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නාාමාාවලිය

මෙ�ම නාාමාාවලියේ� අරමුණ ප්රධාාන පළාාත් ආයතන සහ ප්රජාා සංංවිධාානවල
සේ�වාා සපයන්නන් සම්බන්ධයෙ�න් දැැනුවත් කිරීමවේ� - එය අංංග සම්පූර්ණ
එකක් නො�ොවේ�.
මෙ�ම නාාමාාවලියේ� ඇති ආයතන සහ ප්රජාා සංංවිධාාන කාාඩීනියාා ෂයර්
කවුන්සිලයේ� සේ�වාා නො�ොවේ�. මෙ�ම ආයතන හෝ�ෝ සංංවිධාාන සම්බන්ධයෙ�න්
කිසිදු තහවුරුු කිරීමක් ලබාා නො�ොදෙෙන අතර ඔවුන්ගේ� සේ�වාා හෝ�ෝ ලබාාදෙෙන
තො�ොරතුරුු සම්බන්ධයෙ�න් කිසිදු වගකීමක් භාාර නො�ොගනී.
මෙ�ම නාාමාාවලිය සැැකසීමේ�දී කාාඩීනියාා ෂයර් ජාාලයේ� ප්රජාා සේ�වකයන්ගේ�
දාායකත්වය සම්බන්ධයෙ�න් කවුන්සිලය ස්තුතිය පුද කරයි.
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ඇබො�ොරිජිනල් සහ ටෝ�ෝරස් ස්ට්රේ�ට් දූපත්වාාසීන්
බුනුරො�ොන්ඝ් සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාාව
(Bunurong Health Service)
ඇබො�ොරිජිනල් සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාාව.
සංංස්කෘෘතිකමය වශයෙ�න් යෝ�ෝග්ය
සෞ�ෞඛ්යය සහ සුබසාාධන රැැකවරණ.
දුර: 8902 9700

මො�ොනෑෑෂ් හෙ�ල්ත් (Monash Health)
ඇබො�ොරිජිනල් සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාාව.
සංංස්කෘෘතිකමය වශයෙ�න් යෝ�ෝග්ය
සෞ�ෞඛ්යය සහ සුබසාාධන රැැකවරණ.
දුර: 1300 342 273

එළිසබෙ�ත් හො�ොෆ්මන් හවුස්
(Elizabeth Hoffman House)
පවුල් හිංංසන අත් විඳින ඇබො�ොරිජිනල්
කාාන්තාාවන් සහ ඔවුන්ගේ� දරුුවන් හට
උපකාාර සහ උපදේේශන සේ�වාා.
දුර: 1800 796 112

වැැඩිහිටි රැැකවරණ සහ සේ�වාා
බෙ�ටර් ප්ලේ�ස් ඕස්ට්රේ�ලියාා
(Better Place Australia)
වැැඩිහිටියන් අපචාාරයට ලක්කිරීම වැැළැැක්වීම
සහ සේ�වාා.
දුර: 1800 214 117
ෆර්න්ලී කො�ොමියුනිටි කෙ�යාාර්
(Fernlea Community Care)
එමරල්ඩ් සහ පාාකෙ�න්හම් හි වැැඩිහිටි දිවාා
විරාාම මධ්යස්ථාාන, සහ යාාබද ප්රදේේශවල
නිවෙ�ස් තුල රැැකවරණ සේ�වාා
දුර: 5968 6639
Email: admin@fernlea.com.au
වෙ�බ්: www.fernlea.com.au
සීනියර්ස් රයිට්ස් වික්ටෝ�ෝරියාා (Seniors Rights
Victoria)
ඔබ, ඔබගේ� සේ�වාාදාායකයාා හෝ�ෝ ඔබ දන්නාා
වෙ�නත් අයෙ�කු වැැඩිහිටි අපචාාරවලට ගො�ොදුරුු
වන්නේ� නම්, අපගේ� නො�ොමිළේ� ලබාාදෙෙන
රහසිගත උපකාාර අංංකය අමතන්න.
වෙ�බ්: www.seniorsrights.org.au
දුර: 1300 368 821
මෙ�ක්වාාකෙ�යාාර් (Mecwacare)
නේ�වාාසික වැැඩිහිටි රැැකවරණය, නිවෙ�ස්
රැැකවරණ පැැකේ�ජ, විරාාම රැැකවරණ, නිවෙ�ස්
තුල උපකාාර, ප්රජාා නිවෙ�ස්, ප්රජාා වැැඩසටහන්,
ආබාාධිත, සහ හෙ�ද සේ�වාා ලබාාදීම.
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දුර: 1800 163 292
Pakenham Office දුර: 5945 0806
වෙ�බ්: www.mecwacare.org.au
මො�ොනෑෑෂ් හෙ�ල්ත් (Monash Health)
කාාර්ඩියක් පුනරුුත්ථාාපනය සහ නිදන්ගත
තත්ව උපකාාර ඇතුළු සේ�වාා. වැැළැැක්වීම
කල්තියාා වැැළැැක්වීම සහ නිවෙ�ස් රැැකවරණ.
දුර: 1300 342 273
කූවීරප් ප්රාාදේේශීය සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාාව
(Kooweerup Regional Health Service)
රැැකවරණ, සෞ�ෞඛ්යය, වෛෛද්ය, ප්රජාා සහ
නිවෙ�ස් රැැකවරණ සේ�වාා විශාාල ප්රමාාණයක්
ලබාාදේේ.
දුර: 5997 9679
වෙ�බ්: www.kooweeruphospital.net.au
සදර්න් සංංක්රමණ සරණාාගත මධ්යස්ථාානය
ජ්යෙ�ෂ්ඨයන් සඳහාා බහුසංංස්කෘෘතික සැැලසුම්
කල ක්රියාාකාාරකම් කණ්ඩාායම් සහ පිටතට
යාාම්. වයස්ගත අය සඳහාා ප්රවේ�ශය සහ
උපකාාරක සේ�වකයන් සහ මිත්රශීලී නිවෙ�සට
පැැමිණෙ�න සේ�වාාව.
දුර: 9767 1900
වෙ�බ්: www.smrc.org.au

