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මෙ�� නාා�ාවලිමෙ� අරමුණ ප්රධාානා පළාාත් ආයතනා සහ ප්රජාා සංවිධාානාවල 
මෙ�වා සපයන්නාන් සම්බන්ධාමෙයන් දැැනුවත් කිරී�මෙ� - එය අංග සම්පූර්ණ  
එකක් මෙනාාමෙ�.

මෙ�� නාා�ාවලිමෙ� ඇති ආයතනා සහ ප්රජාා සංවිධාානා කාඩීනියා ෂයර් 
කවුන්සිලමෙ� මෙ�වා මෙනාාමෙ�. මෙ�� ආයතනා මෙහෝ සංවිධාානා සම්බන්ධාමෙයන්  
කිසිදු තහවුරැ කිරී�ක් ලබා මෙනාාමෙදැනා අතර ඔවුන්මෙ� මෙ�වා මෙහෝ ලබාමෙදැනා 
මෙතාරතුරැ සම්බන්ධාමෙයන් කිසිදු වගකී�ක් භාාර මෙනාාගනී.

මෙ�� නාා�ාවලිය සැකසීමෙම්දී කාඩීනියා ෂයර් ජාාලමෙ� ප්රජාා මෙ�වකයන්මෙ� 
දැායකත්වය සම්බන්ධාමෙයන් කවුන්සිලය �තුතිය පුදැ කරයි.
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ඇසේ�ාරිජිනාල් සහ සේ�ෝර� �ට්සේර්ට් දූපත්වාාසීන් 

බුනුසේරාන්ඝ් සේසෞඛ්යය සේ�වාාවා  
(Bunurong Health Service)
ඇමෙබාරිජිනාල් මෙසෞඛ්යය මෙ�වාව. 
සං�කෘතික�ය වශමෙයන් මෙයෝ�ය  
මෙසෞඛ්යය සහ සුබසාධානා රැකවරණ.
දුර: 8902 9700

එළිසසේ�ත් සේහාෆ්මාන් හවු�  
(Elizabeth Hoffman House)
පවුල් හිංසනා අත් විඳිනා ඇමෙබාරිජිනාල් 
කාන්තාවන් සහ ඔවුන්මෙ� දැරැවන් හ�  
උපකාර සහ උපමෙද්ශනා මෙ�වා.
දුර: 1800 796 112

සේමාානාෑෂ් සේහල්ත් (Monash Health)
ඇමෙබාරිජිනාල් මෙසෞඛ්යය මෙ�වාව. 
සං�කෘතික�ය වශමෙයන් මෙයෝ�ය  
මෙසෞඛ්යය සහ සුබසාධානා රැකවරණ. 
දුර: 1300 342 273

වාැඩිහිටි රැකවාරණ සහ සේ�වාා 

සේ��ර් ප්සේල්� ඕ�ට්සේර්ලියා  
(Better Place Australia)
වැඩිහිටියන් අපචාාරය� ලක්කිරී� වැළාැක්වී� 
සහ මෙ�වා.
දුර: 1800 214 117

ෆර්න්ලී සේකාමියුනිටි සේකයාර්  
(Fernlea Community Care) 
එ�රල්ඩ් සහ පාමෙකන්හම් හි වැඩිහිටි දිවා 
විරා� �ධ්ය�ථාානා, සහ යාබදැ ප්රමෙද්ශවල 
නිමෙව� තුල රැකවරණ මෙ�වා
දුර: 5968 6639 
Email: admin@fernlea.com.au 
සේවාබ්: www.fernlea.com.au

සීනියර්� රයිට්� වික්සේ�ෝරියා (Seniors Rights 
Victoria)
ඔබ, ඔබමෙ� මෙ�වාදැායකයා මෙහෝ ඔබ දැන්නාා 
මෙවනාත් අමෙයකු වැඩිහිටි අපචාාරවල� මෙගාදුරැ 
වන්මෙන් නාම්, අපමෙ� මෙනාාමිමෙ� ලබාමෙදැනා 
රහසිගත උපකාර අංකය අ�තන්නා.
සේවාබ්: www.seniorsrights.org.au 
දුර: 1300 368 821

සේමාක්වාාසේකයාර් (Mecwacare)
මෙන්වාසික වැඩිහිටි රැකවරණය, නිමෙව� 
රැකවරණ පැමෙක්ජා, විරා� රැකවරණ, නිමෙව� 
තුල උපකාර, ප්රජාා නිමෙව�, ප්රජාා වැඩාස�හන්, 
ආබාධිත, සහ මෙහදැ මෙ�වා ලබාදී�.

දුර: 1800 163 292 
Pakenham Office දුර: 5945 0806 
සේවාබ්: www.mecwacare.org.au 

සේමාානාෑෂ් සේහල්ත් (Monash Health)
කාර්ඩියක් පුනාරැත්ථාාපනාය සහ නිදැන්ගත 
තත්ව උපකාර ඇතුළු මෙ�වා. වැළාැක්වී� 
කල්තියා වැළාැක්වී� සහ නිමෙව� රැකවරණ.
දුර: 1300 342 273

කූවීරප් ප්රාසේේශීය සේසෞඛ්යය සේ�වාාවා 
(Kooweerup Regional Health Service)
රැකවරණ, මෙසෞඛ්යය, වෛවද්ය, ප්රජාා සහ 
නිමෙව� රැකවරණ මෙ�වා විශාල ප්ර�ාණයක් 
ලබාමෙද්.
දුර: 5997 9679 
සේවාබ්: www.kooweeruphospital.net.au

සදර්න් සංක්රමාණ සරණාගත මාධ්ය�ථාානාය
ජ්මෙයෂ්ඨයන් සඳහා බහුසං�කෘතික සැලසුම් 
කල ක්රියාකාරකම් කණ්ඩාායම් සහ පි�ත� 
යාම්. වය�ගත අය සඳහා ප්රමෙ�ශය සහ 
උපකාරක මෙ�වකයන් සහ මිත්රශීලී නිමෙවස� 
පැමිමෙණනා මෙ�වාව. 
දුර: 9767 1900  
සේවාබ්: www.smrc.org.au
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වින්ට්රිංගම් (Wintringham)
නිමෙව� රැකවරණ පැමෙක්ජා සම්බන්ධා උපකාර 
අවශ්ය සහ මූල්ය දුෂ්කරතා අත්විඳිනා 
ජ්මෙයෂ්ඨයන් හ� ප්රමෙ�ශය සහ උපකාර
දුර: 9769 0202  
සේවාබ්: www.wintringham.org.au

කාඩීනියා ප්රසේේශසේ� මායි ඒජ්ඩ් සේකයාර් 
ඇසේස�මාන්ට් සේසන්�ර්
ජ්මෙයෂ්ඨයන් හ� සියළු නිමෙව� රැකවරණ 
උපකාර සහ පැමෙක්ජා සම්බන්ධා උපමෙදැ� සහ 
මෙයාමු කිරීම්.
දුර: 5945 0800  
ඊසේම්ල්: RASfeedback@mecwacare.org.au

මාධ්යසාර සහ මාත්ේරව්ය 

�සේ�පිංං අප් (Stepping Up)
විමෙශ්ෂඥ �ධ්යසාර සහ මෙවනාත් �ත්ද්ර�ය 
ප්රතිකාර. 
දුර: 1800 828 466

වින්ඩාානාා මාත්ේරව්ය සහ මාධ්යසාරවාලින් 
සුවාපත්වීමා (Windana Drug & Alcohol Recovery)
මිනිසුන් හ� ධානාාත්�ක මෙලස මෙවනා�වී� සඳහා 
උපකාර කිරී�� විවිධා වැඩා ස�හන් සපයයි.
දුර: 9529 7955

නාාර්සේකාටික්� ඇසේනාානිමා� (Narcotics 
Anonymous)
�ත්ද්ර�ය ගැ�ළුවක් වී ඇති අය හ� සහාය 
පිරිසිදුව සි� සිය ජීවිතය යලි මෙගාඩානාගා 
ගැනී�� ස�ානා අයමෙ� සහාය.
දුර: 9525 2833 
ජාාතික දුරකථානා අංකය: 1300 652 820  
සේවාබ්: www.navic.net.au

YSAS 
වයස අවුරැදු 12-21 
අතර අය� �ත්ද්ර�ය සහ �ධ්යසාර උපකාරක 
වැඩාස�හන් ගණනාාවක් ලබාමෙදැයි
දුර: 9701 3488

SECADA
දුර: 1800 142 536

විසේයෝවීම් සේ�වාා 

Compassionate Friends -Victoria Inc
සිය දැරැමෙවකු, මුතුන් මිත්තන් මෙහෝ සමෙහෝදැර 
සමෙහෝදැරිමෙයකු අහිමිවූ පවුල් හ� පැය 24 පුරා 
උපකාර
දුර: 9888 4944 
ඊසේම්ල්: support@compassionatefriends.org.au 
සේවාබ්: www.compassionatefriendsvictoria.org.au 
මෙහෝ www.tcfv.org.au 
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ළමාා සේ�වාා 

සේමාානාෑෂ් සේහල්ත් (Monash Health)
කල්තියා �ැදිහත්වීමෙම් ළා�ා මෙ�වා සහ ආශ්රිත 
මෙ�වා.
දුර: 1300 342 273

ළමුන් සඳහා කාඩීනියා ප්රජාා (Cardinia 
Communities for Children)
ළාමුන් සහ
 ඔවුන්මෙ� පවුල් මෙ�වා හ� සම්බන්ධාතා.
දුර : 9781 6795

කැතලික්සේකයාර් (CatholicCare)
ළා�ා සහ තරැණ උපමෙද්ශනා.
දුර: 1800 522 076 
සේවාබ්: www.ccam.org.au

