
کمک حقوقی
مرکز حقوقی اجتماعی گازنلز 

9398 1455

کمک حقوقی )لیگال اید( استرالیای غربی  
1300 650 579

اداره مشاوره شهروندان 
9221 5711

خدمات حقوق جوانان 
9202 1688

امور اجاره نشینی استرالیای غربی 
9221 0088

خدمات حمایتی چند فرهنگی
ASeTTS )انجمن خدمات برای بازماندگان شکنجه و آسیب روحی( 

9227 2700

مرکز اجتماعی ویلیام لنگ فورد 
9350 6236

خدمات مهاجرتی سنترکر 
9325 6644

گروه خدمات بشردوستانه 
6148 3600

انجمن استرالیایی-آسیایی )امداد فوری( 
9328 7688

کارت مرجع چندفرهنگی
Farsi / فارسی

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



مسکن
9498 9200 سنترکر )گازنلز(  
9258 5188 مرکز خدمات چندفرهنگی استرالیای غربی 
13 78 24 خدمات حمایت اجاره نشینی رواه 
9260 9599  برنامه دور ویز سالویشن آرمی پرت 

بحران 
1800 199 008 خط امداد مراقبت در زمان بحران )24 ساعته( 
13 11 14 تلفن امداد خط زندگی 
13 52 47 خدمات حمایت در زمان بحران ساماریتانز  
1300 224 636 خط حمایت روحی بیاند بلو )24 ساعته( 
1800 55 1800 تلفن امداد کودکان – 5 تا 25 سال )24 ساعته(  
1800 007 339 تلفن امداد خشونت خانگی مخصوص زنان )24 ساعته( 

 تلفن امداد خشونت خانگی مخصوص مردان 
1800 000 599 )24 ساعته(  
1800 654 432 تلفن امداد فرزندداری استرالیای غربی  

مشاوره
1300 364 277 روابط استرالیا 
9425 2850 خدمات حمایت از قربانیان 

استخدام/آموزش و کارآموزی
132 850 خدمات استخدامی سنترلینک 
1300 555 727 وزارت آموزش و کارآموزی 
13 11 24 خدمات استخدامی جاب اکتیو 
1800 000 677 گروه ORS گازنلز   

بهداشت
9442 5000 تلفن حمایت سوء مصرف الکل و مواد مخدر )24 ساعته(  
1800 022 222 هلث دیرکت )24 ساعته( 
تلفن پاسخگویی به اورژانس سالمت روانی  788 555 1300
13 78 24 بهداشت و سالمت روانی رواه 
9490 2258 خدمات بهداشت و رفاه زنان 

تفریحات
9251 8700 مرکز تفریحات شهر گازنلز  
9459 1168 مرکز پلیس و جوانان گازنلز 
9397 3000 دوندگان پیشگام گازنلز 
9397 3000 شهرداری گازنلز 

 پارک پایونیر سنتنیال	 
 الیس بروک َولی	 
 تاالب های مری کارول پارک	 
 تاالب های بریکستون استریت	 

منابع
کتابخانه های شهر گازنلز: 

 	9498 9498  کتابخانه آمهرست ویلج 
 	9397 3099  کتابخانه کنویچ 
 	9391 6000  مرکز دانش  
 	9251 8750  کتابخانه تورنلی  

خدمات
9397 3000 شهرداری گازنلز 

 خدمات جوانان و کودکان	 
 خدمات سالمندان و معلولین	 
 توسعه اجتماعی و ایمنی	 
 رویدادهای اجتماعی و خدمات تفریحی	 
 ساخت و ساز و برنامه ریزی	 
 خدمات بهداشتی	 
 عوارض شهرداری	 
 امکانات	 
 زباله و بازیافت	 

1800 176 888 وزارت جوامع  
131 881 وزارت امور داخلی )مهاجرت( 
9258 5188 مرکز خدمات چندفرهنگی استرالیای غربی 
6551 8700 اداره منافع چندفرهنگی 

حمل و نقل
9326 2000 نهاد حمل و نقل عمومی 
13 11 56 سازمان حمل و نقل 

)گواهینامه رانندگی و خودرو( 
13 62 13  تلفن اطالع رسانی ترنس پرت 
133 677 خدمات کمک رسانی معلولین تلفن نوشتاری   
1800 800 022 کمک ویژه در ایستگاه ها 

اورژانس
000 آتش نشانی، آمبوالنس و پلیس 
9456 9555 پلیس کنینگ ویل 
9398 0000 پلیس گازنلز 
131 444 امداد پلیس )غیر فوری( 
132 500 خدمات اورژانس ایالتی  
13 11 26 مرکز اطالعات مسمومیت ها 
13 14 50 خدمات ترجمه شفاهی 
1800 333 000 مقابله با جرائم 

برای کسب اطالعات بیشتر یا برای گزارش هرگونه تغییر 
در شماره های فوق، لطفاً با شماره 6022 9391 تماس 

بگیرید


