
Djirra – خدمة مناهضة العنف األسري 
وخدمة قانونية ُمخصصة للسكان األصليين 

djirra.org.au 
9244 3333

info@djirra.org.au

inTouch - مركز التعددية 
الثقافية لمناهضة العنف 

األسري

intouch.org.au 
 1800 755 988

 admin@intouch.org.au

Safe Steps – مركز االستجابة للعنف األسري
safesteps.org.au

188 015 1800 )24 ساعة في اليوم( 
 safesteps@safesteps.org.au

تتوّفر الدردشة عبر اإلنترنت
 )من اإلثنين إىل الجمعة، من الساعة 

9 صباحاً حتى منتصف الليل(

 RESPECT 1800 – رقم وطني يتوّفر 
 عىل مدار الساعة لتقديم االستشارات 

والمساعدة والمعلومات والدعم

 1800respect.org.au
)1800 737 732( RESPECT 1800 )24 ساعة في اليوم(

تتوّفر الدردشة عبر اإلنترنت )24 ساعة في اليوم(

 – No to Violence
خدمة إحالة للرجال

ntv.org.au 
1300 766 491

 The Orange Door - مركز دعم 
 وأمان محلي للنساء واألطفال 

والشبان والشابات والعائالت  

 orangedoor.vic.gov.au
 353 319 1800 )من الساعة 9 صباحاً حتى 

 5 مساًء من اإلثنين إىل الجمعة(
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Sunny app 
للنساء ذوات اإلعاقة الالتي 

تتعرّضن للعنف واإلساءة

 Daisy app خدمات دعم في 
منطقتك المحلية

Rainbow Door – خط مساعدة متخصص 
لمجتمع الميم +LGBTIQA في والية فيكتوريا 

وأصدقائهم وعائالتهم 

rainbowdoor.org.au 
 367 729 1800  |  رسالة نصية 246 017 0480

)كل يوم من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساًء(
support@rainbowdoor.org.au

Kids Help Line Support – لألطفال 
والشبان والشابات )من 18 إىل 25 عاماً( 

واآلباء واألمهات والمدارس/المعلمين 

1800 55 1800 )24 ساعة في اليوم(
kidshelpline.com.au

يبدأ بالمساواة واالحترام.

قد يشمل ذلك تقاسم مهام تربية األطفال واألعمال المنزلية.

مستقبل خاٍل من العنف ...

إذا كنت في خطر مباشر أو لإلبالغ عن حادثة، يُرجى استدعاء الشرطة من خالل االتصال عىل رقم الطوارئ 000.

تتوّفر المساعدة والدعم لك أو ألي شخص تعرفه يتعّرض للعنف األسري.
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تتوّفر الدردشة عبر اإلنترنت
 )من اإلثنين إىل الجمعة، من الساعة 

9 صباحاً حتى منتصف الليل(

 RESPECT 1800 – رقم وطني يتوّفر 
 عىل مدار الساعة لتقديم االستشارات 

والمساعدة والمعلومات والدعم

 1800respect.org.au
)1800 737 732( RESPECT 1800 )24 ساعة في اليوم(

تتوّفر الدردشة عبر اإلنترنت )24 ساعة في اليوم(
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خدمة إحالة للرجال
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 The Orange Door - مركز دعم 
 وأمان محلي للنساء واألطفال 

والشبان والشابات والعائالت  

 orangedoor.vic.gov.au
 353 319 1800 )من الساعة 9 صباحاً حتى 

 5 مساًء من اإلثنين إىل الجمعة(
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Sunny app 
للنساء ذوات اإلعاقة الالتي 

تتعرّضن للعنف واإلساءة

 Daisy app خدمات دعم في 
منطقتك المحلية

Rainbow Door – خط مساعدة متخصص 
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وأصدقائهم وعائالتهم 
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)كل يوم من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساًء(
support@rainbowdoor.org.au

Kids Help Line Support – لألطفال 
والشبان والشابات )من 18 إىل 25 عاماً( 

واآلباء واألمهات والمدارس/المعلمين 

1800 55 1800 )24 ساعة في اليوم(
kidshelpline.com.au

يشمل ذلك دعم كافة الهويات واالحتفاء بها.

يبدأ بالمساواة واالحترام.
مستقبل خاٍل من العنف ...

إذا كنت في خطر مباشر أو لإلبالغ عن حادثة، يُرجى استدعاء الشرطة من خالل االتصال عىل رقم الطوارئ 000.