වින්ට්රිංංගම් (Wintringham)
නිවෙ�ස් රැැකවරණ පැැකේ�ජ සම්බන්ධ උපකාාර
අවශ්ය සහ මූල්ය දුෂ්කරතාා අත්විඳින
ජ්යෙ�ෂ්ඨයන් හට ප්රවේ�ශය සහ උපකාාර
දුර: 9769 0202
වෙ�බ්: www.wintringham.org.au

කාාඩීනියාා ප්රදේේශයේ� මයි ඒජ්ඩ් කෙ�යාාර්
ඇසෙ�ස්මන්ට් සෙ�න්ටර්
ජ්යෙ�ෂ්ඨයන් හට සියළු නිවෙ�ස් රැැකවරණ
උපකාාර සහ පැැකේ�ජ සම්බන්ධ උපදෙෙස් සහ
යො�ොමු කිරීම්.
දුර: 5945 0800
ඊමේ�ල්: RASfeedback@mecwacare.org.au

මධ්යසාාර සහ මත්ද්රව්ය
ස්ටෙ�පිංං අප් (Stepping Up)
විශේ�ෂඥ මධ්යසාාර සහ වෙ�නත් මත්ද්රව්ය
ප්රතිකාාර.
දුර: 1800 828 466
වින්ඩාානාා මත්ද්රව්ය සහ මධ්යසාාරවලින්
සුවපත්වීම (Windana Drug & Alcohol Recovery)
මිනිසුන් හට ධනාාත්මක ලෙ�ස වෙ�නස්වීම සඳහාා
උපකාාර කිරීමට විවිධ වැැඩ සටහන් සපයයි.
දුර: 9529 7955

YSAS
වයස අවුරුුදු 12-21
අතර අයට මත්ද්රව්ය සහ මධ්යසාාර උපකාාරක
වැැඩසටහන් ගණනාාවක් ලබාාදෙෙයි
දුර: 9701 3488
SECADA
දුර: 1800 142 536

නාාර්කො�ොටික්ස් ඇනො�ොනිමස් (Narcotics
Anonymous)
මත්ද්රව්ය ගැැටළුවක් වී ඇති අය හට සහාාය
පිරිසිදුව සිට සිය ජීවිතය යලි ගො�ොඩනගාා
ගැැනීමට සමාාන අයගේ� සහාාය.
දුර: 9525 2833
ජාාතික දුරකථන අංංකය: 1300 652 820
වෙ�බ්: www.navic.net.au