යුනායිටිංග් (Uniting)
ළාමුන් සහ පවුල්වල අය හ� උපකාරක මෙ�වා 
මෙබාමෙහෝ�යක් ලබාමෙදැයි.
දුර: 5945 3900

Cardinia Shire Council Central Enrolment 
and Early Start to Kindergarten
පහළා බාලාංශවල� ඇතුලත් කිරී� සඳහා 
වි�සීම් සඳහා �ධ්ය� පරිසර නිලධාාරී ස�ඟ 
සම්බන්ධාවන්නා 
දුර: 1300 787 624

මාාතෘ සහ ළමාා සේසෞඛ්යය  
(Maternal and Child Health)
උපමෙත් සි� පාසැල් වයස දැක්වා ළාමුන්මෙ� 
මෙසෞඛ්යය සහ සංවර්ධානාය� මෙනාාමිමෙ� උපකාර 
කරනා මෙ�වාවකි හමුවී�ක් පිළිමෙයල කර ගැනී�
 සඳහා අ�තන්නා.
දුර: 5943 4250

�සේකෝප් (SCOPE)
වර්ධානාය ප්ර�ාදැවනා සහ ආබාධිත ළාමුන් සඳහා 
බාල ළා�ාවිමෙ� �ැදිහත්වනා සහ චිකිත්සක 
මෙ�වා.
දුර: 1300 472 673 
සේවාබ්: www.scopeaust.org.au 

සං�කෘතිකමාය සහ භාාෂාාමාය වාශසේයන්  
විවිධ (CALD) ප්රජාාවාන් 

පවුල් හිංසනාවාල� එසේරහි ඉන් �ච් 
�හුසං�කෘතික මාධ්ය�ථාානාය (In Touch 
Multicultural Centre against family violence)
CALD ප්රජාාවල පවුල් හිංසනා සඳහා මෙ�වා සහ 
ප්රතිචාාර.
දුර: 9413 6500 
සේවාබ්: www.intouch.asn.au

කැතලික්සේකයාර් (CatholicCare)
සංක්ර�ණිකයන් සඳහා ඉංං�රීසි සංවාදැ.
දුර: 1800 522 076 
සේවාබ්: www.ccam.org.au

සදර්න් සංක්රමාණික සහ සරණාගත 
මාධ්ය�ථාානාය (Southern Migrant and  
Refugee Centre) 
සංක්ර�ණිකයන් සහ සරණාගතයන් සඳහා 
මෙ�වා. 
දුර: 9767 1900

සේමාානාෑෂ් සේහල්ත්  (Monash Health)
මෙරෝගී තත්වයන් ඇති සරණාගතයන් / 
සරණාගත පතන්නාන් සඳහා මෙසෞඛ්යය මෙ�වා
දුර: 1300 342 273

සවුත් ඊ�ට්හි කන්තා සේසෞඛ්යය  
(Women’s Health in the South East)
පදිංචිවීමෙම් මෙ�වා - භාාෂා පරිවර්තකයන් 
ලබාමෙදැයි.
දුර: 9794 8677

ඇසේ�ාරිජිනාල් පිංරිමින් සේවානුසේවාන් බ්රදර් 
ටු බ්රදර් පැය 24 අර්බූද දුරකථානා මාාර්ගය 
(Brother to Brother 24- hour Crisis Line for 
Aboriginal Men)
දුර: 1800 435 799

පසේකන්හම්හි ජීවාත්වානා අතර ඉසේගනීමා
දුර : 03 5941 2389
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යාර්නින්ග් සේ�ෆ්ඇන්�ට්සේරෝංග් 24/7 
රහසිගත දුරකථානා මාාර්ගය (Yarning 
SafeNStrong confidential helpline 24/7)
දුර: 1800 959 563

භාාෂාා පරිවාර්තනා සහ සේතෝල්ක සේ�වාාවා 
(Translating and Interpreting Service (TIS))
දුර: 131 452 – විගස දුරකථානා භාාෂා  
පරිවර්තනා (24/7) 
සේවාබ්: www.tisnational.gov.au

රැකවාරණ උපකාර 

යුනායිටිංග් (Uniting)
පාසැල් වාරවලදී ක්රියාත්�ක වනා ටූ�ා 
රැකවරණ ප්රජාා �ධ්ය�ථාානාය
දුර: 1300 277 478 
සේවාබ්: www.unitinglifeassist.org.au/carer-hub

ෆර්න්ලී සේකාමියුනිටි සේකයාර්  
(Fernlea Community Care) 
එ�රල්ඩ් සහ පාමෙකන්හම් හි වැඩිහිටි දිවා 
විරා� �ධ්ය�ථාානා, සහ යාබදැ ප්රමෙද්ශවල 
නිමෙව� තුල රැකවරණ මෙ�වා
දුර: 5968 6639 
Email: admin@fernlea.com.au 
සේවාබ්: www.fernlea.com.au

ඇල්ෆ්රඩ් සේසෞඛ්යය රැකවාරණ සේ�වාා  
(Alfred Health Carer Services)
වය�ගත, ආබාධිත, ඩිමෙ�න්ෂියා ඇති, �ානාසික 
මෙරෝග ඇති සහ තරැණ රැකවරණකරැවන් 
සඳහා රැකවරණ උපකාර. රැකවරණ උපකාර 
මෙ�වකයන් හ� ආපදැා විමෙ�ක රැකවරණ/ 
මෙයාමු කිරීම්

දුර: 1800 052 222 
Web: www.caresouth.org.au  
ඊසේම්ල්: k.wilde@alfred.org.au

රැකවාරණකරැවාන් හ� පවුල්  
සම්�න්ධතා උපකාර (Family Relationship 
Support for Carers (FRSC))
FRSC යනූ ආබාධිතබව ඇති අමෙයකු ක� 
රැකවරණය ලබාමෙදැනා පවුල් හ� විමෙශ්ෂඥ 
උපකාර ලබාමෙදැනා වික්මෙ�ෝරියානු ප්රාන්තය 
පදැනාම්වූ මෙ�වාවකි.  
වයස මෙනාාතකා ආබාධිතබව ඇති අමෙයකු� 
මෙකළින්� රැකවරණය ලබාදීමෙම් නියුතු අය� 
උපකාර ලබාමෙදැයි. 
සේවාබ්: www.each.com.au/service/family-
relationship-support-for-carers 
දුර: 1300 303 346  
ඊසේම්ල්: frsc@each.com.au

ප්රජාා සේසෞඛ්යය 

සේමාානාෑෂ් සේහල්ත් (Monash Health)
ළාමුන් සහ අවාසිදැායක තත්වමෙ� සිටිනා  
අය� සා�ාන්ය සහ ආපදැා දැන්ත මෙ�වා.
දුර: 1300 342 273

කූවීරප් ප්රාසේේශීය සේසෞඛ්යය සේ�වාාවා 
(Kooweerup Regional Health Service)
රැකවරණ, මෙසෞඛ්යය, වෛවද්ය සහ ප්රජාා  
මෙ�වා රැසක් ලබාමෙදැයි.
දුර: 5997 9679 
සේවාබ්: www.kooweeruphospital.net.au
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සේමාක්වාාසේකයාර් (Mecwacare)
මෙන්වාසික වැඩිහිටි රැකවරණය, නිමෙව� 
රැකවරණ පැමෙක්ජා, විරා� රැකවරණ, නිමෙව� 
තුල උපකාර, ප්රජාා නිමෙව�, ප්රජාා වැඩාස�හන්, 
ආබාධිත, සහ මෙහදැ මෙ�වා ලබාදී�.
දුර: 1800 163 292 
පකන්සේහම් කාර්යාල දුර: 5945 0806  
සේවාබ්: www.mecwacare.org.au

සවුත් ඊ�ට් සේමාල්�ර්න් ප්රාථාමික සේසෞඛ්යය 
ජාාලය (South East Melbourne Primary Health 
Network (SEMPHN))
SEMPHN යනු වඩාා යහපත් ප්රාථාමික මෙසෞඛ්යය 
ජාාලය සම්බන්ධා මෙබදැාහදැාගත් අරමුණක් 
කරා පහසුකම් සලසනා සහ බලපෑම් කරනා 
ඉංදිරිමෙයන් ක�යුතු කරන්මෙනාකි. The Access & 
Referral (A&R) කණ්ඩාාය� මෙවතින් SEMPHN 

�ගින් අරමුදැල් සපයනා �ානාසික මෙසෞඛ්යය සහ 
�ධ්යසාර සහ මෙවනාත් �ත්ද්ර�ය මෙ�වා හ� 
යාවත්කාලීනා ප්රමෙ�ශය, මෙතාරතුරැ සහ උපකාර 
ලබාමෙදැයි. The Access & Referral  කණ්ඩාාය� හ� 
මෙවනාත් පළාාත් ප්රජාාවන් සහ මෙසෞඛ්යය උපකාර 
සම්බන්ධාමෙයන් ඉංතා විශාල දැැනු�ක් ඇත.
මෙයාමු කිරී�ක් සිදු කිරී��,  සුදුසුක� පරීක්ෂා 
කර ගැනී� සඳහා මෙහෝ ප්රමෙද්ශමෙ� ඇති මෙ�වා 
මෙසායා ගැනී� සඳහා A&R ස�ඟ සම්බන්ධා 
වන්නා.
දුර: 1800 862 363 
(සතිමෙ� දිනාවල මෙපව 8.30 - 4.30 දැක්වා) 
ෆැක්�: 1300 354 053 
සේවාබ්: ප්රමෙ�ශය සහ මෙයාමු කිරීම්  
(semphn.org.au)

ප්රජාා මාධ්ය�ථාානා සහ අසල්වාාසී නිවාාස 

සේබ්කන්�ෆීල්ඩ් අසල්වාාසී මාධ්ය�ථාානාය 
(Beaconsfield Neighbourhood Centre)
ලිපිංනාය: 8 O’Neil Road, Beaconsfield
දුර: 03 8768 4400  
ඊසේම්ල්: coordinator@bncinc.org.au 
සේවාබ්: www.bncinc.org.au 