تتوّفر المساعدة والدعم لك أو ألي شخص تعرفه يتعّرض للعنف األسري.
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 )من اإلثنين إىل الجمعة، من الساعة 

9 صباحاً حتى منتصف الليل(
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والشبان والشابات والعائالت  

 orangedoor.vic.gov.au
 353 319 1800 )من الساعة 9 صباحاً حتى 

 5 مساًء من اإلثنين إىل الجمعة(
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Sunny app 
للنساء ذوات اإلعاقة الالتي 

تتعرّضن للعنف واإلساءة

 Daisy app خدمات دعم في 
منطقتك المحلية

Rainbow Door – خط مساعدة متخصص 
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وأصدقائهم وعائالتهم 
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)كل يوم من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساًء(
support@rainbowdoor.org.au

Kids Help Line Support – لألطفال 
والشبان والشابات )من 18 إىل 25 عاماً( 

واآلباء واألمهات والمدارس/المعلمين 

1800 55 1800 )24 ساعة في اليوم(
kidshelpline.com.au

يشمل ذلك العالقات الخالية من اإلساءة والسلوكيات الُمسيطرة.

يبدأ بالمساواة واالحترام.
مستقبل خاٍل من العنف ...

إذا كنت في خطر مباشر أو لإلبالغ عن حادثة، يُرجى استدعاء الشرطة من خالل االتصال عىل رقم الطوارئ 000.

تتوّفر المساعدة والدعم لك أو ألي شخص تعرفه يتعّرض للعنف األسري.
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 353 319 1800 )من الساعة 9 صباحاً حتى 

 5 مساًء من اإلثنين إىل الجمعة(
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Sunny app 
للنساء ذوات اإلعاقة الالتي 

تتعرّضن للعنف واإلساءة

 Daisy app خدمات دعم في 
منطقتك المحلية

Rainbow Door – خط مساعدة متخصص 
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Kids Help Line Support – لألطفال 
والشبان والشابات )من 18 إىل 25 عاماً( 

واآلباء واألمهات والمدارس/المعلمين 

1800 55 1800 )24 ساعة في اليوم(
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يشمل ذلك تعزيز استقاللية المرأة واتخاذها للقرارات.

يبدأ بالمساواة واالحترام.
مستقبل خاٍل من العنف ...

إذا كنت في خطر مباشر أو لإلبالغ عن حادثة، يُرجى استدعاء الشرطة من خالل االتصال عىل رقم الطوارئ 000.

تتوّفر المساعدة والدعم لك أو ألي شخص تعرفه يتعّرض للعنف األسري.
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 5 مساًء من اإلثنين إىل الجمعة(
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Sunny app 
للنساء ذوات اإلعاقة الالتي 

تتعرّضن للعنف واإلساءة

 Daisy app خدمات دعم في 
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1800 55 1800 )24 ساعة في اليوم(
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يشمل ذلك تكوين عائالت قوية تتمّتع بالصحة.

يبدأ بالمساواة واالحترام.
مستقبل خاٍل من العنف ...

إذا كنت في خطر مباشر أو لإلبالغ عن حادثة، يُرجى استدعاء الشرطة من خالل االتصال عىل رقم الطوارئ 000.

تتوّفر المساعدة والدعم لك أو ألي شخص تعرفه يتعّرض للعنف األسري.
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 RESPECT 1800 – رقم وطني يتوّفر 
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 353 319 1800 )من الساعة 9 صباحاً حتى 

 5 مساًء من اإلثنين إىل الجمعة(
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Sunny app 
للنساء ذوات اإلعاقة الالتي 

تتعرّضن للعنف واإلساءة

 Daisy app خدمات دعم في 
منطقتك المحلية

Rainbow Door – خط مساعدة متخصص 
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Kids Help Line Support – لألطفال 
والشبان والشابات )من 18 إىل 25 عاماً( 

واآلباء واألمهات والمدارس/المعلمين 

1800 55 1800 )24 ساعة في اليوم(
kidshelpline.com.au

يشمل ذلك خلق المساواة في الملعب وخارجه.

يبدأ بالمساواة واالحترام.
مستقبل خاٍل من العنف ...

إذا كنت في خطر مباشر أو لإلبالغ عن حادثة، يُرجى استدعاء الشرطة من خالل االتصال عىل رقم الطوارئ 000.

تتوّفر المساعدة والدعم لك أو ألي شخص تعرفه يتعّرض للعنف األسري.


