888 236 
Ιστότοπος: www.directline.org.au/

Joseph’s Corner – Yarraville 
and Laverton

Υπηρεσία υποστήριξης για 
οικογένειες που ζουν με 
εξαρτήσεις αλκοόλ ή άλλων 
ουσιών. 
Καλέστε: (03) 9315 2680 
Ιστότοπος: www.josephscorner.org.au/ 

ADF’s DrugInfo 

Δωρεάν και εμπιστευτική 
τηλεφωνική και διαδικτυακή 
υπηρεσία για πληροφορίες 
σχετικά με το αλκοόλ και/ή 
άλλα ναρκωτικά και πώς 
μπορείτε να υποστηρίξετε τον 
εαυτό σας ή κάποιον άλλο.
Καλέστε: 1300 85 85 84 
Ιστότοπος: adf.org.au/resources/
druginfo/ 

Pharmacotherapy Advocacy 
Mediation & Support (PAMS)

Τηλεφωνικές πληροφορίες, 
υποστήριξη, συνηγορία 
δικαιωμάτων, παραπομπή 
και διαμεσολάβηση για 
καταναλωτές οπιούχων 
φαρμάκων και τους άμεσους 
παρόχους υπηρεσιών τους, 
για οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με πελάτες 
φαρμακοθεραπείας στη 
Βικτώρια. 
Καλέστε: 1800 443 844 
Ιστότοπος: www.hrvic.org.au/pams

Alcoholics Anonymous

Δωρεάν υπηρεσία 
υποστήριξης από 
συμπάσχοντες για άτομα που 
θέλουν να διακόψουν την 
κατανάλωση αλκοόλ.
Καλέστε: (03) 9529 5948 
Ιστότοπος: aa.org.au/new-to-aa/ 

Narcotics Anonymous  

Δωρεάν υπηρεσία 
υποστήριξης από 
συμπάσχοντες για άτομα που 
θέλουν να απαλλαγούν από 
τον εθισμό σε ναρκωτικά.

Καλέστε: 1300 652 820 
Ιστότοπος: www.navic.net.au/ 

Υπηρεσίες 
Υποστήριξης κατά 
του Τζόγου 

IPC Health Gamblers Support

Δωρεάν, εμπιστευτικές, μη 
επικριτικές υπηρεσίες για 
άτομα που πλήττονται από 
τυχερά παιχνίδια.

Καλέστε: 9296 1234\ 
Email: gamblershelp@ipchealth.com.au 

Gamblers Helpline

Καλέστε: 1800 858 858 
Ιστότοπος: gamblershelp.com.au/ 

Peer Connection

Καλέστε: 1300 133 445

Πολυπολιτισμικές 
Υπηρεσίες

InTouch Multicultural Centre 
Against Family Violence

Υπηρεσίες υποστήριξης 
πολυπολιτισμικών 
οικογενειών σε περιπτώσεις 
ενδοοικογενειακής βίας. 
Καλέστε: 1800 755 988 
Ιστότοπος: intouch.org.au/ 



Asylum Seeker Resource 
Centre

Υποστήριξη προσφύγων και 
ατόμων αιτούντων άσυλο. 
Καλέστε: (03) 9326 6066 
Ιστότοπος: www.asrc.org.au/ 

West Welcome Wagon

Υποστήριξη σε τρόφιμα, 
έπιπλα, ρουχισμό, και αγγλική 
γλώσσα σε άτομα που 
αιτούνται άσυλο στα δυτικά 
προάστια της Μελβούρνης.  
Ιστότοπος:  
www.westwelcomewagon.org.au/ 

Υπηρεσίες 
Αυτοχθόνων και 
Νησιωτών του 
Πορθμού Τόρρες
Ειδική υπηρεσία υποστήριξης 
ενδοοικογενειακής βίας 
αυτοχθόνων:

Djirra

Ειδική υπηρεσία υποστήριξης 
ενδοοικογενειακής βίας 
αυτοχθόνων:
Καλέστε: 1800 105 303 
Ιστότοπος: djirra.org.au/ 

Ngawala Willumbong – 
Aboriginal Corporation

Παρέχει σε ιδρύματα 
εξειδικευμένες υπηρεσίες 
αποκατάστασης από αλκοόλ 
και ναρκωτικά και υπηρεσίες 
υποστήριξης στη Δυτική 
Μελβούρνη προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες 
των Αυτοχθόνων και των 
οικογενειών τους. 
Καλέστε: 9510 3233 
Ιστότοπος: www.ngwala.org.au

Υπηρεσίες 
προς ΛΟΑΤΚΙ+ 
(LGBTIQA+) 

WithRespect

Ειδικευμένη υπηρεσία 
υποστήριξης της 
ενδοοικογενειακής βίας 
ΛΟΑΤΚΙ.