බුනීප් සහ දි�ත්රික් ප්රජාා නිසේවාස  
(Bunyip and District Community House)
ලිපිංනාය: Beswick Street, Garfield
දුර: 0481895509 
ඊසේම්ල්: manager@bdch.com.au 
සේවාබ්: www.bdch.com.au

සේකාකටූ ප්රජාා නිසේවාස  
(Cockatoo Community House)
ලිපිංනාය: 23 Bailey Road, Cockatoo 
දුර: 03 5968 9031 
ඊසේම්ල්: cch@taskforce.org.au 
Web: facebook.com/cockatoocommunityhouse/ 

එමාරල්ඩ් ප්රජාා නිසේවාස  
(Emerald Community House)
ලිපිංනාය: 356-358 Belgrave-Gembrook Road, 
Emerald 
දුර: 03 5968 3881 
Email: emhouse@iinet.net.au 
සේවාබ්: www.emeraldcommunityhouse.org.au

ලැන්ග් ලැන්ග් ප්රජාා මාධ්ය�ථාානාය  
(Lang Lang Community Centre)
ලිපිංනාය: 7 Westernport Rd, Lang Lang 
Ph: 03 5997 5704 
ඊසේම්ල්: llcc@langlang.net 
සේවාබ්: www.langlang.net/llcc.html

පසේකන්හම්හි ජීවාත්වානා අතර ඉසේගනීමා
ලිපිංනාය: 6B Henry Street, Pakenham 
Ph: 03 5941 2389  
ඊසේම්ල්: admin@livinglearning.org.au 
සේවාබ්: www.livinglearning.org.au
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අවුට්ලුක් ප්රජාා මාධ්ය�ථාානාය  
(Outlook Community Centre)
ලිපිංනාය: 24 Toomuc Valley Road, Pakenham 
Ph: 03 5941 1535 
Web: outlookvic.org.au

අපර් සේබ්කන්�ෆීල්ඩ් ප්රජාා සංකීර්ණය 
(Upper Beaconsfield Community Complex)
ලිපිංනාය: 10-12 Salisbury Road, 
Upper Beaconsfield 
දුර: 03 5944 3484 
ඊසේම්ල්: office@ubcc.org.au 
සේවාබ්: www.ubcc.org.au

උපසේේශනා 

ලයිෆ්ලයින් (Lifeline)
පැය 24 පුරා පුද්ගලික අර්බූදැ උපකාරක මෙ�වාව
දුර: 13 11 14

කැතලික්සේකයාර් (CatholicCare)
පවුල් සහ සම්බන්ධාතා උපමෙද්ශනා.
දුර: 1800 522 076 
සේවාබ්: www.ccam.org.au

සුයිසයිඩ් දුරකථානා අංකය (Suicide Line)
සියදිවි නාසා ගැනී� සම්බන්ධා අවධාානා� ඇති 
අය සඳහාවූ පැය 24 පුරා ඇති උපකාර අංකය. 
දුර: 1300 651 251

සේ��ර් ප්සේල්� ඕ�ට්සේර්ලියා  
(Better Place Australia)
තනි පුද්ගලයන්, යුවළා සහ දැරැවන් සඳහා 
දැැරිය හැකි වෘත්තීය �මෙනාෝවෛවද්ය මෙ�වාව 
සහ උපමෙද්ශනා උපකාර බූනිප්, මෙකෝ වී රැප් සහ 
පාකන්මෙහම් හිදී ලබාගත හැකිය.
දුර: 1800 639 523 
සේවාබ්: www.betterplaceaustralia.com.au

ලිංගික අතවාර සහ පවුල් හිංසනාවාල� 
එසේරහි සවුත් ඊ��න් මාධ්ය�ථාානාය (SECASA)
පැය 24 ක අර්බුදැ මෙ�වාවක් ඇතුළුව ලිංගික 
අතවර සහ පවුල් හිංසනා මෙ�වා ලබාමෙද්.
පරිපාලනා දුර: 9928 8741 
අර්බුද දුර: 9594 2289 (24 පැය) 
සේනාාමිසේ� දුරකථානා: 1800 806 292 (24 hour)

වින්ඩාමියර් (Windermere)
වයස අවුරැදු 12 � අඩු ළාමුන් ඇති පවුල් හ� 
උපකාරක මෙ�වා.
දුර: 1300 WINDERMERE 
(1300 946 337) 
සේවාබ්: www.windermere.org.au

සේමාානාෑෂ් සේහල්ත්  (Monash Health)
වැළාැක්වීමෙම් සහ කලින් �ැදිහත්වීමෙම් 
වැඩාස�හන්. 
දුර: 1300 342 273

එසේකෝ යුත් ඇන්ඩ් ෆැමිලි සර්විස�  
(Echo Youth and Family Services)
වැඩාස�හන් �ාලාවක් ඔ�මෙ� තරැණයන් සහ 
පවුල් හ� උපකාර ලබාදී�.
දුර: 5968 4460

ජාාතික උපසේේශනා සේ�වාාවා  
(National Counselling Service)
ලිගික අතවර මෙහෝ පවුල හිංසනා අත්විඳිනා අය 
හ� උපකාර.
දුර: 1800 RESPECT (1800 737 732) 

සේග් ඇන්ඩ් සේල�බියන් �විච් පුවාරැවා
දුරකථානා උපමෙද්ශනා, මෙතාරතුරැ, මෙයාමු කිරීම් 
සහ LGBT සහ ආශ්රිත ප්රජාා මෙවත උපකාර.
දුර: 1800 184 527 
සේවාබ්: www.mediation.com.au
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ආ�ාධිත�වා 

DVJS රැකීරක්ෂාා විසඳුම්  
(DVJS Employment Solutions)
ආබාධිතබවක් මෙහෝ �ානාසික මෙසෞඛ්යය 
අභිමෙයෝගයන් ඇති අය හ� රැකියා ලබාමෙගනා 
ඒවා පවත්වා ගැනී� සම්බන්ධාමෙයන් ඔවුනා� 
උපකාර කිරී�.
දුර: 1300 385 738 
සේවාබ්: www.dvjs.com.au

ERMHA 365
�ානාසික සා�ාජීය ආබාධා, මෙකා�නාටි� ආබාධා, 
සහ සංකීර්ණ සහ අභිමෙයෝගා�ාත්�ක හැසිරීම් 
හ� උපකාර කරනා පැය 24/7 විමෙශ්ෂණය කරනා 
සංකීර්ණ �ානාසික මෙසෞඛ්යය සහ ආබාධිත 
මෙ�වාව.
දුර: 1300 376 421 
Email: reception@ermha.org  
සේවාබ්: www.ermha.org/ndis-services

NDIS Local Area Coordinator 
(LAC) Partners

LINK ප්රජාා සේසෞඛ්යය (LINK Community Health) 
LACs මෙවතින් ඔබ� NDIS අවමෙබෝධා කර ගැනී��, 
ඔබමෙ� සැලසු� ක්රියාත්�ක කිරී��, ඔබමෙ� 
සැලසු� ස�ාමෙලෝචානාය කර ගැනී�� සහ  
ඔබමෙ� ප්රජාාව තුල ඇති මෙතාරතුරැ සහ උපකාර 
ස�ඟ ඔබව සම්බන්ධා කිරී� කල හැකිය. 
ලිපිංනාය: 48 John Street, Pakenham 
දුර: 1800 242 696 
ඊසේම්ල්: info@lchs.com.au 

LINK ප්රජාා සේසෞඛ්යය (LINK Community Health) 
වයස අවුරැදු 0-7 අතර ළාමුන් සඳහා. ප්රජාා 
මෙසෞඛ්යය �ධ්ය�ථාානාය, අධ්යාපනා ව�පි�ාව 
සහ කීීඩාා කණ්ඩාායම්, ස�හර මෙකටි කාලීනා 
කල් ඇතිව �ැදිහත්වීම්, ඔබමෙ� දැරැවා� දිර්ඝ 
කාලීනා බාල ළා�ාවිය �ැදිහත්වීම් උපකාර 
අවශ්ය නාම් ප්රමෙ�ශය සඳහා ඉංල්ලීම් ඉංදිරිපත් 
කිරී�� උපකාර ආදී ඔබමෙ� ප්රමෙද්ශමෙ� ඇති 
වඩාාත්� මෙයෝ�ය උපකාර මෙ�වා ස�ඟ ඔබ� 

සම්බන්ධාවී�� ECEI partners උපකාර ලබාමෙදැනු 
ඇත. 
ලිපිංනාය: 1/7-9 Bakewell Street, Cranbourne 
දුර: 1800 546 532 
ඊසේම්ල්: ecei@linkhc.org.au 

ඉරබීනාා ඕටිසම් සේ�වාා  
(Irabina Autism Services)
පීඩියැට්රික් ඕටිසම් විමෙශ්ෂිත මෙ�වා සපයන්නාා 
විසින් අංශ කිහිපයක් පුරා රැකවරණ ලබාමෙදැයි. 
ලිපිංනාය: 145 Henry Rd, Pakenham 
දුර: 9720 1118

ERMHA 365
ආබාධිතබව, �ානාසික අසනීප, නිමෙව� 
නාැතිබව, සිමෙතහි ඇතිවනා කම්පනාය 
මෙහෝ �ත්ද්ර�ය අවභාාවිතය සම්බන්ධා 
අශිමෙයෝගයන්� මුහුණ මෙදැනා අය හ�  
උපකාරක මෙ�වා.
දුර: 1300 376 421

රිමාාර්ක�ල් ප්රජාා රැකවාරණ  
(Remarkability Community Care)
සියළු වය� කාණ්ඩා, පුද්ගලයන් අරමුණු 
කරගත් උපකාර, NDIS සපයන්නාා.
ඊසේම්ල්: admin@racare.com.au

