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ਚਣੁਤੌੀਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹੌਬਸਨਜ਼ ਬੇਅ ਵਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ। ਹੌਬਸਨ 
ਬੇਅ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਆਂਢੀ ਘਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ 
ਧਾਰਵਮਕ ਸਮਹੂਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਸਮਤੇ ਕਈ ਸਮਰਥਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਹੇਠਾਂ ਹੌਬਸਨਸ ਬੇਅ ਅਤੇ ਮਲੈਬੋਰਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਸਿੇਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਚੂੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਿੇਾਿਾਂ ਮਫੁਤ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਭਾਸੀਏ, ਅਨੁਿਾਦ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਸੀਲੇ ਅਤੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਿੇਂ ਸਮਰਥਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਨੰੂ  13 11 14 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ 000 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਸੰਬੰਧੀ 
ਮਦਦ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (Debt 
Helpline) 

ਇਹ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ 
ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸੇਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਮੁਫਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ 
ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 007 007 
ਿੈੱਬ: ndh.org.au/ 

ਏਜਂਲੀਕੇਅਰ – ਵਨਊਪੋਰਟ, 
ਵਿਲੀਅਮਜ਼ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਐਲਟੋਨਾ ਮੀਡੋਜ਼

ਮੁਫਤ ਸੁਤੰਤਰ, ਗੁਪਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਿਰਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਦਦ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9731 2500 
ਿੈੱਬ: www.anglicarevic.org.au/ 

ਸਾਲਿੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ – ਐਲਟੋਨਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ, ਿਾਊਚਰ, ਭੋਜਨ 
ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਹੈਂਪਰ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9398 1750 
ਿੈੱਬ: www.salvationarmy.org.au/ 
need-help/ 

ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਪਵਰਿਾਰਕ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ “IPC 
ਹੈਲਥ ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਵਲੰਗ”

ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ, ਗੈਰ-ਵਨਰਣਾਇਕ 
ਸੇਿਾਿਾਂ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 9296 1234 
ਈਮੇਲ: gamblershelp@ipchealth.com.au 

ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾ

ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ:

ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
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ਇਹਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਏਥੇ ਵਦੱਤੀ ਹੈ: www.servicesaustralia.gov.
au/individuals/contact-us/phone-us 

ਕਾਲ ਕਰੋ: 131 202 Centrelink ਦੀ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ 
ਲਾਈਨ ਿਾਸਤੇ

ਕਾਲ ਕਰੋ: 131450 Medicare ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ 
ਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਲਖਤੀ ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਬੁਾਨੀ 
ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ 

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

ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਲੈਿਰਟਨ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਇਨਟੈਗਰੇਵਟਡ 
ਸਰਵਿਸਜ਼

ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 8368 0177 
ਿੈੱਬ: lcis.org.au/ 

ਸਾਲਿੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ – ਐਲਟੋਨਾ

ਿਾਊਚਰ, ਹੈਂਪਰ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਿਰਾ

ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9398 1750 
ਿੈੱਬ: www.salvationarmy.org.au/ 
need-help/ 

ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੇਂਟ ਡੀ ਪੌਲ

ਭੋਜਨ, ਿਾਊਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ 
ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਫੋਨ 
ਕਰੋ  

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 305 330 
ਿੈੱਬ: www.vinnies.org.au/findhelp#!vic 

ਕੈਥੋਵਲਕ ਕੇਅਰ

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹੌਬਸਨਸ 
ਬੇਅ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ 
ਅਤੇ ਈਧਂਨ ਿਾਸਤੇ ਿਾਊਚਰ ਉਪਲਬਧ 
ਕਰਿਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੁੱ ਟਸਕ੍ੇਅ 
ਵਿਖੇ ਵਪਕ ਅੱਪ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 
ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ੈਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9689 3888 
ਿੈੱਬ: www.ccam.org.au 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਦਦ

ਿੈਸਟ ਜਸਵਟਸ (West Justice)

ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਿਾਦ, ਉਧਾਰ 
ਅਤੇ ਕਰਜ਼, ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ, 
ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ 
ਵਹੰਸਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮੋਟਰ ਿਾਹਨ ਨਾਲ 
ਜੁੜੇ ਹਾਦਸੇ, ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ, ਨਿੇਂ ਆਏ 
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਣਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਕਲੀਵਨਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ, 
ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸਮਰਥਨ 
ਆਵਦ ਸਮੇਤ ਮੁਫਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਦਦ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9749 7720 
ਿੈੱਬ: www.westjustice.org.au/ 

