بطاقة مرجعية (خدمات التعددية الثقافية)
 / Arabicالعربية

المساعدة القانونية

خدمات دعم التعددية الثقافية

مركز  Gosnellsالمجتمعي ،هاتف
9398 1455

( ASeTTSجمعية خدمات ضحايا التعذيب والصدمات) ،هاتف
9227 2700

هيئة المساعدة القانونية لوالية غرب أستراليا ،هاتف
1300 650 579

دار  William Langfordالمجتمعي ،هاتف
9350 6236

مكتب مشورة المواطنين ،هاتف
9221 5711

سنتركير لخدمات الهجرة ،هاتف
9325 6644

الخدمة القانونية للشباب ،هاتف
9202 1688

مجموعة الخدمات اإلنسانية ،هاتف
6148 3600

اإليجارات ،والية غرب أستراليا ،هاتف
9221 0088

الجمعية األسترالية اآلسيوية (إعانة في حاالت الطوارئ) ،هاتف
9328 7688

The language I speak is:

Please call the Translating and Interpreting
Services (TIS) 13 14 50
In case of emergency please contact:
Name
Phone
Relation to person
Funded by

الترفيه

السكن
سنتركير ( ،)Gosnellsهاتف
مركز خدمات التعددية الثقافية لوالية غرب أستراليا ،هاتف
خدمة  Ruahللمساعدة اإليجارية ،هاتف
مداخل منظمة  ،Salvation Armyبيرث ،هاتف

9498 9200
9258 5188
13 78 24
9260 9599

األزمات
1800 199 008
13 11 14
13 52 47
1300 224 636

خط الرعاية في األزمات ( 24ساعة) ،هاتف
خط Lifeline
خدمة  Samaritansللدعم في األزمات ،هاتف
 24( Bساعة) ،هاتف
منظمة  eyond Blue
خط مساعدة األطفال – من عمر  5سنوات حتى  25سنة
55 1800
( 24ساعة) ،هاتف
خط مساعدة النساء في حاالت العنف المنزلي
007 339
( 24ساعة) ،هاتف
خط مساعدة الرجال في حاالت العنف المنزلي
000 599
( 24ساعة) ،هاتف
خط المساعدة في تربية األطفال بوالية غرب أستراليا،
654 432
هاتف

1800
1800
1800
1800

المشورة
منظمة  ،Relationships Australiaهاتف
خدمات دعم الضحايا ،هاتف

1300 364 277
9425 2850

خدمات التوظيف لدى سنترلينك ،هاتف
وزارة التعليم والتدريب ،هاتف
خدمات  Jobactiveللتوظيف ،هاتف
 ،ORS Group Gosnellsهاتف

132 850
1300 555 727
13 11 24
1800 000 677

التوظيف/التعليم والتدريب

الصحة
خط مساعدة متعاطي الكحول والمخدرات ( 24ساعة) ،هاتف 9442 5000
1800 022 222
 24( Hساعة) ،هاتف
خط  ealthdirect
خط االستجابة لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة النفسية 1300 555 788
13 78 24
منظمة  RUAHللصحة العقلية والرفاه ،هاتف
9490 2258
صحة ورفاه المرأة ،هاتف

الطوارئ
المطافئ ،اإلسعاف والشرطة ،هاتف

000

شرطة  ،Canning Valeهاتف

9456 9555

شرطة  ،Gosnellsهاتف

9398 0000

المساعدة الشرطية (في حاالت الطوارئ) ،هاتف

131 444

خدمة طوارئ الوالية ( ،)SESهاتف

132 500

مركز معلومات السموم ،هاتف

13 11 26

خدمات الترجمة الشفهية ،هاتف

13 14 50

خدمة مكافحة الجريمة

1800 333 000

للمزيد من المعلومات أو لإلبالغ عن تغييرات األرقام،
يرجى االتصال على الرقم 9391 6022

المركز الترفيهي التابع لمجلس  ،Gosnellsهاتف
الشرطة وأندية الشباب المجتمعية في  ،Gosnellsهاتف
 ،Pioneer Parkrun Gosnellsهاتف
مجلس  Gosnellsالبلدي ،هاتف
• منتزه Centennial Pioneer
• Ellis Brook Valley
• Mary Carroll Park Wetlands
• Brixton Street Wetlands

8700
1168
3000
3000

9251
9459
9397
9397

الموارد
المكتبات التابعة لمجلس :Gosnells
• مكتبة  ،Amherst Villageهاتف
• مكتبة  ،Kenwickهاتف
• مركز المعرفة ،هاتف
• مكتبة  ،Thornlieهاتف

9498
3099
6000
8750

9498
9397
9391
9251

الخدمات
مجلس  Gosnellsالبلدي ،هاتف
• خدمات الشباب واألطفال
• خدمات المسنين وذوي اإلعاقة
• تنمية وسالمة المجتمع
• الفعاليات المجتمعية والخدمات الترفيهية
• البناء والتخطيط
• الخدمات الصحية
• رسوم المجلس
• المرافق
• القمامة وإعادة التدوير
وزارة شؤون المجتمعات ،هاتف
وزارة الشؤون الداخلية (الهجرة) ،هاتف
مركز خدمات التعددية الثقافية لوالية غرب أستراليا
(دعم االستقرار) ،هاتف
مكتب شؤون التنوع الثقافي ،هاتف

9397 3000

1800 176 888
131 881
9258 5188
6551 8700

النقل والمواصالت
هيئة النقل العام ،هاتف
وزارة النقل والمواصالت ،هاتف
(رُخص القيادة وتراخيص المركبات)
خط معلومات  ،Transperthهاتف
مساعدة ذوي اإلعاقة  ،TTYهاتف
المساعدة الخاصة في المحطات ،هاتف

9326 2000
13 11 56
13 62 13
133 677
1800 800 022