සේමාානාෑෂ් සේහල්ත් නිසේවා� පදනාම් සේ�වාාවා 
(Monash Health Home-based Service)
 නිමෙවස� මෙකාටුවුණු මෙහෝ  
ප්රජාා ආශ්රිත මෙසෞඛ්යය පදැනාම් මෙ�වා හ� 
ප්රමෙ�ශය ලබාගත මෙනාාහැකි අය
දුර: 1300 342 273

සේමාානාෑෂ් සේහල්ත් නිසේවා� පදනාම් සේ�වාාවා 
(Monash Health Brain Injury Service)
නිපුණතා වර්ධානාය කර�නා සහ ප්රජාා ප්රමෙ�ශ 
වැඩාස�හනා.
දුර: 1300 342 273
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ඇන්ග්ලිසේකයාර් (Anglicare)
ඕටිසම් �මෙපක්ට්රම් ඇති දැරැමෙවකු හදැා වඩාා 
ගැනී�. 
දුර: 9781 6700 
සේවාබ්: www.anglicarevic.org.au/parent-zone 

�සේකෝප් (SCOPE)
ආබාධිත අය හ� ප්රතිකර්� සහ දිවා කාල 
උපකාර. 
දුර: 1300 472 673 
සේවාබ්: www.scopeaust.org.au 

අසේම්� (Amaze)
ඕටිසම් සහ විමෙශ්ෂ අවශ්යතා සඳහා උපකාර 
කණ්ඩාාය�.
දුර: 0400 596 961

අවුට්ලුක් ආ�ාධිත සේ�වාා ප්රජාා 
මාධ්ය�ථාානාය (Outlook Disability Service 
Community Centre)
ආබාධිත අය සහ ඔවුන්මෙ� පවුල්වල 
සහභාාගිවනා අයමෙ� පුද්ගලික අවශ්යතාවල� 
සරිලනා ආකාරය� සැලසුම් කල විවිධාාකාර 
වැඩාස�හන් සහ මෙ�වා ලබාමෙදැයි. NDIS �ගින් 
සම්න්ධීකරණ සහාය ලබාමෙදැයි.
දුර: 5941 1535  
ඊසේම්ල්: outlookaust.org.au

ජාාතික රිසේල් සේ�වාාවා
– 1300 555 727
ඔබ බිහිරි නාම් සහ/මෙහෝ දුරකථානායක් භාාවිතා 
කරනා අය ස�ඟ කථාා කිරීමෙම් මෙහෝ ඇසීමෙම් 
දුෂ්කරතා ඇතිනාම් ජාාතික රිමෙල් මෙ�වාව (NRS) 
�ගින් ඔබ� උපකාර ලබාදිය හැකිය. මෙතාරතුරැ 
සහ ලියාපදිංචිවී� සම්බන්ධා අවශ්යතා 
වි�තර සඳහා ජාාතික රිමෙල් මෙ�වා මෙවබ් අඩාවිය� 
පිවිමෙසන්නා 24/7 
සේවාායි� රිසේල් අංකය: 1300 555 727  
TTY අංකය: 133 677  
SMS රිසේල් අංකය: 0423 677 767

සේමාක්වාාසේකයාර් (Mecwacare)
මෙන්වාසික වැඩිහිටි රැකවරණය, නිමෙව� 
රැකවරණ පැමෙක්ජා, විරා� රැකවරණ, නිමෙව� 
තුල උපකාර, ප්රජාා නිමෙව�, ප්රජාා වැඩාස�හන්, 
ආබාධිත, සහ මෙහදැ මෙ�වා ලබාදී�.
දුර: 1800 163 292 
Pakenham Office Ph: 5945 0806 or 
South East Region Service  
දුර: 5941 5454 
සේවාබ්: www.mecwacare.org.au

ලිට්ල් ඩ්රීමාර්� ඕ�ට්සේර්ලියා  
(Little Dreamers Australia)
වයස අවුරැදු 4 - 25 අතර ආබාධිත, අසනීපයක් 
ඇති මෙහෝ ඇබ්බැහිවී�ක් ඇති අයමෙ� පවුමෙල් 
අමෙයකු විසින් මුදැලක් මෙනාාලබා රැකවරණය 
ලබා මෙදැනා අය� උපකාර ලබාමෙදැනා මුල් 
මෙපමෙ� තරැණ රැකවරණකාර සංවිධාානායකි 
ඕ�ට්මෙර්ලියාමෙ� ලිට්ල් ඩ්රී�ර්� .
දුර: 1800 717 515 
ඊසේම්ල්: contact@extendedfamilynetwork.org  
සේවාබ්: www.extendedfamilynetwork.org/home 

සේසන්ට් සේජාෝන් ඔෆ් සේගෝඩ් අසේකෝර්ඩ්  
(St John of God Accord)
ආබාධිත අය සහ ඔවුන්මෙ� පවුල්චාල අය� 
තනි පුද්ගලයන්මෙ� අවශ්යතාවයන්� සරිලනා 
වැඩාස�හන් සහ මෙ�වා ලබාමෙද්.
දුර: 1300 002 226 
ජාංගමා: 0413 853 705 
ඊසේම්ල්: silvana@sjog.com.au  
සේවාබ්: www.accorddisability.org.au 
* ආබාධිත රැකීරක්ෂා මෙ�වා සඳහා 'රැකීරක්ෂා' 
මෙකා�ස බලන්නා.
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අධ්යාපනාය 

චිසලම් රිකසේනාක්ට් වාැඩාස�හනා  
(Chisholm Reconnect Program)
වයස අවුරැදු 17-64 අතර වසර 12 සම්පූර්ණ 
මෙනාාකල දැැනා� පුහුණුවක් මෙනාාලබනා මෙහෝ 
රැකියාවක් මෙනාාකරනා අධ්යාපනාමෙයන් 
විසන්ධිවුණු අය හ� අධ්යාපනා උපකාර සහ 
මෙ�වා
Ph: 0427 676 860 
ඊසේම්ල්: brendan.titford@chisholm.edu.au

බුනිප් සහ දි�ත්රික් සේකාමියුනිටි හවු� 
(Bunyip & District Community House)
අධ්යාපනා, සුභාසාධානා සහ ස�ාජා වැඩා ස�හන් 
සියළු මෙදැනාා හ� ලබාමෙදැයි.
ලිපිංනාය: 2B Beswick Street, Garfield 
දුර: 0481 895 509  
ඊසේම්ල්: manager@bdch.com.au 

අවුට්ලුක් ප්රජාා මාධ්ය�ථාානාය  
(Outlook Community Centre)
ජීවනා ර�ා සහ පරිගණක පාඨ�ාලා ඇතුළු 
පුළුල් පරාසයක අධ්යාපනා විකල්ප ලබාමෙදැයි.
දුර: 5941 1535 
Email: outlook@outlookvic.org.au 
සේවාබ්: outlookaust.org.au

ආපදා සේ�වාා 

සේපාලීසිය සහ ගිනි සහ ගිලන් රථා
ආපදැාවකදී, අ�තන්නා බිංදු තුනා 000
පහත අව�ථාාවලදී ඔබ බිංදු තුනා (000) ඇ�තිය 
යුතුය:

• Sයමෙ�කු දැරැණු මෙලස තුවාලවී සිටීනාම් මෙහෝ 
හදිසි මෙලස වෛවද්ය උපකාර අවශ්ය නාම්

• ඔබමෙ� ජීවිතය මෙහෝ මෙද්පළා තර්ජානායක� 
ලක්වී ඇතිනාම්

• ඔබ දැරැණු හදිසි අනාතුරක් මෙහෝ අපරාධායක් 
ඇසින් දුටුමෙ� නාම්

• ඔබ� හැකි විගස මෙපාලීසිමෙ� පැමිණී� 
අවශ්යනාම්

VicPol Police Assistance 
Line – 131 444
මෙපාලි� උපකාර අංකය සහ �ාර්ග�ථාව වාර්තා 
කිරීමෙම් මෙ�වා �ගින් දිනාමෙ� පැය 24 පුරා� හදිසි 
මෙනාාවනා අපරාධා මෙහෝ සිදුවීම් වාර්තා කිරී�� 
ඉංඩාකඩා සලසයි. ඔබ� අපමෙ� උපකාර අවශ්ය 
අතර කඩිනාම් අනාතුරක් නාැතිනාම්.