Καλέστε: 1800 LGBTIQ (1800 542 847) 
Ιστότοπος: www.withrespect.org.au/ 

QLife

Ανώνυμη και δωρεάν 
υποστήριξη και παραπομπή 
ατόμων ΛΟΑΤΚΙ για θέματα 
όπως η ενδοοικογενειακή βία

Καλέστε: 1800 184 527  
(3 μ.μ. έως μεσάνυχτα καθημερινά) 
Ιστότοπος: qlife.org.au/

Υπηρεσίες για 
Παιδιά (0-12 ετών)

Kids Helpline 

Δωρεάν ιδιωτικές και 
εμπιστευτικές τηλεφωνικές 
και διαδικτυακές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για νέα άτομα μεταξύ 5 και 25 
ετών.

Καλέστε: 1800 551 800 
Ιστότοπος: kidshelpline.com.au/ 

Υπηρεσίες για Νέα 
Άτομα (12 – 25 
ετών)

Hobsons Bay Up Youth 
Services

Παρέχει σύντομη έως μέση 
γενική συμβουλευτική σε 
νέους που ζουν, εργάζονται ή 
σπουδάζουν στο δήμο ηλικίας 
12 έως 25 ετών.

Καλέστε: 9932 4000 
Ιστότοπος:  
www.hobsonsbay.vic.gov.au/UP

Headspace

Τηλεφωνική και διαδικτυακή 
ψυχική υγεία, σωματική υγεία, 
αλκοόλ και άλλες ουσίες, 
εργασία, υποστήριξη μελέτης 
για νέα άτομα μεταξύ 12 και 
25 ετών. 

Καλέστε: 1800 650 890 
Ιστότοπος: headspace.org.au/
 

Centre for Multicultural Youth

Υποστήριξη, καθοδήγηση 
και ευκαιρίες για νέους από 
οικογένειες μεταναστών και 
προσφύγων.

Καλέστε: 9340 3770 
Ιστότοπος: www.cmy.net.au/ 

Latitude Directions for Young 
People - Altona

Επισιτιστική και στεγαστική 
βοήθεια για νέους.

Καλέστε: (03) 9315 0061  
Ιστότοπος: www.latitude.asn.au/ 

Σπουδαστές 
Εξωτερικού

Study Melbourne

Δωρεάν υποστήριξη, 
πληροφορίες, επαφές και 
διάθεση τροφίμων για άτομα 
που ζουν και σπουδάζουν στη 
Βικτώρια. 

Καλέστε: 1800 056 449 
Ιστότοπος: www.studymelbourne.vic.
gov.au/help-and-support/support-for-
students-coronavirus/support-and-
food-relief-organisations 

Υπηρεσίες 
Βοήθειας Γονέων

Parentline Victoria 

Εμπιστευτικές δωρεάν 
διαδικτυακές συμβουλές για 
γονείς.

Καλέστε: 13 22 89 
Ιστότοπος: www.education.vic.gov.au/
parents/services-for-parents/Pages/
parentline.aspx?Redirect=1
 



Victorian Maternal and Child 
Health Services

24 ώρες, 7 ημέρες 
την εβδομάδα δωρεάν 
τηλεφωνική υπηρεσία με 
πληροφορίες και συμβουλές 
υγείας για γονείς βρεφών και 
μικρών παιδιών.
Καλέστε: 132 229

Hobsons Bay Maternal and 
Child Health Services

Καλέστε: 9932 1300 
Ιστότοπος: www.hobsonsbay.vic.gov.
au/Community/Community-services/
Families-Children/Maternal-Child-
Health-Service 

Caroline Chisolm Society

Παρέχει διάφορες μορφές 
υποστήριξης (υλική 
βοήθεια και συναισθηματική 
υποστήριξη) σε εγκύους, 
νέους γονείς και γονείς 
μικρών παιδιών.
Καλέστε: 9361 7000 
Ιστότοπος: caroline.org.au/