වියෝ�ෝවීම් සේ�වාා
Compassionate Friends -Victoria Inc
සිය දරුුවෙ�කු, මුතුන් මිත්තන් හෝ�ෝ සහෝ�ෝදර
සහෝ�ෝදරියෙ�කු අහිමිවූ පවුල් හට පැැය 24 පුරාා
උපකාාර
දුර: 9888 4944
ඊමේ�ල්: support@compassionatefriends.org.au
වෙ�බ්: www.compassionatefriendsvictoria.org.au
හෝ�ෝ www.tcfv.org.au
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ළමාා සේ�වාා
මො�ොනෑෑෂ් හෙ�ල්ත් (Monash Health)
කල්තියාා මැැදිහත්වීමේ� ළමාා සේ�වාා සහ ආශ්රිත
සේ�වාා.
දුර: 1300 342 273
ළමුන් සඳහාා කාාඩීනියාා ප්රජාා (Cardinia
Communities for Children)
ළමුන් සහ
ඔවුන්ගේ� පවුල් සේ�වාා හට සම්බන්ධතාා.
දුර : 9781 6795
කැැතලික්කෙ�යාාර් (CatholicCare)
ළමාා සහ තරුුණ උපදේේශන.
දුර: 1800 522 076
වෙ�බ්: www.ccam.org.au
යුනයිටිංංග් (Uniting)
ළමුන් සහ පවුල්වල අය හට උපකාාරක සේ�වාා
බො�ොහෝ�ෝමයක් ලබාාදෙෙයි.
දුර: 5945 3900

Cardinia Shire Council Central Enrolment
and Early Start to Kindergarten
පහළ බාාලාංං�ශවලට ඇතුලත් කිරීම සඳහාා
විමසීම් සඳහාා මධ්යම පරිසර නිලධාාරී සමඟ
සම්බන්ධවන්න
දුර: 1300 787 624
මාාතෘෘ සහ ළමාා සෞ�ෞඛ්යය
(Maternal and Child Health)
උපතේ� සිට පාාසැැල් වයස දක්වාා ළමුන්ගේ�
සෞ�ෞඛ්යය සහ සංංවර්ධනයට නො�ොමිළේ� උපකාාර
කරන සේ�වාාවකි හමුවීමක් පිළියෙ�ල කර ගැැනීම
සඳහාා අමතන්න.
දුර: 5943 4250
ස්කෝ�ෝප් (SCOPE)
වර්ධනය ප්රමාාදවන සහ ආබාාධිත ළමුන් සඳහාා
බාාල ළමාාවියේ� මැැදිහත්වන සහ චිකිත්සක
සේ�වාා.
දුර: 1300 472 673
වෙ�බ්: www.scopeaust.org.au

සංංස්කෘෘතිකමය සහ භාාෂාාමය වශයෙ�න්
විවිධ (CALD) ප්රජාාවන්
පවුල් හිංංසනවලට එරෙ�හි ඉන් ටච්
බහුසංංස්කෘෘතික මධ්යස්ථාානය (In Touch
Multicultural Centre against family violence)
CALD ප්රජාාවල පවුල් හිංංසන සඳහාා සේ�වාා සහ
ප්රතිචාාර.
දුර: 9413 6500
වෙ�බ්: www.intouch.asn.au
කැැතලික්කෙ�යාාර් (CatholicCare)
සංංක්රමණිකයන් සඳහාා ඉංංග්රීසි සංංවාාද.
දුර: 1800 522 076
වෙ�බ්: www.ccam.org.au
සදර්න් සංංක්රමණික සහ සරණාාගත
මධ්යස්ථාානය (Southern Migrant and
Refugee Centre)
සංංක්රමණිකයන් සහ සරණාාගතයන් සඳහාා
සේ�වාා.
දුර: 9767 1900
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මො�ොනෑෑෂ් හෙ�ල්ත් (Monash Health)
රෝ�ෝගී තත්වයන් ඇති සරණාාගතයන් /
සරණාාගත පතන්නන් සඳහාා සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාා
දුර: 1300 342 273
සවුත් ඊස්ට්හි කන්තාා සෞ�ෞඛ්යය
(Women’s Health in the South East)
පදිංංචිවීමේ� සේ�වාා - භාාෂාා පරිවර්තකයන්
ලබාාදෙෙයි.
දුර: 9794 8677
ඇබො�ොරිජිනල් පිරිමින් වෙ�නුවෙ�න් බ්රදර්
ටු බ්රදර් පැැය 24 අර්බූද දුරකථන මාාර්ගය
(Brother to Brother 24- hour Crisis Line for
Aboriginal Men)
දුර: 1800 435 799
පකෙ�න්හම්හි ජීවත්වන අතර ඉගෙ�නීම
දුර : 03 5941 2389