වික්සේ�ෝරියා ප්රාන්තසේ� ආපදා
සේ�වාා– 132 500
ජාල ගැලීම්, කුණාටු ආපදැා
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රැකීරක්ෂාා 

අවුට්ලුක් ආ�ාධිත සේ�වාා ප්රජාා 
මාධ්ය�ථාානාය (Outlook Disability Service 
Community Centre)
ආබාධිත රැකීරක්ෂා මෙ�වා. ආබාධිත අය හ�
රැකියාවක් මෙසායා ගැනී�� උපකාර කිරී�
දුර: 1300 788 901  
ඊසේම්ල්: employmentmanager@outlookvic.org.au  
සේවාබ්: www.outlookvic.org.au

කැම්ප්�ල් සේප්ජ් (Campbell Page) 
ආබාධිත රැකීරක්ෂා මෙ�වා සපයන්මෙනාකු 
වශමෙයන් ඔබමෙ� අවශ්යතාවල� සරිලනා 
ආකාරමෙ� දීර්ඝ කාලීනා රැකීරක්ෂා මෙසායා මෙදැයි. 
ලිපිංනාය: 97 Main Street Pakenham 
දුර: 9046 5973 
ඊසේම්ල්: hello@campbellpage.org.au 
සේවාබ්: www.campbellpage.org.au 

මාැච්වාර්ක්� (Matchworks)
ප්රජාා පදැනාම් සහ ලාභා සඳහා මෙනාාවනා 
අපි, ඕ�ට්මෙර්ලියාමෙ� විශාලත� රැකීරක්ෂා 
මෙ�වාවලින් එකක් වනා අතර අපි අපමෙ� ප්රජාාව 
තුල නාැවත ආමෙයෝජානාය කරමු. 
ලිපිංනාය: Toomah Community Centre,  
18 Golden Green Street, Pakenham
දුර: 1300 13 23 63 
ඊසේම්ල්: reception.pakenham@matchworks.com.au

Sout East Local Learning and Employment 
Network (SELLEN)
දුර: 039794 6921 
ඊසේම්ල්: admin@sellen.org.au 
සේවාබ්: www.sellen.org.au

පවුල් හිංසනා 

‘Beyond the Violence’ Anglicare
පවුල් හිංසනා අත්විඳි කාන්තාවන් සහ ළාමුන් හ� 
ඇති වැඩාස�හනාකි.
දුර: 9781 6700

ලිංගික අතවාර සහ පවුල් හිංසනාවාල� 
එසේරහි සවුත් ඊ��න් මාධ්ය�ථාානාය (SECASA)
පැය 24 ක අර්බුදැ මෙ�වාවක් ඇතුළුව ලිංගික 
අතවර සහ පවුල් හිංසනා මෙ�වා ලබාමෙද්.
දුර: 9928 8741 
අර්බුද දුර: 9594 2289 (පැය 24) 
සේනාාමිසේ� අංක: 1800 806 292 (පැය 24)

සේ�ෆ් �සේ�ප්� (Safe Steps)
පැය 24 පුරා පවුල් හිංසනා ප්රතිචාාර මෙ�වාව. 
දුර: 1800 015 188 
ඊසේම්ල්: safesteps@safesteps.org.au

Multicultural Centre against 
family violence
CALD ප්රජාාවල පවුල් හිංසනා සඳහා මෙ�වා සහ 
ප්රතිචාාර.
දුර: 9413 6500 
සේවාබ්: www.intouch.asn.au 
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ඉන් �ච් - පවුල් හිංසනාය� එසේරහි 
�හුසං�කෘතික මාධ්ය�ථාානාය
සංක්ර�ණ සහ සරණාගත පසුබිම්වලින් 
එනානා කාන්තාවන්, ඔවුන්මෙ� පවුල් සහ 
වික්මෙ�ෝරියාමෙ� සිටිනා ඔවුන්මෙ� ප්රජාාවන් ස�ඟ 
ක�යුතු කරනා විමෙශ්ෂඥ පවුල් හිංසනා මෙ�වාව. 
ප්රජාාව තුල ඇති පවුල් හිංසනා සම්බන්ධා 
ගැ�ළු ඇ�තී� සඳහා අප විසින් කාන්තාවන් 
හ� කළා�ණාකරණය, පුහුණුව, පර්මෙ�ෂණ 
පැවැත්වී�, සහ ප්රජාා පදැනාම් �යාපෘති 
පැවැත්වී� සිදු කරයි.
දුර: 1800 755 988 
(ස-සි මෙපව9.30 සි� පව4.30) 
සේවාබ්: www.intouch.org.au

මිනිසුන් සඳහාවූ සේයාමුකිරීම් සේ�වාාවා - 
සේමාසේහයවාන්සේන් හිංසනාය� නාැත කියනා අය 
විසිනි (Men’s Referral Service (MRS) -  
Operated by No to Violence (NTV))
මිනිසුන් විසින් හිංසනාය භාාවිතය සහ පාලනාය 
කරනා ආකාරමෙ� හැසිරී� නාැවැත්වී�� 
උපමෙද්ශනා සහ මෙයාමු කිරීම්
දුර: 1300 766 491 
සේවාබ්: www.mrs.org.au or www.ntv.org.au

පවුල් සම්�න්ධතා මාධ්ය�ථාානාය  
(Family Relationship Centre)
පවුල් සම්බන්ධාතා මෙ�වා. 
දුර: 8768 4111

සේව්� (WAYSS)
විමෙශ්ෂිත පවුල් හිංසනා උපකාර අවශ්ය 
කාන්තාවන් සහ දැරැවන් හ� බඳවා ගැනීමෙම් 
සහ ඇතුලත්වීමෙම්දී ඇගයී�.
දුර: 9703 0044 

වින්ඩාමියර් (Windermere)
දැරැණු අපරාධායක් අත්විඳි/ඇසින් දුටු අය� 
අපරාධායක� මෙගාදුරැවූ අයකු� උපකාර 
වැඩාස�හන්.
දුර: 1300 WINDERMERE (1300 946 337)

1800 RESPECT
පවුල් හිංසනා උපමෙද්ශක මෙ�වාව. 
දුර : 1800 737 732

දි ඔසේර්න්ජ් සේඩාෝර් (The Orange Door)
පවුල් හිංසනා අත්විඳිනා මෙහෝ අත්විඳි වැඩිහිටියන්, 
දැරැවන් සහ තරැණ අය සහ ඔවුන්මෙ� පවුල්වල 
අය හ� සිය දැරැවන් රැකවරණය කිරී� සඳහා 
අ�තර උපකාර අවශ්ය වි� ඒ අය සඳහා 
මෙනාාමිමෙ� ලබාමෙදැනා මෙ�වාවකි.

ටූමාා ප්රජාා මාධ්ය�ථාානාය  
(Toomah Community Centre) 
ලිපිනාය: 18 Golden Greet Street Pakenham 
දුර: 1800 271 170 
සේවාබ්: www.orangedoor.vic.gov.au/what-is-the-
orange-door

සේමාන්�ලයින් ඕ�ට්සේර්ලියා  
(MensLine Australia)
ඔබ ඕ�ට්මෙර්ලියාමෙ� කු�නා �ථාානායක සිටියදැ, 
ඔබ� මෙනාාමිමෙ� වෘත්තීය උපකාර �ාර්ග�ථාව 
ලබාගත හැකිය.
දුර: 1300 789 978 
සේවාබ්: www.mensline.org.au 

එළිසසේ�ත් සේහාෆ්මාන් හවු�  
(Elizabeth Hoffman House)
පවුල් හිංසනා අත් විඳිනා ඇමෙබාරිජිනාල් 
කාන්තාවන් සහ ඔවුන්මෙ� දැරැවන් හ�  
උපකාර සහ උපමෙද්ශනා මෙ�වා.
දුර: 1800 796 112



2022/23 ප්රජාා සේ�වාා නාාමාාවාලිය 13

මූල්ය උපකාර සහ සේ�වාා 

South East Community Links (SECL)
කුණාටු සහ ගංවතුරවලින් බලපෑ�� ලක්වූ 
අය ඇතුළු අය� මෙනාාමිමෙ� මූල්ය උපමෙද්ශනා 
ලබාමෙදැයි, වාහනා NILS සඳහා සපයා මෙදැනා 
අමෙයකුදැමෙ�.
ලිපිංනාය: Toomah Community Centre, Officer and 
Hills Hub Emerald 
දුර: 9549 5288  
වි�සීම් සහ මෙයාමුකිරීම් fcs@secl.org.au 
මෙවත ඊමෙම්ල් කල හැක

සේක්සි සේනාාර්ත් ප්රජාා සේතාරතුරැ සහ 
උපකාරක සේ�වාාවා (Casey North Community 
Information and Support Service)
හමුවීම් ඔ�මෙ� මූල්ය උපමෙද්ශ ලබාගත හැකිය 
Toomah Community Centre 
18 Golden Green Street, Pakenham 
දුර: 9705 6699 
ඊසේම්ල් : cnciss@caseynorthciss.com.au

ජාාතික ණය උපකාර අංකය  
(National Debt Helpline)
ණය කළා�ණාකරණය, අයවැය සහ 
බංමෙකාමෙළාාත්බව සම්බන්ධා උපලකාර 
දුර: සදුඳා සි� සිකුරාදැා 1800 007 007  
(toll free)  
සේවාබ්:  www.ndh.org.au

සේසන්ට් වින්සන්ට් ඩිසේපෝල් (St Vincent DePaul)
මූල්ය දුෂ්කරතා සඳහා "ඉංන් මෙහෝම්' හමුවීම් සහ 
උපකාර 
දුර: 5995 0211 හමුව පිිළිමෙයල කර ගැනී�� 
පව2 � මෙපර

සේපාළී නාැති ණය සේයෝජානාා ක්රමාය  
(No Interest Loan Scheme (NILS))
සුදුසුකම් ඇති අය සඳහා අත්යාවශ්ය භාාණ්ඩා 
මිළා� ගැනී� සඳහා මෙපාළී නාැති ණය මෙයෝජානාා 
ක්ර�ය ඇත.
ලිපිංනාය: 5 Church Street, Emerald 
දුර: 0427 895 596 
ඊසේම්ල්: nils@echo.org.au

උපසේයෝගීතා සහනා ප්රදානා  
(Utility Relief Grants)
ඔබමෙ� උපමෙයෝගීතා මෙ�වා සපයනා ස�ාග� 
අ�තා, දුෂ්කරතා මෙදැපාර්තමෙම්න්තුව ස�ඟ කථාා 
කිරී�� ඉංල්ලා උපමෙයෝගීතා සහනා ප්රදැානායක් 
ලබාමෙදැනා මෙලස ඉංල්ලා සිටින්නා.

