Punjabi, September 2020

ਔਕੜ ਵਿੱ ਚ
ਸਮਰਥਨ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ
ਗੱ ਲਾਂ
ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ, ਹੌਬਸਨਜ਼ ਬੇਅ ਸਿਟੀ ਕੌਂ ਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਹੌਬਸਨ
ਬੇਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਘਰ, ਲਾਇਬ੍ਰ
ਰੇ ੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂ ਸਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਰਥਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ।
ਹੇਠਾਂ ਹੌਬਸਨਸ ਬੇਅ ਅਤੇ ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੇ ਪੱ ਛਮੀ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ, ਅਨੁਵਾਦ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

ਸੰ ਕਟ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਨੂੰ 13 11 14 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ 000 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਮਦਦ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (Debt
Helpline)
ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ
ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਮੁਫਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 007 007
ਵੈੱਬ: ndh.org.au/

ਏਂਜਲੀਕੇਅਰ – ਨਿਊਪੋਰਟ,
ਵਿਲੀਅਮਜ਼ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਐਲਟੋਨਾ ਮੀਡੋਜ਼
ਮੁਫਤ ਸੁਤੰਤਰ, ਗੁਪਤ, ਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟ ਵਿੱ ਚ ਰਾਹਤ ਮਦਦ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9731 2500
ਵੈੱਬ: www.anglicarevic.org.au/

ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ – ਐਲਟੋਨਾ
ਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਵਾਊਚਰ, ਭੋਜਨ
ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਹੈਂਪਰ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9398 1750
ਵੈੱਬ: www.salvationarmy.org.au/
need-help/

ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ “IPC
ਹੈਲਥ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂ ਸਲਿੰਗ”
ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ, ਗੈਰ-ਨਿਰਣਾਇਕ
ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 9296 1234
ਈਮੇਲ: gamblershelp@ipchealth.com.au
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ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ

ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਏਥੇ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ: www.servicesaustralia.gov.
au/individuals/contact-us/phone-us

ਵੈਸਟ ਜਸਟਿਸ (West Justice)

ਕਾਲ ਕਰੋ: 131 202 Centrelink ਦੀ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ
ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ

ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੇ ਪੱ ਛਮੀ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਉਧਾਰ
ਅਤੇ ਕਰਜ਼, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ,
ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਹਿੰ ਸਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਹਾਦਸੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਆਏ
ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਲੀਨਿਕ, ਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ,
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਰਥਨ
ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9749 7720
ਵੈੱਬ: www.westjustice.org.au/

ਜਸਟਿਸ ਕਨੈਕਟ (Justice
Connect)
ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 8636 4400
ਵੈੱਬ: justiceconnect.org.au/

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੀਗਲ ਏਡ (Victoria
Legal Aid)
ਗੁਪਤ ਫੋਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ, ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾ ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 792 387
ਵੈੱਬ: www.legalaid.vic.gov.au/

ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, Centrelink,
Medicare ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ
(Child Support) ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 131450 Medicare ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ
ਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
ਵੈੱਬ: www.servicesaustralia.gov.au/
individuals/information-in-yourlanguage/products

ਸੰ ਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਲੈ ਵਰਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਟੈਗਰੇਟਿਡ
ਸਰਵਿਸਜ਼
ਸੰ ਕਟ ਵਿੱ ਚ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਹੈਲਪਿੰ ਗ ਹੈਂਡ ਕੈਫ਼ੇ – ਵਿਲੀਅਮਜ਼ਟਾਊਨ
ਚਰਚ ਆਫ ਕਰਾਈਸਟ
ਫੂਡ ਹੈਂਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ
ਹੈ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9397 5715
ਵੈੱਬ: www.willichurch.org.au/

ਨਿਊਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਸੈਂਟਰ (ਆਊਟਲੇ ਟ)
ਫੂਡ ਪਾਰਸਲ, ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਕੱ ਛੀਆਂ,
ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ,
ਕੰ ਬਲ ਅਤੇ ਮਾਇਕੀ ਕਾਰਡ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9391 8504
ਵੈੱਬ: www.outletsco-op.com.au/

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

ਂ ਸਪੋਰਟ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ
ਸਰਵਿਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ (CISVic)

ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ – ਐਲਟੋਨਾ

ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸੰ ਕਟ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ
ਖੋਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਊਚਰ, ਹੈਂਪਰ, ਅਤੇ ਵਿੱ ਤੀ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾ
ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9398 1750
ਵੈੱਬ: www.salvationarmy.org.au/
need-help/

ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੇਂਟ ਡੀ ਪੌਲ
ਭੋਜਨ, ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ
ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਫੋਨ
ਕਰੋ
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 305 330
ਵੈੱਬ: www.vinnies.org.au/findhelp#!vic

ਕੈਥੋਲਿਕ ਕੇਅਰ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੌਬਸਨਸ
ਬੇਅ ਵਿੱ ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ
ਂ ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਊਚਰ ਉਪਲਬਧ
ਅਤੇ ਈਧ
ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੁੱ ਟਸਕ੍ਰੇਅ
ਵਿਖੇ ਪਿਕ ਅੱ ਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9689 3888
ਵੈੱਬ: www.ccam.org.au

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

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਰਾਹਤ
ਅਤੇ ਮਦਦ
ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਰਿਲੀਫ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਅਸਥਾਈ ਵਿੱ ਤੀ ਸੰ ਕਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ,
ਗੈਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱ ਲਾਂ ਦੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 658 521
ਵੈੱਬ: services.dhhs.vic.gov.au/utilityrelief-grant-scheme

ਂ ਵਾਟਰ ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ
ਐਨਰਜੀ ਐਡ
(ਵਿਕਟੋਰੀਆ)
ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਲਈ
ਮੁਫਤ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਸੇਵਾ।
ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ।
ਇਹ ਲੋ ਕਪਾਲ ਸੇਵਾ ਉਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੁੜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੈੱਬ: www.ewov.com.au/
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 500 509
ਕਾਲ ਕਰੋ: 131 450 ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਲਈ

ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਇੰ ਡਸਟਰੀ
ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ (ਵਿਕਟੋਰੀਆ)
ਮੁਫਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਲੋ ਕਪਾਲ ਸੇਵਾ
ਉਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ
ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ
ਵਿਵਾਦ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 062 058
ਵੈੱਬ: /www.tio.com.au/

ਵਿਮਨਜ਼ ਹਾਊਜ਼ਿੰ ਗ ਲਿਮਟਿਡ

1800 ਰਿਸਪੈਕਟ

ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਬਸੇਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੌ ਮੀ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ, ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਹਿੰ ਸਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾ (24/7
ਮਦਦ)

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

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

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ:

ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਮਦਦ

SafeSteps: ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਵਾਸਤੇ
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ
24/7 ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਵਾਸਤੇ
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਾਈਨ। SafeSteps ਦਾ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱ ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਹਿੰ ਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ,
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ
ਵਿਆਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 015 188
ਵੈੱਬ: www.safesteps.org.au/

ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ
ਬਸੇਰੇ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ

ਵਿਮਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਵੈਸਟ

ਯੂਨੀਸਨ (Unison)

ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੇ ਪੱ ਛਮੀ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਯੂਨੀਸਨ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ
ਬਸੇਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੇ ਪੱ ਛਮ ਵਿੱ ਚ ਬੇਘਰ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 825 955
ਵੈੱਬ: unison.org.au/

ਕਾਲ ਕਰੋ: 9689 9588
(ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ)
ਵੈੱਬ: whwest.org.au/

ਂ
WIRE (ਵਿਮਨਜ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ
ਰੈਫਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ)
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ,
ਨਾਨ-ਬਾਈਨਰੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਵਿਵਿਧ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮਦਦ ਅਤੇ
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 134 130
ਵੈੱਬ: www.wire.org.au/

ਮੈੱਨਜ਼ਲਾਈਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਬੰ ਧੀ
ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 789 978
ਵੈੱਬ: mensline.org.au/

ਪੁਰੁਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੇਵਾ / ਹਿੰ ਸਾ
ਨੂੰ ਨਾਂਹ
ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 766 491
ਵੈੱਬ: ntv.org.au/

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਂ ਬਲੂ
ਬੇਔਡ
ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰ ਤਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਮਦਦ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 22 46 36
ਵੈੱਬ: headspace.org.au/

SANE ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਜਟਿਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਮਦਦ। ਕਾਬਲ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ
ਸਮਰਥਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 18 72 63
ਵੈੱਬ: www.sane.org/

ਆਸਟਰੇਲੀਆ Call Back Service

ADF ਦੀ ਡਰੱ ਗਇਨਫੋ

ਆਤਮਹੱ ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ, ਆਤਮਹੱ ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱ ਤਿਆਂ
ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕਾਲ ਬੈਕ
ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾ।

ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ
ਪਦਾਰਥ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਿੰ ਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਫੋਨ
ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ।

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

ਸੁਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਫੋਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 651 251
ਵੈੱਬ: www.suicideline.org.au/phoneand-online-counselling/

ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਦਦ
ਡਾਇਰੈਕਟਲਾਈਨ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱ ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਡਰੱ ਗ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 24-ਘੰ ਟੇ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ,
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 888 236
ਵੈੱਬ: www.directline.org.au/

ਜੋਸਫ’ਜ਼ ਕੌ ਰਨਰ – ਯਾਰਾਵੇਲ ਅਤੇ
ਲੇ ਵਰਟਨ
ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ
ਦੀ ਲਤ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਸੇਵਾ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9315 2680
ਵੈੱਬ: www.josephscorner.org.au/

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

ਫਾਰਮਾਕੋਥੈਰੇਪੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ
ਂ ਸਪੋਰਟ (PAMS)
ਐਡ

ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਦਦ
ਸੇਵਾਵਾਂ
IPC ਹੈਲਥ ਗੈਂਬਲਰਜ਼ ਸਪੋਰਟ
ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ, ਗੈਰ-ਨਿਰਣਾਇਕ
ਸੇਵਾਵਾਂ
ਕਾਲ ਕਰੋ: 9296 1234\
ਈਮੇਲ: gamblershelp@ipchealth.com.au

ਗੈਂਬਲਰਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ
ਸਬੰ ਧੀ ਫਾਰਮਾਕੋਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲਿਆਂ
ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਾਕੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ
ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱ ਦੇ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਿੱ ਧੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਦਦ, ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ।

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

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

ਬਹੁ-ਸੱ ਭਿਆਚਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਅਲਕੋਹਲਿਕਸ ਐਨੋਨਿਮਸ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਵਿਰੁੱ ਧ ਇਨਟੱ ਚ
ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ

ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਛੱ ਡਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹਮਜੋਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ
ਮਦਦ ਸੇਵਾ।

ਪੀਅਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 133 445

ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ
ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

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

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

ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਐਨੋਨਿਮਸ

ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰ ਰੀਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹਮਜੋਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ
ਮਦਦ ਸੇਵਾ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 652 820
ਵੈੱਬ: www.navic.net.au/

ਪਨਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ
ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9326 6066
ਵੈੱਬ: www.asrc.org.au/

ਵੈਸਟ ਵੈਲਕਮ ਵੇਗਨ
ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੇ ਪੱ ਛਮੀ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਪਨਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਭੋਜਨ, ਫਰਨੀਚਰ, ਕੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ।
ਵੈੱਬ: www.westwelcomewagon.org.au/

ਂ ਟੋਰੇਸ
ਐਬੋਰਿਜਨਲ ਐਡ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂ ਡਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ (0 – 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ)
ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੰ ਸਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਮਾਹਰ ਮਦਦ ਸੇਵਾ:
ਜਿਰਾ (Djirra)
ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੰ ਸਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਮਾਹਰ ਮਦਦ ਸੇਵਾ:
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 105 303
ਵੈੱਬ: djirra.org.au/

ਗਵਾਲਾ ਵਿਲਿਮਬੌਂਗ – ਐਬੋਰਿਜਨਲ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਪੱ ਛਮੀਂ ਮੈਲਬੋਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਲਕੋਹਲ
ਅਤੇ ਡਰੱ ਗ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਾਹਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ
ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ
ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 9510 3233
ਵੈੱਬ: www.ngwala.org.au

LGBTIQA+ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਵਿਦਰੈਸਪੈਕਟ (WithRespect)
ਮਾਹਰ LGBTIQ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ
ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 LGBTIQ (1800 542 847)
ਵੈੱਬ: www.withrespect.org.au/

ਕਿਊਲਾਈਫ (QLife)
ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਸਮੇਤ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਗੁੰ ਮਨਾਮ ਅਤੇ ਮੁਫਤ LGBTI ਹਮਜੋਲੀਆਂ
ਵੱ ਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 184 527
(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤੱ ਕ)
ਵੈੱਬ: qlife.org.au/

ਕਿਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ
ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਫੋਨ ਅਤੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 551 800
ਵੈੱਬ: kidshelpline.com.au/

ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
(12 – 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ
ਵਾਲੇ )
ਹੌਬਸਨਸ ਬੇਅ ਅੱ ਪ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਜ਼
ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ, ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 12 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀ
ਤੋਂ ਮੱ ਧਮ ਆਮ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 9932 4000
ਵੈੱਬ: www.hobsonsbay.vic.gov.au/UP

ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਲੈ ਟੀਚਿਊਡ
ਹਿਦਾਇਤਾਂ – ਐਲਟੋਨਾ
ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: (03) 9315 0061
ਵੈੱਬ: www.latitude.asn.au/

ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਸਟੱ ਡੀ ਮੈਲਬੋਰਨ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ
ਵਾਲਿਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਮਰਥਨ,
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੰ ਪਰਕ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਰਾਹਤ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 056 449
ਵੈੱਬ: www.studymelbourne.vic.gov.
au/help-and-support/support-forstudents-coronavirus/support-andfood-relief-organisations

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ
ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪੇਰੈਂਟਲਾਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ

ਹੈੱਡਸਪੇਸ (Headspace)
12 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਫੋਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ,
ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ,
ਕੰ ਮ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਦਦ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 650 890
ਵੈੱਬ: headspace.org.au/

ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ,
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 9340 3770
ਵੈੱਬ: www.cmy.net.au/

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 13 22 89
ਵੈੱਬ: www.education.vic.gov.au/
parents/services-for-parents/Pages/
parentline.aspx?Redirect=1

ਂ ਚਾਈਲਡ
ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਮੈਟਰਨਲ ਐਡ
ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਜ਼
ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਲੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਹਫਤੇ 24 ਘੰ ਟੇ, 7
ਦਿਨ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ
ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਫੋਨ ਸੇਵਾ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 132 229

ਂ ਚਾਈਲਡ
ਹੌਬਸਨਸ ਬੇਅ ਮੈਟਰਨਲ ਐਡ
ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਜ਼
ਕਾਲ ਕਰੋ: 9932 1300
ਵੈੱਬ: www.hobsonsbay.vic.gov.au/
Community/Community-services/
Families-Children/Maternal-ChildHealth-Service

ਕੈਰੋਲੀਨ ਚਿਸੋਲਮ ਸੋਸਾਇਟੀ
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਾਪਿਆਂ
ਅਤੇ ਰਿੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ
ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ) ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 9361 7000
ਵੈੱਬ: caroline.org.au/

ਅਪੰ ਗਤਾ ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅਪੰ ਗਤਾ ਸਮਰਥਨ ਸੈਂਟਰ (DRC)
NDIS, Centrelink ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼,
ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ,
ਗਿਆਨ-ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ, ਬੌਧਿਕ,
ਤੰ ਤੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਮਨੋਸਮਾਜਕ ਅਤੇ/
ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਅਪੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ
ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਕਾਲਤ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 9671 3000
ਵੈੱਬ: drc.org.au/

ਅਪੰ ਗ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ
ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਲੀਗ (VALID)
ਕਿਸੇ ਅਪੰ ਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ
ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਆਹਮਣੇਸਾਹਮਣੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 9416 4003
ਵੈੱਬ: www.valid.org.au/

ਯੂਥ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸਰਵਿਸ
12-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਪੰ ਗ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਕਾਲਤ
ਸਹਾਇਤਾ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 0438 638 734
ਵੈੱਬ: www.yacvic.org.au/ydas

ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ
ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ
ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 368 821
ਵੈੱਬ: seniorsrights.org.au/

ਰਿਲੇ ਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆਸਟਰੇਲੀਆ –
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਸਭ
ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪ ਹਨ ਵਿੱ ਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ
ਬੇਗੌਰੀ। ਰਿਲੇ ਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆਸਟਰੇਲੀਆ
ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਬਾਬਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ
ਹਨ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1300 364 277
ਵੈੱਬ: www.relationships.org.au/
relationship-advice/relationshipadvice-sheets/what-is-elder-abuse

ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਕ
ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਿਧ ਬੁਜ਼ਰ
ੁ ਗ
ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾਵਾਂ
ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 9689 9170
ਵੈੱਬ: www.amcservices.org.au/

ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਲਈ
ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਕੇਅਰਰਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਸਮਰਥਨ
ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 514 845
ਵੈੱਬ: www.carersvictoria.org.au/

ਕੇਅਰਰ ਗੇਟਵੇਅ
ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮੁਫਤ ਫੋਨ
ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ
ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਫੋਰਮ, ਸਵੈ-ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ।
ਕਾਲ ਕਰੋ: 1800 422 737
ਵੈੱਬ: www.carergateway.gov.au/

ਫੋਨ ਐਪਾਂ
Google Play ਜਾਂ iTunes App ਸਟੋਰ
ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱ ਚ ਮੁਫਤ
ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ।
ਆਸਕ ਇਜ਼ੀ (Ask Izzy)
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਸੇਰਾ, ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ,
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ, ਨਸ਼ੇ
ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਵਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੇਜ਼ੀ (Daisy)
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ
ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰ ਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਪੂਰੇ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