යාාර්නින්ග් සේ�ෆ්ඇන්ස්ට්රෝං�ං�ග් 24/7
රහසිගත දුරකථන මාාර්ගය (Yarning
SafeNStrong confidential helpline 24/7)
දුර: 1800 959 563

භාාෂාා පරිවර්තන සහ තෝ�ෝල්ක සේ�වාාව
(Translating and Interpreting Service (TIS))
දුර: 131 452 – විගස දුරකථන භාාෂාා
පරිවර්තන (24/7)
වෙ�බ්: www.tisnational.gov.au

රැැකවරණ උපකාාර
යුනයිටිංංග් (Uniting)
පාාසැැල් වාාරවලදී ක්රියාාත්මක වන ටූමාා
රැැකවරණ ප්රජාා මධ්යස්ථාානය
දුර: 1300 277 478
වෙ�බ්: www.unitinglifeassist.org.au/carer-hub
ෆර්න්ලී කො�ොමියුනිටි කෙ�යාාර්
(Fernlea Community Care)
එමරල්ඩ් සහ පාාකෙ�න්හම් හි වැැඩිහිටි දිවාා
විරාාම මධ්යස්ථාාන, සහ යාාබද ප්රදේේශවල
නිවෙ�ස් තුල රැැකවරණ සේ�වාා
දුර: 5968 6639
Email: admin@fernlea.com.au
වෙ�බ්: www.fernlea.com.au
ඇල්ෆ්රඩ් සෞ�ෞඛ්යය රැැකවරණ සේ�වාා
(Alfred Health Carer Services)
වයස්ගත, ආබාාධිත, ඩිමෙ�න්ෂියාා ඇති, මාානසික
රෝ�ෝග ඇති සහ තරුුණ රැැකවරණකරුුවන්
සඳහාා රැැකවරණ උපකාාර. රැැකවරණ උපකාාර
සේ�වකයන් හට ආපදාා විවේ�ක රැැකවරණ/
යො�ොමු කිරීම්

දුර: 1800 052 222
Web: www.caresouth.org.au
ඊමේ�ල්: k.wilde@alfred.org.au
රැැකවරණකරුුවන් හට පවුල්
සම්බන්ධතාා උපකාාර (Family Relationship
Support for Carers (FRSC))
FRSC යනූ ආබාාධිතබව ඇති අයෙ�කු කට
රැැකවරණය ලබාාදෙෙන පවුල් හට විශේ�ෂඥ
උපකාාර ලබාාදෙෙන වික්ටෝ�ෝරියාානු ප්රාාන්තය
පදනම්වූ සේ�වාාවකි.
වයස නො�ොතකාා ආබාාධිතබව ඇති අයෙ�කුට
කෙ�ළින්ම රැැකවරණය ලබාාදීමේ� නියුතු අයට
උපකාාර ලබාාදෙෙයි.
වෙ�බ්: www.each.com.au/service/familyrelationship-support-for-carers
දුර: 1300 303 346
ඊමේ�ල්: frsc@each.com.au

ප්රජාා සෞ�ෞඛ්යය
මො�ොනෑෑෂ් හෙ�ල්ත් (Monash Health)
ළමුන් සහ අවාාසිදාායක තත්වයේ� සිටින
අයට සාාමාාන්ය සහ ආපදාා දන්ත සේ�වාා.
දුර: 1300 342 273

කූවීරප් ප්රාාදේේශීය සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාාව
(Kooweerup Regional Health Service)
රැැකවරණ, සෞ�ෞඛ්යය, වෛෛද්ය සහ ප්රජාා
සේ�වාා රැැසක් ලබාාදෙෙයි.
දුර: 5997 9679
වෙ�බ්: www.kooweeruphospital.net.au
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මෙ�ක්වාාකෙ�යාාර් (Mecwacare)
නේ�වාාසික වැැඩිහිටි රැැකවරණය, නිවෙ�ස්
රැැකවරණ පැැකේ�ජ, විරාාම රැැකවරණ, නිවෙ�ස්
තුල උපකාාර, ප්රජාා නිවෙ�ස්, ප්රජාා වැැඩසටහන්,
ආබාාධිත, සහ හෙ�ද සේ�වාා ලබාාදීම.
දුර: 1800 163 292
පකන්හෙ�ම් කාාර්යාාල දුර: 5945 0806
වෙ�බ්: www.mecwacare.org.au
සවුත් ඊස්ට් මෙ�ල්බර්න් ප්රාාථමික සෞ�ෞඛ්යය
ජාාලය (South East Melbourne Primary Health
Network (SEMPHN))
SEMPHN යනු වඩාා යහපත් ප්රාාථමික සෞ�ෞඛ්යය
ජාාලය සම්බන්ධ බෙ�දාාහදාාගත් අරමුණක්
කරාා පහසුකම් සලසන සහ බලපෑෑම් කරන
ඉදිරියෙ�න් කටයුතු කරන්නෙ�කි. The Access &
Referral (A&R) කණ්ඩාායම වෙ�තින් SEMPHN