ගැලවීසේම් හමුදාවා - සේඩාෝර්සේව්� වාැඩාස�හනා 
(The Salvation Army – Doorways Program)
ආහාර උපකාර, මුදැල් උපකාර, ද්ර�ය�ය 
ආධාාර, මූල්ය සාක්ෂරතාව, මූල්ය උපමෙද්ශ සහ 
රැකීරක්ෂා උපමෙද්ශනා ලබාගත හැකිය. සදුඳා, 
බදැාදැා සහ සිකුරාදැා මෙපව 9 සි� පව 3.30 දැක්වා.
ලිපිංනාය: 51 Bald Hill Road, Pakenham 
දුර: 5941 4906 

වික්සේ�ෝරියානු සහනා සේතාරතුරැ අංකය 
(Victorian Concessions Information Line)
නාගර සභාා වරිපනාම් බදු, වදැදුලිබලය සහ 
ජාලබිල්පත් සඳහා සහනා ලබා ගැනී�� 
සුදුසුකම් ඇතිදැ යන්නා සාකච්ඡාා කිරී� සඳහා 
අංක 1800 658 521 (මෙනාාමිමෙ� දුරකථානා) 
අ�තන්නා. වික්මෙ�ෝරියාමෙ� සුදුසුකම් ඇති නිමෙව� 
සඳහා වට්�ම් සහ මෙ�වා ඇතුලත් සම්පූර්ණ 
ලැයි�තුවක් මෙවබ් අඩාවිමෙ� ඇත 
සේවාබ්: www.dhs.vic.gov.au/concessions 
ලිපිංනාය: Beaconsfield Neighbourhood Centre, 
8 O’Neil Road, Beaconsfield

ඔ�සේග් �දු සේගානු කිරීමා සම්පූර්ණ කිරීමා 
සඳහා සිකුරාදා සහ සේසනාසුරාදා උදෑසනාවාල 
උපකාර
දුර: 8768 4400 

දිගුකල පවුල් ජාාලය  
(Extended Family Network)
මෙගවතු, නාඩාත්තු ආදී ප්රාමෙයෝගික උපකාර 
සඳහා මිතුරැ උපකාර ලබාමෙදැයි.
දුර: 59682664 
ඊසේම්ල්: contact@extendedfamilynetwork.org  
සේවාබ්: www.extendedfamilynetwork.org/home
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Fernlea Shop of Opportunities
ගෘහභාාණ්ඩා, ඇඳුම් පැළාඳුම්, මෙපාත් ඇතුළු 
නිමෙව� උපකරණ සහ 'ආහාර මෙනාාමිමෙ� 
ලබාමෙදැනා' කඩා සාප්පු
සදුඳා - සිකු මෙපව 9 -පව 4.30 දැක්වා,  
මෙසනා 10 - පව 2 දැක්වා. 
ලිපිංනාය : 15 Kilvington Drive, Emerald  
දුර: 5968 6639 

ප්රාන්ත පාසැල් සහනා (State Schools Relief0
පාසැල් නිළා ඇඳුම් සම්බන්ධා උපකාර - ඔබමෙ� 
දැරැවාමෙ� පාසැමෙල් විදුහල්පති, උප විදුහල්පති 
මෙහෝ සුභාසාධානා සම්බන්ධීකාරක හ� කථාා 
කරන්නා.

Spare Change Program
වෘත්තීය ආකාරය� ඇඳුම් ඇඳී�� උපකාර ලබා 
ගැනී� සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණයක� දිනායක් 
මෙයාදැා හමුවී�ක් සඳහා MY Place Youth Facility, 
5-7 Main Street, Pakenham 
දුර: 18004YOUTH 
සේවාබ්: www.cardinia.vic.gov.au/youth

No Interest Loans (Pakenhamand Cockatoo) 
සේපාළී රහිත ණය (පාකන්සේහම්
 සහ සේකාකටූ) 
වාහනා ලියාපදිංචිය සහ අළුත්වැඩියාව සහ 
පාසැල් ලැප්මෙ�ාප් ඇතුළු අවශ්ය භාාණ්ඩා 
සම්බන්ධා මෙපාළී රහිත ණය
දුර: Pakenham on 5941 2268 
Cockatoo on 0427 795 596

සේ�වාර් ප්ල� වාැඩාස�හනා (පාකන්හම්)  
(Saver Plus Program (Pakenham)) 
 ඉංමෙගනී� ලබනා සහ ඉංමෙගනී�� සැලසුම් කරනා 
අය සඳහා Living Learning Pakenham Matched 
savings and financial අධ්යාපනා වැඩාස�හනා. 
දුර: 1300 610 355 or 0459 190 144

ආහාර සහනා 

Follow Bless Collective Food Van 
Bourke Park Pakenham (පාමෙකන්හම් දුම්රිය 
�ථාානාය ඉංදිරිපි�) උණුසුම් ආහාර සඳහා 
බ්රහ�පතින්දැා පව 6 - 9 දැක්වා. සාදැරමෙයන් 
පිළිගනිමු, සියල්ලන් පැමිමෙණන්නා!
දුර: 5943 2137 
නාරක් මෙනාාවනා පිරිසිදු කිරී�� අවශ්ය පැක් 
තිමෙබ්.

St Luke’s Cockatoo
ආහාර කඩාසාප්පුව ක්රියාත්�ක වන්මෙන් සෑ� 
සදුඳා දිනායක� මෙපව 10 සි� පව 2 අතරමෙ�.  
ලිපිංනාය: 1-3 McBride Street Cockatoo 
දුර: 0422 737 818.

බුනිප් සහ දි�ත්රික් සේකාමියුනිටි හවු�  
(Bunyip & District Community House)
ආහාර සහනා වැඩාසය�හනා සෑ� බදැාදැාවක� 
මෙපව 10 - පව 3 දැක්වා විවෘතව ඇත. මෙවනාත් 
මෙ�ලාවන් සඳහා අ�තන්නා.
ලිපිංනාය: 2B Beswick Street, Garfield  
Ph: 0481 895 509 
ඊසේම්ල්: manager@bdch.com.au 

Paddy’s Kitchen 
අවශ්ය අය සඳහා සෑ� පළාමු සහ තුන්වනා 
ඉංරිදැාවක� මෙරෝ�ට් ඩිනාර් ලබාමෙද්. 
ලිපිංනාය: 136 Princes Hwy, Pakenham (St. 
Patrick’s Parish Hall)  
දුර: 5941 7315
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ගැලවීසේම් හමුදාවා - සේඩාෝර්සේව්� වාැඩාස�හනා  
(The Salvation Army – Doorways Program)
ආහාර උපකාර, මුදැල් උපකාර, ද්ර�ය�ය 
ආධාාර, මූල්ය සාක්ෂරතාව, මූල්ය උපමෙද්ශ සහ 
රැකීරක්ෂා උපමෙද්ශනා ලබාගත හැකිය. සදුඳා, 
බදැාදැා සහ සිකුරාදැා මෙපව 9 සි� පව 3.30 දැක්වා. 
ලිපිංනාය: 51 Bald Hill Road, Pakenham 
දුර: 5941 4906 

ADRA Community Meal 
සිකුරාදැා, පව 6. දුරකථානා අංක 1800 252 372 
ඇ�තීමෙ�න් ආහාර පැමෙක්ජා ලබාගත හැක.
ලිපිංනාය: Lakeside Adventist Community Church, 
50 Lakeside Blvd, Pakenham 
Web: www.lakesidechurch.org.au/adrafoodbank

පසේකන්හම්හි ජීවාත්වානා අතර ඉසේගනීමා 
(Living Learning Pakenham)
ප්රජාා මුළුතැන්මෙගය මෙනාාමිමෙ� නාරක් මෙනාාවනා 
ආහාර මුළුතැන්මෙගය 
6B Henry St, Pakenham 
දුර: 5941 2389

Monthly Community Dinner (Emerald) 
සෑ� �ාසයක� අවසානා සිකුරාදැා
Emerald Community House Hall. 
ලිපිංනාය: 356 Belgrave–Gembrook Road, Emerald 
දුර: 5968 3881

Meals on Wheels
වයස අවුරැදු 65 සහ ඊ� වැඩි අය� කෑ� 
මෙගදැර� මෙගනාත් දී�. වයස අවුරැදු 50 සහ 
ඊ� වැඩි ඇමෙබාරිජිනාල් සහ මෙ�ෝර� �ට්මෙර්ට් 
දූපත්වාසීන් හ� මෙ�� මෙ�වාව මෙනාාමිමෙ� 
ලබාගත හැක.
දුර: 8573 4960

Gurudwara Baba Budha Sahib Ji 
අවශ්ය අය� නාැවුම්ව පිසූ එළාවළු ආහාර 
ලබාමෙදැයි.  ආහාර මෙගනාත් දී� දිනාපතා පව  
6 - පව 8 අතරමෙ�. සෑ� දිනාක� පව 12 �  
මෙපර ඇණවුම් කරන්නා. 
දුර: 0469 826 283 or 0433 483 335

Frozen Meals for Ex-Service Men or  
RSL Members (Lang Lang)
RSL Hall Westernport Road, Lang Lang  
මෙවතින් පැමිණ ලබා ගැනී�� හැකිය
සම්බන්ධාවන්නා 5997 5226
හමුවී�ක් පිළිමෙයල කිරී� �ගින් ආහාර 
ලබාගත හැකිය. ගෘහ භාාණ්ඩා, ඇඳුම් පැළාඳුම්, 
�ැන්මෙචා��ර්, සහ කියවනා කණ්ණාඩි 
ලබාගැනී� සඳහා උපකාර ඇත.
දුර: 5941 4906

සූදු ක්රීඩාාවා  

Gamblers Help Southern
සූදු ක්රීඩාාව සම්බන්ධා ගැ�ළු ඇති අය� උපකාර
දුර: 9575 5353 
රාජාකාරී සේව්ලාවාලින් පසුවා සේ�වාාවා:  
1800 858 858

Gambler’s Help Youthline
දුර: 1800 262 376
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නිවාාස සපයාදීමා/නිසේවා� නාැති�වා 