ਜਸਵਟਸ ਕਨੈਕਟ (Justice 
Connect)

ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੰੂ ਕਈ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 8636 4400 
ਿੈੱਬ: justiceconnect.org.au/ 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੀਗਲ ਏਡ (Victoria 
Legal Aid) 

ਗੁਪਤ ਫੋਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ, ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਿਰਾ ਸਮਰਥਨ ਸੇਿਾ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 792 387 
ਿੈੱਬ: www.legalaid.vic.gov.au/

 

ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ

ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ 

ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, Centrelink, 
Medicare ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ 
(Child Support) ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਵਸਹਤ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਲਵਪੰਗ ਹੈਂਡ ਕੈਫ਼ੇ – ਵਿਲੀਅਮਜ਼ਟਾਊਨ 
ਚਰਚ ਆਫ ਕਰਾਈਸਟ

ਫੂਡ ਹੈਂਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9397 5715  
ਿੈੱਬ: www.willichurch.org.au/ 

ਵਨਊਪੋਰਟ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 
ਸੈਂਟਰ (ਆਊਟਲੇਟ) 

ਫੂਡ ਪਾਰਸਲ, ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਕੱਛੀਆਂ, 
ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਿਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤੂਆਂ, 
ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਮਾਇਕੀ ਕਾਰਡ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9391 8504 
ਿੈੱਬ: www.outletsco-op.com.au/ 

ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਸਪੋਰਟ 
ਸਰਵਿਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ (CISVic)

ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਅਦਾਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਪ੍ਦਾਨਕ ਨੰੂ 
ਖੋਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 9672 2000 
ਿੈੱਬ: www.cisvic.org.au/

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤ 
ਅਤੇ ਮਦਦ

ਯੂਵਟਵਲਟੀ ਵਰਲੀਫ ਗ੍ਾਂਟ

ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਬਜਲੀ, 
ਗੈਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਬੱਲਾਂ ਦੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਗ੍ਾਂਟ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 658 521 
ਿੈੱਬ: services.dhhs.vic.gov.au/utility-
relief-grant-scheme 



ਐਨਰਜੀ ਐਡਂ ਿਾਟਰ ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ 
(ਵਿਕਟੋਰੀਆ)

ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਲਈ 
ਮੁਫਤ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਿਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਸੇਿਾ। 
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ। 
ਇਹ ਲੋਕਪਾਲ ਸੇਿਾ ਉਵਚਤ ਭੁਗਤਾਨ 
ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਵਬਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੁੜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 
ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿੈੱਬ: www.ewov.com.au/ 
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 500 509 
ਕਾਲ ਕਰੋ: 131 450 ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾ ਲਈ

ਟੈਲੀਕਵਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ 
ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ (ਵਿਕਟੋਰੀਆ)

ਮੁਫਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਸੇਿਾ। ਇਹ ਲੋਕਪਾਲ ਸੇਿਾ 
ਉਵਚਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 
ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਦਾਤਾਿਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 
ਵਿਿਾਦ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 062 058 
ਿੈੱਬ: /www.tio.com.au/ 

ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ 
ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ

ਯੂਨੀਸਨ (Unison)

ਯੂਨੀਸਨ ਵਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 
ਬਸੇਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 825 955 
ਿੈੱਬ: unison.org.au/ 

ਵਿਮਨਜ਼ ਹਾਊਵਜੰ਼ਗ ਵਲਮਵਟਡ

ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 
ਨੰੂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਬਸੇਰਾ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 9412 6868 
ਿੈੱਬ: womenshousing.com.au/

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ 
ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ:

SafeSteps: ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੰਸਾ ਿਾਸਤੇ 
ਪ੍ਤੀਵਕਵਰਆ ਕੇਂਦਰ

24/7 ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੰਸਾ ਿਾਸਤੇ 
ਪ੍ਤੀਵਕਵਰਆ ਲਾਈਨ। SafeSteps ਦਾ 
ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੰਸਾ ਿਾਸਤੇ ਪ੍ਤੀਵਕਵਰਆ 
ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਵਰਿਾਰਕ 
ਵਹੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, 
ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਰਾਜ 
ਵਿਆਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪ੍ਤੀਵਕਵਰਆ 
ਵਦਖਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ ਹੈ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 015 188 
ਿੈੱਬ: www.safesteps.org.au/

ਵਿਮਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਿੈਸਟ

ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 
ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 9689 9588 
(ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ)
ਿੈੱਬ: whwest.org.au/ 

WIRE (ਵਿਮਨਜ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਂ 
ਰੈਫਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ)