මගින් අරමුදල් සපයන මාානසික සෞ�ෞඛ්යය සහ
මධ්යසාාර සහ වෙ�නත් මත්ද්රව්ය සේ�වාා හට
යාාවත්කාාලීන ප්රවේ�ශය, තො�ොරතුරුු සහ උපකාාර
ලබාාදෙෙයි. The Access & Referral කණ්ඩාායම හට
වෙ�නත් පළාාත් ප්රජාාවන් සහ සෞ�ෞඛ්යය උපකාාර
සම්බන්ධයෙ�න් ඉතාා විශාාල දැැනුමක් ඇත.
යො�ොමු කිරීමක් සිදු කිරීමට, සුදුසුකම පරීක්ෂාා
කර ගැැනීම සඳහාා හෝ�ෝ ප්රදේේශයේ� ඇති සේ�වාා
සො�ොයාා ගැැනීම සඳහාා A&R සමඟ සම්බන්ධ
වන්න.
දුර: 1800 862 363
(සතියේ� දිනවල පෙ�ව 8.30 - 4.30 දක්වාා)
ෆැැක්ස්: 1300 354 053
වෙ�බ්: ප්රවේ�ශය සහ යො�ොමු කිරීම්
(semphn.org.au)

ප්රජාා මධ්යස්ථාාන සහ අසල්වාාසී නිවාාස
බේ�කන්ස්ෆීල්ඩ් අසල්වාාසී මධ්යස්ථාානය
(Beaconsfield Neighbourhood Centre)
ලිපිනය: 8 O’Neil Road, Beaconsfield
දුර: 03 8768 4400
ඊමේ�ල්: coordinator@bncinc.org.au
වෙ�බ්: www.bncinc.org.au
බුනීප් සහ දිස්ත්රික් ප්රජාා නිවෙ�ස
(Bunyip and District Community House)
ලිපිනය: Beswick Street, Garfield
දුර: 0481895509
ඊමේ�ල්: manager@bdch.com.au
වෙ�බ්: www.bdch.com.au
කො�ොකටූ ප්රජාා නිවෙ�ස
(Cockatoo Community House)
ලිපිනය: 23 Bailey Road, Cockatoo
දුර: 03 5968 9031
ඊමේ�ල්: cch@taskforce.org.au
Web: facebook.com/cockatoocommunityhouse/

6

2022/23 ප්රජාා සේ�වාා නාාමාාවලිය

එමරල්ඩ් ප්රජාා නිවෙ�ස
(Emerald Community House)
ලිපිනය: 356-358 Belgrave-Gembrook Road,
Emerald
දුර: 03 5968 3881
Email: emhouse@iinet.net.au
වෙ�බ්: www.emeraldcommunityhouse.org.au
ලැැන්ග් ලැැන්ග් ප්රජාා මධ්යස්ථාානය
(Lang Lang Community Centre)
ලිපිනය: 7 Westernport Rd, Lang Lang
Ph: 03 5997 5704
ඊමේ�ල්: llcc@langlang.net
වෙ�බ්: www.langlang.net/llcc.html
පකෙ�න්හම්හි ජීවත්වන අතර ඉගෙ�නීම
ලිපිනය: 6B Henry Street, Pakenham
Ph: 03 5941 2389
ඊමේ�ල්: admin@livinglearning.org.au
වෙ�බ්: www.livinglearning.org.au

අවුට්ලුක් ප්රජාා මධ්යස්ථාානය
(Outlook Community Centre)
ලිපිනය: 24 Toomuc Valley Road, Pakenham
Ph: 03 5941 1535
Web: outlookvic.org.au

අපර් බේ�කන්ස්ෆීල්ඩ් ප්රජාා සංංකීර්ණය
(Upper Beaconsfield Community Complex)
ලිපිනය: 10-12 Salisbury Road,
Upper Beaconsfield
දුර: 03 5944 3484
ඊමේ�ල්: office@ubcc.org.au
වෙ�බ්: www.ubcc.org.au