සේව්� (WAYSS)
Entry point for all people experiencing 
homelessness or who are at riskof homelessness. 
නිමෙව� අහිමි බව අත් විඳිනා මෙහෝ නිමෙව� 
අහිමිවීමෙම් අවධාානා� ඇති සියළු� අය හ� 
ප්රමෙ�ශ වීය හැකි �ථාානායක් 
දුර: 9703 0044

DHSS ප්රාන්තය පුරා රාජාකාරී සේව්ලාවාලින් 
පසු අර්බූද වාාස�ථාානා සේ�වාාවා (DHHS Crisis 
Accommodation Statewide After-Hours Service)
අර්බූදැ නිවාස සඳහා සාකච්ඡාා කිරී�� සහ 
ප්රමෙ�ශය ලබා ගැනී�� උපකාර ලබාදී�. සදුඳා 
- සිකුරාදැා දැක්වා පව 5 - මෙපව 9 දැක්වා සහ සති 
අන්තමෙ� සහ රජාමෙ� ප්රසිද්ධා නිවාඩු දිනාවල 
සෑ� දිවා සහ රත්රී කලායක�. අවශ්ය නාම්, 
ඔබ� ආසන්නාමෙ�� ඇති මෙ�වාවක� ඔබව 
මෙයාමු කරනු ඇත.
දුර: 9536 7777 මෙහෝ 1800 627727  
(මෙනාාමිමෙ� දුරකථානා) 
අර්බූද සම්�න්ධතා මාධ්ය�ථාානා දුර:
1800 825 955 (මෙනාාමිමෙ� දුරකථානා)

Peninsula Community Legal Centre Inc.
පුද්ගලික කුලී නිවැසියන්, රෑමිං� හවු� සහ 
කැරවන් පාක් නිවැසියන්
දුර: 9783 3600 
සේවාබ්: www.pclc.org.au

වින්ඩාමියර් (Windermere)
නිමෙව� නාැති මෙහෝ නිමෙව� අහිමිවීමෙම් අවධාානා� 
ඇති පවුල් හ� නිමෙව� උපකාර.
දුර: 1300 WINDERMERE (1300 946 337)

South East Advocacy Support (SEAS)
අනාාරක්ෂිත නිමෙව�වල සිටිනා අය� මෙකටි 
කාලීනා මෙ�වා සඳහා ප්රමෙ�ශ මෙ�වා
දුර: 9792 7579

ERMHA 365
Community Connections Program ක�යුතු 
කරන්මෙන් නිමෙව� නාැති මෙහෝ නිමෙව� අහිමිවීමෙම් 
අවධාානා� ඇති මෙහෝ උපකාර මෙනාා�ැතිව අඩු 
වියදැම් වාස�ථාානාවල සිටිනා අය ස�ඟය. 
උපමෙද්ශනා සහ සම්බන්ධාතා සහ මෙ�වා මෙවත 
මෙයාමු කිරී� සහ උපකාර සම්බන්ධාමෙයන්  
උපකාර කරයි. 
දුර: 1300 376 421 
සේවාබ්: www.ermha.org/housing-support

වින්ට්රිංගම් (Wintringham)
නිමෙව� සහ උපකාර මෙ�වා
දුර: 9034 4824

මාානාවා සේ�වාා 

Centrelink Social Workers
132 850 අ�තන්නා නාැතිනාම් ආපදැා අව�ථාා 
සඳහා පැමිමෙණන්නා Centrelink Office at  
25 Treloar Lane, Pakenham.
දුර: 132 850
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සේතාරතුරැ සහ සේයාමු කිරීම් 

සේක්සි කාඩීනියා පු�තකාල  
(Casey Cardinia Libraries)
ලිපිංනාය: Cnr. John & Henry Street 
Pakenham VIC 3810 
දුර: (03) 5940 6200 
සේවාබ්: www.events.ccl.vic.gov.au 
www.cclc.vic.gov.au

සේග් ඇන්ඩ් සේල�බියන් �විච් පුවාරැවා  
(Gay and Lesbian Switch Board)
දුරකථානා උපමෙද්ශනා, මෙතාරතුරැ, මෙයාමු කිරීම් 
සහ LGBT සහ ආශ්රිත ප්රජාා මෙවත උපකාර.
දුර: 1800 184 527

ඇන්ග්ලිසේකයාර් (Anglicare)
පවුල් උපකාර වැඩාස�හන් සහ ප්රජාා ඉංස�.
සේවාබ්: www.anglicarevic.org.au

Crisis Referral Information System (CRIS)
සුබසාධානා උපකාර, උපමෙදැ� සහ සා�ාන්ය 
මෙයාමු කිරීම් සහ උපකාර සඳහාවූ �ාර්ග�ථා 
නාා�ාවලිය.
සේනාාමීසේ� දුරකථානා: 1800 627 727  
දුර: 9536 7777 
සේවාබ්: cris.crisisservices.org.au

කූවීරප් ප්රාසේේශීය සේසෞඛ්යය සේ�වාාවා 
(Kooweerup Regional Health Service)
මෙසෞඛ්යය, වෛවද්ය සහ ප්රජාා මෙ�වා මෙවත මෙයාමු 
කිරී� සහ විවිධාාකාර උපකාර ලබාමෙදැයි.
දුර: 5997 9679 
සේවාබ්: www.kooweeruphospital.net.au

නීති උපසේද� සහ උපකාර 

Springvale Monash Legal Services Inc.
ප්රජාා සා�ාජිකයන් හ� සා�ාන්ය සහ විමෙශ්ෂඥ 
නීති ක්මෙෂ්ත්ර පරාසයක මෙනාාමිමෙ�, රහසිගත 
උපමෙදැ� සහ උපකාර ලබාමෙදැයි. 
දුර: 9545 7400 
සේවාබ්: www.smls.com.au

මාානාසික සේසෞඛ්යය 

සේමාානාෑෂ් සේහල්ත්  (Monash Health)
�මෙනාෝචිකිත්සක ට්රමෙ�ජ් මෙ�වාව. �ානාසික 
මෙසෞඛ්යය මෙ�වාවල� ප්රමෙ�ශ �ථාානාය.
දුර: 1300 369 012

EACH Central Intake Service
දැරැණු �ානාසික අසනීප ඇති අය සඳහා උපකාර
දුර: 1300 785 358 
ඊසේම්ල්: info@each.com.au 
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EACH
COVID-19 වසංගතය මෙ�තුමෙවන් ඇතිවුණු 
ආතතිය සහ කණ�සළු සම්බන්ධා �ානාසික 
මෙසෞඛ්යය සහ සුබසිද්ධිය මෙකමෙරහි ප්රතිචාාර 
දැැක්වී�� අරමුණු කරයි.
ලිපිංනාය: 5/66 Victor Cres, Narre Warren 
දුර: 1300 375 330 
සේවාබ්: www.partnersinwellbeing.org.au 
වැඩිදුර වි�තර මෙසායා ගැනී� සඳහා පිවිමෙසන්නා: 
coronavirus.vic.gov.au/mentalhealthhub

වින්ඩාමියර් (Windermere)
Engaging Families - �ානාසික මෙසෞඛ්යය ගැ�ළු 
සහිත වයස අවුරැදු 12 � අඩු ළාමුන් ඇති 
පවුල්වල අය පවුල් හිංසනා අත් විඳිනා වි� ඔවුන් 
හ� උපකාර.
දුර: 1300 WINDERMERE 
(1300 946 337) 
සේවාබ්: www.windermere.org.au

ERMHA 365 CPS – Commonwealth  
Psychosocial Supports
Commonwealth Psychosocial Support යනු �මෙනාෝ 
සා�ාජික ක්රියාකාරී හැකියාව දියුණු කිරී�� 
පුද්ගලයන්මෙ� අවශ්යතා ආ�න්ත්රණය කරනා 
සහ සායනික �ානාසික මෙසෞඛ්යය, වඩාා පුළුල් 
ශාරීරික මෙසෞඛ්යය සහ ස�ාජා උපකාර සපයනා 
මෙකටි කාලීනා මෙ�වාවකි. 
SEMPHN Access & Referral
දුර: 1800 862 363 (සතිමෙ� දිනාවල මෙපව  
8.30 සි� පව 4 දැක්වා)

අවුට්ලුක් ප්රජාා මාධ්ය�ථාානාය  
(Outlook Community Centre)
ආබාධිත රැකීරක්ෂා මෙ�වා. ආබාධිත අය හ� 
රැකීරක්ෂා මෙසායා ගැනී�� උපකාර කරයි.
දුර: 1300 788 901 
සේවාබ් : www.outlookvic.org.au

South Eastern Melbourne Primary Health Network
SEMPHN’s Access and Referral service සතුව 
�ානාසික මෙසෞඛ්යය, �ධ්යසාර සහ මෙවනාත් 
�ත්ද්ර�ය, තරැණ සහ මෙවනාත් ප්රජාා සහ 
මෙසෞඛ්යය ක්මෙෂ්ත්රවල සුදුසුකම් සහ  
අත්දැැකීම් ගණනාාවක් ඇති මෙ�වාවකි. 
දුර: 1800 862 363 
(සතිමෙ� දිනාවල මෙපව 8.30 - පව 4 දැක්වා)

Grow
�ානාසික මෙරෝගවලින් සුවවී� සඳහාවූ ප්රජාා 
පදැනාම් උපකාරක වැඩාස�හනාකි.
දුර: 1800 558 268 
සේවාබ්: www.grow.org.au/vic 

WISE Employment
ආබාධිත රැකීරක්ෂා මෙ�වා සහ රැකීරක්ෂා 
වැඩාස�හන්.
දුර: 1800 685 105 
Mob: 0439 368 010 
සේවාබ්: www.wiseemployment.com.au 

Mind Australia
සැලකිය යුතු මෙ�වාවන් ගණනාාවක් ඔ�මෙ� 
මෙ�වාදැායකයන් හ� උපකාර කරයි.
දුර: 1300 286 463 
සේවාබ්: www.mindaustralia.org.au