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, 
ਨਾਨ-ਬਾਈਨਰੀ ਅਤੇ ਵਲੰਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਵਿਵਿਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮਦਦ ਅਤੇ 
ਵਸਫਾਰਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 134 130 
ਿੈੱਬ: www.wire.org.au/ 

1800 ਵਰਸਪੈਕਟ 

ਕੌਮੀ ਵਜਨਸੀ ਹਮਲਾ, ਘਰੇਲੂ ਪਵਰਿਾਰਕ 
ਵਹੰਸਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਸੇਿਾ (24/7 
ਮਦਦ)

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 737 732 /  
NRS: 1800 555 677/ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ: 13 14 50 
ਿੈੱਬ: www.1800respect.org.au/

 

ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਮਦਦ

ਮੈੱਨਜ਼ਲਾਈਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ

ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਸਬੰਧੀ 
ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਿਰਾ ਸੇਿਾ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 789 978 
ਿੈੱਬ: mensline.org.au/ 

ਪੁਰੁਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਸੇਿਾ / ਵਹੰਸਾ 
ਨੰੂ ਨਾਂਹ

ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸੇਿਾਿਾਂ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 766 491 
ਿੈੱਬ: ntv.org.au/

 

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ

ਬੇਔਡਂ ਬਲੂ

ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਚੰਤਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਰਹੇ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ ਮਦਦ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 22 46 36 
ਿੈੱਬ: headspace.org.au/ 

SANE ਆਸਟਰੇਲੀਆ

ਜਵਟਲ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ 
ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਤਾਿਾਂ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਮਦਦ। ਕਾਬਲ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਅਤੇ 
ਸਮਰਥਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 18 72 63 
ਿੈੱਬ: www.sane.org/ 



ਆਸਟਰੇਲੀਆ Call Back Service

ਆਤਮਹੱਵਤਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ, ਆਤਮਹੱਵਤਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ 
ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਵਤਆਂ 
ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ੍ਦਾਨਕ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਬੈਕ 
ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਸੇਿਾ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 659 467 
ਿੈੱਬ: www.suicidecallbackservice.org.au/

 

ਸੁਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 

ਫੋਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 651 251 
ਿੈੱਬ: www.suicideline.org.au/phone-
and-online-counselling/ 

ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ

ਡਾਇਰੈਕਟਲਾਈਨ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਡਰੱਗ 
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਰਹੇ 
ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 24-ਘੰਟੇ  
ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ, 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 888 236 
ਿੈੱਬ: www.directline.org.au/

ਜੋਸਫ’ਜ਼ ਕੌਰਨਰ – ਯਾਰਾਿੇਲ ਅਤੇ 
ਲੇਿਰਟਨ

ਅਲਕਹੋਲ ਅਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ 
ਦੀ ਲਤ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਵਹਣ ਿਾਵਲਆਂ 
ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਸਿੇਾ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9315 2680 
ਿੈੱਬ: www.josephscorner.org.au/ 

ADF ਦੀ ਡਰੱਗਇਨਫ ੋ

ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਰਥ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਦੀ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਮਦਦ ਵਕੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਫੋਨ 
ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਿਾ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 85 85 84 
ਿੈੱਬ: adf.org.au/resources/druginfo/ 

ਫਾਰਮਾਕੋਥੈਰੇਪੀ ਐਡਿੋਕੇਸੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ 
ਐਡਂ ਸਪੋਰਟ (PAMS)

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ 
ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮਾਕੋਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ 
ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਫਾਰਮਾਕੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ 
ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱ ਦੇ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਵਸੱਧੇ ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਤਾਿਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਆਧਾਵਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਦਦ, ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਿਰਾ, ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 443 844 
ਿੈੱਬ: www.hrvic.org.au/pams

ਅਲਕੋਹਵਲਕਸ ਐਨੋਵਨਮਸ

ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਿਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮਜੋਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ 
ਮਦਦ ਸੇਿਾ। 

ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9529 5948 
ਿੈੱਬ: aa.org.au/new-to-aa/ 

ਨਾਰਕੋਵਟਕਸ ਐਨੋਵਨਮਸ  

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਿਾਨ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮਜੋਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ 
ਮਦਦ ਸੇਿਾ। 

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 652 820 
ਿੈੱਬ: www.navic.net.au/ 

ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ 
ਸੇਿਾਿਾਂ

IPC ਹੈਲਥ ਗੈਂਬਲਰਜ਼ ਸਪੋਰਟ

ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ, ਗੈਰ-ਵਨਰਣਾਇਕ 
ਸੇਿਾਿਾਂ

ਕਾਲ ਕਰੋ: 9296 1234\ 
ਈਮੇਲ: gamblershelp@ipchealth.com.au 

ਗੈਂਬਲਰਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 858 858 
ਿੈੱਬ: gamblershelp.com.au/ 

ਪੀਅਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 133 445

ਬਹੁ-ਸੱਵਭਆਚਾਕ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੰਸਾ ਵਿਰੁੱ ਧ ਇਨਟੱਚ 
ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ

ਬਹੁਸੱਵਭਆਚਾਰੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੰਸਾ 
ਸਮਰਥਨ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 755 988 
ਿੈੱਬ: intouch.org.au/ 

ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰ ਰੀਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ

ਪਨਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ

ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9326 6066 
ਿੈੱਬ: www.asrc.org.au/ 

ਿੈਸਟ ਿੈਲਕਮ ਿੇਗਨ

ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 
ਪਨਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਭੋਜਨ, ਫਰਨੀਚਰ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਦਦ। 

ਿੈੱਬ: www.westwelcomewagon.org.au/ 



ਐਬੋਵਰਜਨਲ ਐਡਂ ਟੋਰੇਸ 
ਸਟ੍ੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਸਰਵਿਸਜ਼
ਆਵਦਿਾਸੀ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਮਾਹਰ ਮਦਦ ਸੇਿਾ:

ਵਜਰਾ (Djirra)

ਆਵਦਿਾਸੀ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ 
ਮਾਹਰ ਮਦਦ ਸੇਿਾ:

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 105 303 
ਿੈੱਬ: djirra.org.au/ 

ਗਿਾਲਾ ਵਿਵਲਮਬੌਂਗ – ਐਬੋਵਰਜਨਲ 
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

ਆਵਦਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪੱਛਮੀਂ ਮੈਲਬੋਰਨ ਵਿੱਚ  ਅਲਕੋਹਲ 
ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਰ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਅਤੇ ਮੁੜ ਿਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ 
ਸਮਰਥਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 9510 3233 
ਿੈੱਬ: www.ngwala.org.au

LGBTIQA+ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਵਿਦਰੈਸਪੈਕਟ (WithRespect) 

ਮਾਹਰ LGBTIQ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੰਸਾ 
ਸਮਰਥਨ ਸੇਿਾ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 LGBTIQ (1800 542 847) 

ਿੈੱਬ: www.withrespect.org.au/ 

ਵਕਊਲਾਈਫ (QLife)

ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੰਸਾ ਸਮੇਤ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਿਾਸਤੇ 
ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਅਤੇ ਮੁਫਤ LGBTI ਹਮਜੋਲੀਆਂ 
ਿੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਸਫਾਰਸ਼

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 184 527  
(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪਵਹਰ 3 ਿਜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ) 
ਿੈੱਬ: qlife.org.au/

ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ  
(0 – 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ)

ਵਕਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 

5 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਨੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਫੋਨ ਅਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਸੇਿਾ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 551 800 
ਿੈੱਬ: kidshelpline.com.au/ 

ਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ 
(12 – 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 
ਿਾਲੇ)

ਹੌਬਸਨਸ ਬੇਅ ਅੱਪ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਜ਼

ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਿਾਲੇ 12 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀ 
ਤੋਂ ਮੱਧਮ ਆਮ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਸੇਿਾ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 9932 4000 
ਿੈੱਬ: www.hobsonsbay.vic.gov.au/UP

ਹੈੱਡਸਪੇਸ (Headspace) 

12 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੋਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ 
ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ, ਸਰੀਰਕ ਵਸਹਤ, 
ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, 
ਕੰਮ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 650 890 
ਿੈੱਬ: headspace.org.au/

 

ਬਹੁਸੱਵਭਆਚਾਰੀ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ

ਪ੍ਿਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਵਪਛੋਕੜ 
ਿਾਲੇ ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ, 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 9340 3770 
ਿੈੱਬ: www.cmy.net.au/ 

ਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈਟੀਵਚਊਡ 
ਵਹਦਾਇਤਾਂ – ਐਲਟੋਨਾ

ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ 
ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9315 0061  
ਿੈੱਬ: www.latitude.asn.au/ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ

ਸਟੱਡੀ ਮੈਲਬੋਰਨ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ 
ਿਾਵਲਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਮਰਥਨ, 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਰਾਹਤ।

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

ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ 
ਸੇਿਾਿਾਂ

ਪੇਰੈਂਟਲਾਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 

ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ  
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ।

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

 

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਮੈਟਰਨਲ ਐਡਂ ਚਾਈਲਡ 
ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਜ਼

ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿਾਨ ਬੱਵਚਆਂ ਿਾਲੇ 
ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਹਰ ਹਫਤ ੇ24 ਘੰਟੇ, 7 
ਵਦਨ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ 
ਿਾਲੀ ਮੁਫਤ ਫੋਨ ਸੇਿਾ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 132 229



ਹੌਬਸਨਸ ਬੇਅ ਮੈਟਰਨਲ ਐਡਂ ਚਾਈਲਡ 
ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਜ਼

ਕਾਲ ਕਰੋ: 9932 1300 
ਿੈੱਬ: www.hobsonsbay.vic.gov.au/
Community/Community-services/
Families-Children/Maternal-Child-
Health-Service 

ਕੈਰੋਲੀਨ ਵਚਸੋਲਮ ਸੋਸਾਇਟੀ

ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਨਿੇਂ ਬਣੇ ਮਾਵਪਆਂ 
ਅਤੇ ਵਰੜ੍ਹਨ ਿਾਲੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨੰੂ 
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ 
ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ) ਵਦੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 9361 7000 
ਿੈੱਬ: caroline.org.au/

ਅਪੰਗਤਾ ਸਮਰਥਨ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਅਪੰਗਤਾ ਸਮਰਥਨ ਸੈਂਟਰ (DRC)

NDIS, Centrelink ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼, 
ਆਿਾਜਾਈ ਿਰਗੇ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ, 
ਵਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਬੌਵਧਕ, 
ਤੰਤੂ-ਵਿਵਗਆਨਕ, ਮਨੋਸਮਾਜਕ ਅਤੇ/
ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਅਪੰਗਤਾਿਾਂ ਿਾਵਲਆਂ 
ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਿਕਾਲਤ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 9671 3000 

ਿੈੱਬ: drc.org.au/ 

ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ 
ਐਡਿੋਕੇਸੀ ਲੀਗ (VALID)

ਵਕਸੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸਦੀ 
ਸਮੱਵਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਹਮਣੇ-
ਸਾਹਮਣੇ ਮਦਦ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 9416 4003 
ਿੈੱਬ: www.valid.org.au/

ਯੂਥ ਵਡਸਏਵਬਲਟੀ ਐਡਿੋਕੇਸੀ ਸਰਵਿਸ

12-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਪੰਗ 
ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਿਕਾਲਤ 
ਸਹਾਇਤਾ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 0438 638 734 
ਿੈੱਬ: www.yacvic.org.au/ydas

ਬਜ਼ਰੁਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ 
ਸੇਿਾਿਾਂ

ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨਾਲ 
ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ 
ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ 
ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 368 821 
ਿੈੱਬ: seniorsrights.org.au/ 

ਵਰਲੇਸ਼ਨਵਸ਼ਪਸ ਆਸਟਰੇਲੀਆ – 
ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ

ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਸਭ 
ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪ ਹਨ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ 
ਬੇਗੌਰੀ। ਵਰਲੇਸ਼ਨਵਸ਼ਪਸ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 
ਦੀਆਂ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਬਤ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ 
ਹਨ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 364 277 
ਿੈੱਬ: www.relationships.org.au/
relationship-advice/relationship-
advice-sheets/what-is-elder-abuse

ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਬਹੁਸੱਵਭਆਚਾਰਕ 
ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਿਧ ਬੁਜ਼ਰੁਗ 
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾਿਾਂ 
ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਸੇਿਾਿਾਂ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 9689 9170 
ਿੈੱਬ: www.amcservices.org.au/ 

ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਲਈ 
ਸਮਰਥਨ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਕੇਅਰਰਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ

ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ, ਸਮਰਥਨ 
ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 514 845 
ਿੈੱਬ: www.carersvictoria.org.au/ 

ਕੇਅਰਰ ਗੇਟਿੇਅ

ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾਿਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਫੋਨ 
ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ 
ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਫੋਰਮ, ਸਿੈ-ਸੇਧ ਪ੍ਾਪਤ 
ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 422 737 
ਿੈੱਬ: www.carergateway.gov.au/ 

ਫੋਨ ਐਪਾਂ

Google Play ਜਾਂ iTunes App ਸਟੋਰ 
ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ 
ਿਰਤੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਆਸਕ ਇਜ਼ੀ (Ask Izzy) 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਬਸੇਰਾ, ਭੋਜਨ, ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ, ਨਸ਼ੇ 
ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਆਵਦ ਨੰੂ ਕਿਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡੇਜ਼ੀ (Daisy) 

ਵਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਹੰਸਾ 
ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਹੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਭਾਿ ਲਈ ਪੂਰੇ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।