උපදේේශන
ලයිෆ්ලයින් (Lifeline)
පැැය 24 පුරාා පුද්ගලික අර්බූද උපකාාරක සේ�වාාව
දුර: 13 11 14
කැැතලික්කෙ�යාාර් (CatholicCare)
පවුල් සහ සම්බන්ධතාා උපදේේශන.
දුර: 1800 522 076
වෙ�බ්: www.ccam.org.au
සුයිසයිඩ් දුරකථන අංංකය (Suicide Line)
සියදිවි නසාා ගැැනීම සම්බන්ධ අවධාානම ඇති
අය සඳහාාවූ පැැය 24 පුරාා ඇති උපකාාර අංංකය.
දුර: 1300 651 251
බෙ�ටර් ප්ලේ�ස් ඕස්ට්රේ�ලියාා
(Better Place Australia)
තනි පුද්ගලයන්, යුවළ සහ දරුුවන් සඳහාා
දැැරිය හැැකි වෘෘත්තීය මනෝ�ෝවෛෛද්ය සේ�වාාව
සහ උපදේේශන උපකාාර බූනිප්, කෝ�ෝ වී රුුප් සහ
පාාකන්හෙ�ම් හිදී ලබාාගත හැැකිය.
දුර: 1800 639 523
වෙ�බ්: www.betterplaceaustralia.com.au
ලිංංගික අතවර සහ පවුල් හිංංසනවලට
එරෙ�හි සවුත් ඊස්ටන් මධ්යස්ථාානය (SECASA)
පැැය 24 ක අර්බුද සේ�වාාවක් ඇතුළුව ලිංංගික
අතවර සහ පවුල් හිංංසන සේ�වාා ලබාාදේේ.
පරිපාාලන දුර: 9928 8741
අර්බුද දුර: 9594 2289 (24 පැැය)
නො�ොමිළේ� දුරකථන: 1800 806 292 (24 hour)