2022/23 ප්රජාා සේ�වාා නාාමාාවාලිය 19

API (Accessible Psychological Interventions)
සුළු සහ �ධ්ය�ථා �ානාසික මෙරෝග අ3ති අය 
සඳහා සුනාම්ය �මෙනාෝචිකිත්සක මෙ�වාවන්
දුර: 1800 862 363 
සේවාබ්: www.semphn.org.au/mhintake

MHICC මාානාසික සේසෞඛ්යය ඒකා�ේධ 
සංකීර්ණ රැකවාරණ (MHICC (Mental Health 
Integrated Complex Care))
දැරැණු-සංකීර්ණ �ානාසික මෙරෝග ඇති අය� 
සුනාම්ය උපකාර සහ සායනික මෙ�වා
දුර: 1800 862 363  
සේවාබ්: www.semphn.org.au/mhintake

Lifeline (24/7)
අප ජාාතික පුණ්යායතනායක් වනා අතර �ානාසික 
ආතතිය ඇති සියළු� ඕ�ට්මෙර්ලියානුවන් හ� 
පැය 24 පුරා ප්රමෙ�ශය ලබාමෙදැනා අතර සියදිවි 
හානිකර ගැනී� වැළාැක්වීමෙම් මෙ�වා ලබාමෙදැයි.
දුර: 131114 
සේවාබ්: www.lifeline.org.au

Kids Helpline (24/7)
Kids Helpline යනු ඕ�ට්මෙර්ලියාමෙ� ඇති එක� 
මෙනාාමිමෙ� (ජාංග� දුරකථානායකින් වුවදැ), 
රහසිගත පැය 24/7 පුරා �ාර්ග�ථාව සහ 
දුරකථානාමෙයන් වයස අවුරැදු 5 සි� 25 අතර අය� 
උපමෙද්ශක මෙ�වා ලබාමෙදැනා එක� මෙ�වාවයි.
දුර: 1800 551 800 
සේවාබ්: www.kidshelpline.com.au

Partners in Wellbeing
දුර: 1300 375 330 
සේවාබ්: www.partnersinwellbeing.org.au

සේ��ර් ප්සේල්� ඕ�ට්සේර්ලියා  
(Better Place Australia)
දුර: 1800 639 523 
සේවාබ්: www.betterplaceaustralia.com.au

Suicide Line Victoria (24/7)
යනු වික්මෙ�ෝරියාමෙ� ජීවත්වනා අය� මෙනාාමිමෙ� 
වෘත්තීය�ය වශමෙයන් දුරකථානාමෙයන් සහ 
�ාර්ග�ථාව උපමෙද්ශනා සපයනා මෙ�ලිමෙහල්ත් 
සපයන්නාාමෙ�.
දුර: 1300 651 251 
සේවාබ්: www.suicideline.org.au 

සේදමාාපිංය/පවුල් සඳහා උපකාර 

Anglicare Parent Zone
දැරැවන් හඩාා වඩාා ගන්නාා කණ්ඩාායම් රැසක්. 
දුර: 5945 2000 
සේවාබ්: www.anglicarevic.org.au/parent-zone

Bestchance 
බාල ළාමුන් සිටිනා පවුල් හ� මෙතාරතුරැ සහ 
මෙයාමු කිරීම් ඇතුලත්  මෙදැ�ාපියන්� නිමෙව� තුල 
උපකාර සපයයි. 
දුර: 1300 224 644 
සේවාබ්: www.bestchance.org.au

කැතලික්සේකයාර් (CatholicCare)
මෙවන්වුණු පසු දැරැවන් හදැා වඩාා ගැනී�.  
දැරැවන් හදැා වඩාා ගැනී� සම්බන්ධා නිමෙයෝග 
වැඩාස�හනා
දුර: 1800 522 076 
සේවාබ්: www.ccam.org.au

Cardinia Shire Council
උපමෙත් සි� වයස අවුරැදු 1 මෙතක් දැරැමෙවකු  
සිටිනා වයස 25 මෙතක් ��වරැන් සඳහාවූ 
වැඩාස�හනා.
දුර: 1800 496884
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කූවීරප් ප්රාසේේශීය සේසෞඛ්යය සේ�වාාවා 
(Kooweerup Regional Health Service)
කල් ඇතිව දැරැවන් හදැාවඩාා ගැනී�� උපකාර, 
ළාදැරැවන්� කෑ�බී� ලබාදීමෙම් සායනාය සහ 
�මෙනාෝවෛවද්යවරයකු සපයයි.
දුර: 5997 9679 
සේවාබ්: www.kooweeruphospital.net.au

සහකරැවාන් නාැති සේදමාාපිංයන්  
(Parents without Partners)
තනි �ාපියවරැන් හ� ස�ානා අයමෙ� උපකාර 
දුර: 9852 1945 
ඊසේම්ල්: headoffice@pwpvic.com

Connections
අවශ්ය අය සඳහා පවුල් ශක්ති�ත් කිරී� සහ 
කල් ඇතිව �ැදිහත්වීමෙම් මෙ�වා.
දුර: 5945 3900

1800 My Options
ප්රාන්ත රජාමෙ� අරමුදැල් සැපයී� ය�මෙත්, 
Women’s Health Victoria �ගින් පවත්වනා 
මෙ�වාවකි. ලිංගික සහ ප්රජානානා මෙසෞඛ්යය- 
විමෙශ්ෂමෙයන් ගැබ් ගැනී� වැළාැක්වී�, සැලසුම් 
මෙනාාකල ගර්භානීබව සහ ලිංගික මෙසෞඛ්යය 
රැකවරණ සම්බන්ධා මෙතාරතුරැ සහ මෙයාමු 
කිරීම් සපයනා ප්රාන්තය පුරා �යාප්ත මෙතාරතුරැ 
මෙ�වාවකි.
දුර: 1800 My Options - 1800 696 784 
සතිමෙ� දිනාවල මෙපව 10 - පව 4 දැක්වා
සේවාබ්: www.1800myoptions.org.au

ලිංගික අතවාර 

ලිංගික අතවාර සහ පවුල් හිංසනාවාල� 
එසේරහි සවුත් ඊ��න් මාධ්ය�ථාානාය (SECASA) 
(South Eastern Centre Against Sexual Assault & 
Family Violence (SECASA))
පැය 24 ක අර්බුදැ මෙ�වාවක් ඇතුළුව ලිංගික 
අතවර සහ පවුල් හිංසනා මෙ�වා ලබාමෙද්.
පරිපාලනා දුර: 9928 8741 
අර්බුද දුර: 9594 2289 (24 පැය) 
සේනාාමිසේ� දුරකථානා: 1800 806 292 (24 hour)

තාරැණ්යය 

Kids Helpline
පැය 24 පුරා උපමෙද්ශනා මෙ�වාව 
දුර: 1800 551 800

සේව්� (WAYSS)
තරැණයන් හ� උපකාරක මෙ�වා. 
දුර: 9791 6111

Youth Links
සෑ� සන්ධ්යාවක� ‘Drop in Centre’  විවෘතව 
ඇත, මෙනාෝබල් පාර්ක් දුම්රිය �ථාානාය ඉංදිරිපි�. 
දුර: (03) 9547 0511 
Web: www.scaab.org.au/our-services/youth-links
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Cardinia Shire Council 
Civic Centre 
20 Siding Avenue, Officer

PO Box 7
Pakenham 3810 (DX 81006 Pakenham)

දුරකථානාය: 1300 787 624
ඊමෙම්ල්: mail@cardinia.vic.gov.au
මෙවබ් : cardinia.vic.gov.au

ජාාතික රිසේල් සේ�වාාවා (National Relay Service (NRS))
TTY: 133 677 (1300 787 624 ඉංල්ලා සිටින්නා)
කථාා කරන්නා සහ සවන් මෙදැන්නා (speech-to-speech relay): 1300 555 727 
(1300 787 624 ඉංල්ලා සිටින්නා)

භාාෂාා පරිවාර්තනා සේ�වාාවා
131 450 (1300 787 624 ඉංල්ලා සිටින්නා)

නාා�ාවලිය වාර්ෂිකව යවත්කාලීනා කරනා අතර 2022 ජූනි �ාසමෙ�දී යාවත්කාලීනා කර ඇත.  
මීළාඟ සං�කරණය නාැවත සැකසී�� සැලසුම් කර ඇත්මෙත් 2023 ජූනි �ාසමෙ�දීය. 

ඔබමෙ� සංවිධාානාමෙ� මෙතාරතුරැ 2022 සං�කරණමෙ� ඇතුලත් කිරී�� මෙහෝ සංමෙශෝධානාය කිරී� සඳහා 
දුරකථානා අංක 1300 624 787 ඔ�මෙ� කාඩීනියා ෂයර් කවුන්සිලමෙ� Community Support Facilitator හා 
සම්බන්ධා වන්නා, නාැතිනාම් mail@cardinia.vic.gov.au මෙවත ඊමෙම්ල් පණිවුඩායක් යවන්නා.

කාඩීනියා ෂායර් කවුන්සිලය මාගින් ඉංග්රීසි කථාා සේනාාකරනා පාරිසේභාෝගිකයන් හ� 
සේනාාමිසේ� භාාෂාා පරිවාර්තනා සේ�වාාවාක් දුරකථානාය ඔ�සේ� ල�ාසේදයි.

භාාෂාා උපකාරක නාාමාාවාලිය:
9492 8780 Arabic 

Chin Hakha 9492 8781 Chin Hakha 

普通话 9492 8782 Mandarin 

9492 8783 Dari 

Filipino 9492 8784 Filipino 

9492 8785 Hindi 

Italiano 9492 8786 Italian

9492 8787 Punjabi
sQAhlsQAhl 9492 8788 Sinhalese

Español 9492 8789 Spanish

For all other languages 9492 8790
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