Υπηρεσίες 
Υποστήριξης 
Αναπήρων

Disability Resources Centre 
(DRC)

Ατομική συνηγορία 
δικαιωμάτων σε ενήλικες με 
σωματικές, αισθητηριακές, 
διανοητικές, νευρολογικές, 
ψυχοκοινωνικές και/ή 
πολλαπλές αναπηρίες 
σε θέματα του Εθνικού 
Συστήματος Ασφάλισης 
Αναπηρίας (NDIS), Centrelink, 
στέγασης και μεταφορών.
Καλέστε: 9671 3000 
Ιστότοπος: drc.org.au/ 

Victorian Advocacy League 
for Individuals with Disability 
(VALID)

Παρέχει ατομική βοήθεια 
σε άτομα με αναπηρία για να 
βοηθήσει στην επίλυση ενός 
προβλήματος.
Καλέστε: 9416 4003 
Ιστότοπος: www.valid.org.au/

Youth Disability Advocacy 
Service

Δωρεάν υποστήριξη 
συνηγορίας δικαιωμάτων για 
νέους ηλικίας 12-25 ετών με 
αναπηρία.
Καλέστε: 0438 638 734 
Ιστότοπος: www.yacvic.org.au/ydas

Υπηρεσίες 
Υποστήριξης 
Ηλικιωμένων 
Ατόμων

Seniors Rights Victoria 
Helpline

Εάν εσείς ή κάποιος που 
γνωρίζετε αντιμετωπίζει 
κακοποίηση ηλικιωμένων, 
καλέστε για υποστήριξη και 
βοήθεια.
Καλέστε: 1300 368 821 
Ιστότοπος: seniorsrights.org.au/ 

Relationships Australia – Elder 
Abuse

Η κακοποίηση των 
ηλικιωμένων μπορεί να 
πάρει πολλές διαφορετικές 
μορφές. Οι πιο κοινές 
μορφές κακοποίησης 
ηλικιωμένων είναι η 
οικονομική κακοποίηση 
και η παραμέληση. Οι 
αριθμοί επικοινωνίας για 
τις Υπηρεσίες Σχέσεων 
Ηλικιωμένων της Αυστραλίας 
[Relationships Australia’s 
Elder Relationship Services] 
υπάρχουν πιο κάτω.
Καλέστε: 1300 364 277 
Ιστότοπος: www.relationships.org.
au/relationship-advice/relationship-
advice-sheets/what-is-elder-abuse

Australian Multicultural 
Community Services

Υπηρεσίες υποστήριξης σε 
πολιτισμικά διαφορετικούς 
ηλικιωμένους και τους 
φροντιστές τους.
Καλέστε: 9689 9170 
Ιστότοπος: www.amcservices.org.au/ 

Υπηρεσίες 
Υποστήριξης 
Φροντιστών

Carers Victoria

Συμβουλευτικές ομάδες 
υποστήριξης για άτομα που 
φροντίζουν άλλους.
Καλέστε: 1800 514 845 
Ιστότοπος: www.carersvictoria.org.au/ 

Carer Gateway

Ένα δωρεάν τηλεφωνικό 
και διαδικτυακό φόρουμ για 
συμβουλές, αυτο-καθοδήγηση  
και απόκτηση δεξιοτήτων για 
φροντιστές. 
Καλέστε: 1800 422 737 
Ιστότοπος: www.carergateway.gov.au/ 

Τηλεφωνικές 
Εφαρμογές [Phone 
Apps]
Δωρεάν χρήση και λήψη στο 
smartphone σας από το Google 
Play ή το iTunes App store.

Ask Izzy

Βοηθά στην εύρεση των 
υπηρεσιών που χρειάζεστε, 
τώρα και σε κοντινή απόσταση 
από εσάς. Καλύπτει στέγαση, 
τρόφιμα, υγειονομική 
περίθαλψη, παροχή συμβουλών, 
νομικές συμβουλές, 
αντιμετώπιση εθισμών και 
πολλά άλλα.

Daisy

Συνδέει τις γυναίκες σε όλη την 
Αυστραλία με υπηρεσίες για 
τις επιπτώσεις σεξουαλικής 
επίθεσης, οικογενειακής βίας 
και ενδοοικογενειακής βίας.