වින්ඩමියර් (Windermere)
වයස අවුරුුදු 12 ට අඩු ළමුන් ඇති පවුල් හට
උපකාාරක සේ�වාා.
දුර: 1300 WINDERMERE
(1300 946 337)
වෙ�බ්: www.windermere.org.au
මො�ොනෑෑෂ් හෙ�ල්ත් (Monash Health)
වැැළැැක්වීමේ� සහ කලින් මැැදිහත්වීමේ�
වැැඩසටහන්.
දුර: 1300 342 273
එකෝ�ෝ යුත් ඇන්ඩ් ෆැැමිලි සර්විසස්
(Echo Youth and Family Services)
වැැඩසටහන් මාාලාාවක් ඔස්සේ� තරුුණයන් සහ
පවුල් හට උපකාාර ලබාාදීම.
දුර: 5968 4460
ජාාතික උපදේේශන සේ�වාාව
(National Counselling Service)
ලිගික අතවර හෝ�ෝ පවුල හිංංසන අත්විඳින අය
හට උපකාාර.
දුර: 1800 RESPECT (1800 737 732)
ගේ� ඇන්ඩ් ලෙ�ස්බියන් ස්විච් පුවරුුව
දුරකථන උපදේේශන, තො�ොරතුරුු, යො�ොමු කිරීම්
සහ LGBT සහ ආශ්රිත ප්රජාා වෙ�ත උපකාාර.
දුර: 1800 184 527
වෙ�බ්: www.mediation.com.au
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ආබාාධිතබව
DVJS රැැකීරක්ෂාා විසඳුම්
(DVJS Employment Solutions)
ආබාාධිතබවක් හෝ�ෝ මාානසික සෞ�ෞඛ්යය
අභියෝ�ෝගයන් ඇති අය හට රැැකියාා ලබාාගෙ�න
ඒවාා පවත්වාා ගැැනීම සම්බන්ධයෙ�න් ඔවුනට
උපකාාර කිරීම.
දුර: 1300 385 738
වෙ�බ්: www.dvjs.com.au
ERMHA 365
මාානසික සාාමාාජීය ආබාාධ, කො�ොග්නටිව් ආබාාධ,
සහ සංංකීර්ණ සහ අභියෝ�ෝගාාමාාත්මක හැැසිරීම්
හට උපකාාර කරන පැැය 24/7 විශේ�ෂණය කරන
සංංකීර්ණ මාානසික සෞ�ෞඛ්යය සහ ආබාාධිත
සේ�වාාව.
දුර: 1300 376 421
Email: reception@ermha.org
වෙ�බ්: www.ermha.org/ndis-services
NDIS Local Area Coordinator
(LAC) Partners
LINK ප්රජාා සෞ�ෞඛ්යය (LINK Community Health)
LACs වෙ�තින් ඔබට NDIS අවබෝ�ෝධ කර ගැැනීමට,
ඔබගේ� සැැලසුම ක්රියාාත්මක කිරීමට, ඔබගේ�
සැැලසුම සමාාලෝ�ෝචනය කර ගැැනීමට සහ
ඔබගේ� ප්රජාාව තුල ඇති තො�ොරතුරුු සහ උපකාාර
සමඟ ඔබව සම්බන්ධ කිරීම කල හැැකිය.
ලිපිනය: 48 John Street, Pakenham
දුර: 1800 242 696
ඊමේ�ල්: info@lchs.com.au
LINK ප්රජාා සෞ�ෞඛ්යය (LINK Community Health)
වයස අවුරුුදු 0-7 අතර ළමුන් සඳහාා. ප්රජාා
සෞ�ෞඛ්යය මධ්යස්ථාානය, අධ්යාාපන වටපිටාාව
සහ ක්රීීඩාා කණ්ඩාායම්, සමහර කෙ�ටි කාාලීන
කල් ඇතිව මැැදිහත්වීම්, ඔබගේ� දරුුවාාට දිර්ඝ
කාාලීන බාාල ළමාාවිය මැැදිහත්වීම් උපකාාර
අවශ්ය නම් ප්රවේ�ශය සඳහාා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත්
කිරීමට උපකාාර ආදී ඔබගේ� ප්රදේේශයේ� ඇති
වඩාාත්ම යෝ�ෝග්ය උපකාාර සේ�වාා සමඟ ඔබට
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සම්බන්ධවීමට ECEI partners උපකාාර ලබාාදෙෙනු
ඇත.
ලිපිනය: 1/7-9 Bakewell Street, Cranbourne
දුර: 1800 546 532
ඊමේ�ල්: ecei@linkhc.org.au
ඉරබීනාා ඕටිසම් සේ�වාා
(Irabina Autism Services)
පීඩියැැට්රික් ඕටිසම් විශේ�ෂිත සේ�වාා සපයන්නාා
විසින් අංංශ කිහිපයක් පුරාා රැැකවරණ ලබාාදෙෙයි.
ලිපිනය: 145 Henry Rd, Pakenham
දුර: 9720 1118
ERMHA 365
ආබාාධිතබව, මාානසික අසනීප, නිවෙ�ස්
නැැතිබව, සිතෙ�හි ඇතිවන කම්පනය
හෝ�ෝ මත්ද්රව්ය අවභාාවිතය සම්බන්ධ
අශියෝ�ෝගයන්ට මුහුණ දෙෙන අය හට
උපකාාරක සේ�වාා.
දුර: 1300 376 421
රිමාාර්කබල් ප්රජාා රැැකවරණ
(Remarkability Community Care)
සියළු වයස් කාාණ්ඩ, පුද්ගලයන් අරමුණු
කරගත් උපකාාර, NDIS සපයන්නාා.
ඊමේ�ල්: admin@racare.com.au
මො�ොනෑෑෂ් හෙ�ල්ත් නිවෙ�ස් පදනම් සේ�වාාව
(Monash Health Home-based Service)
නිවෙ�සට කො�ොටුවුණු හෝ�ෝ
ප්රජාා ආශ්රිත සෞ�ෞඛ්යය පදනම් සේ�වාා හට
ප්රවේ�ශය ලබාාගත නො�ොහැැකි අය
දුර: 1300 342 273
මො�ොනෑෑෂ් හෙ�ල්ත් නිවෙ�ස් පදනම් සේ�වාාව
(Monash Health Brain Injury Service)
නිපුණතාා වර්ධනය කරමන සහ ප්රජාා ප්රවේ�ශ
වැැඩසටහන.
දුර: 1300 342 273

ඇන්ග්ලිකෙ�යාාර් (Anglicare)
ඕටිසම් ස්පෙ�ක්ට්රම් ඇති දරුුවෙ�කු හදාා වඩාා
ගැැනීම.
දුර: 9781 6700
වෙ�බ්: www.anglicarevic.org.au/parent-zone
ස්කෝ�ෝප් (SCOPE)
ආබාාධිත අය හට ප්රතිකර්ම සහ දිවාා කාාල
උපකාාර.
දුර: 1300 472 673
වෙ�බ්: www.scopeaust.org.au
අමේ�ස් (Amaze)
ඕටිසම් සහ විශේ�ෂ අවශ්යතාා සඳහාා උපකාාර
කණ්ඩාායම.
දුර: 0400 596 961
අවුට්ලුක් ආබාාධිත සේ�වාා ප්රජාා
මධ්යස්ථාානය (Outlook Disability Service
Community Centre)
ආබාාධිත අය සහ ඔවුන්ගේ� පවුල්වල
සහභාාගිවන අයගේ� පුද්ගලික අවශ්යතාාවලට
සරිලන ආකාාරයට සැැලසුම් කල විවිධාාකාාර
වැැඩසටහන් සහ සේ�වාා ලබාාදෙෙයි. NDIS මගින්
සම්න්ධීකරණ සහාාය ලබාාදෙෙයි.
දුර: 5941 1535
ඊමේ�ල්: outlookaust.org.au
ජාාතික රිලේ� සේ�වාාව
– 1300 555 727
ඔබ බිහිරි නම් සහ/හෝ�ෝ දුරකථනයක් භාාවිතාා
කරන අය සමඟ කථාා කිරීමේ� හෝ�ෝ ඇසීමේ�
දුෂ්කරතාා ඇතිනම් ජාාතික රිලේ� සේ�වාාව (NRS)
මගින් ඔබට උපකාාර ලබාාදිය හැැකිය. තො�ොරතුරුු
සහ ලියාාපදිංංචිවීම සම්බන්ධ අවශ්යතාා
විස්තර සඳහාා ජාාතික රිලේ� සේ�වාා වෙ�බ් අඩවියට
පිවිසෙ�න්න 24/7
වො�ොයිස් රිලේ� අංංකය: 1300 555 727
TTY අංංකය: 133 677
SMS රිලේ� අංංකය: 0423 677 767

මෙ�ක්වාාකෙ�යාාර් (Mecwacare)
නේ�වාාසික වැැඩිහිටි රැැකවරණය, නිවෙ�ස්
රැැකවරණ පැැකේ�ජ, විරාාම රැැකවරණ, නිවෙ�ස්
තුල උපකාාර, ප්රජාා නිවෙ�ස්, ප්රජාා වැැඩසටහන්,
ආබාාධිත, සහ හෙ�ද සේ�වාා ලබාාදීම.
දුර: 1800 163 292
Pakenham Office Ph: 5945 0806 or
South East Region Service
දුර: 5941 5454
වෙ�බ්: www.mecwacare.org.au
ලිට්ල් ඩ්රීමර්ස් ඕස්ට්රේ�ලියාා
(Little Dreamers Australia)
වයස අවුරුුදු 4 - 25 අතර ආබාාධිත, අසනීපයක්
ඇති හෝ�ෝ ඇබ්බැැහිවීමක් ඇති අයගේ� පවුලේ�
අයෙ�කු විසින් මුදලක් නො�ොලබාා රැැකවරණය
ලබාා දෙෙන අයට උපකාාර ලබාාදෙෙන මුල්
පෙ�ළේ� තරුුණ රැැකවරණකාාර සංංවිධාානයකි
ඕස්ට්රේ�ලියාාවේ� ලිට්ල් ඩ්රීමර්ස් .
දුර: 1800 717 515
ඊමේ�ල්: contact@extendedfamilynetwork.org
වෙ�බ්: www.extendedfamilynetwork.org/home
සෙ�න්ට් ජෝ�ෝන් ඔෆ් ගෝ�ෝඩ් අකෝ�ෝර්ඩ්
(St John of God Accord)
ආබාාධිත අය සහ ඔවුන්ගේ� පවුල්චල අයට
තනි පුද්ගලයන්ගේ� අවශ්යතාාවයන්ට සරිලන
වැැඩසටහන් සහ සේ�වාා ලබාාදේේ.
දුර: 1300 002 226
ජංංගම: 0413 853 705
ඊමේ�ල්: silvana@sjog.com.au
වෙ�බ්: www.accorddisability.org.au
* ආබාාධිත රැැකීරක්ෂාා සේ�වාා සඳහාා 'රැැකීරක්ෂාා'
කො�ොටස බලන්න.
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අධ්යාාපනය
චිසලම් රිකනෙ�ක්ට් වැැඩසටහන
(Chisholm Reconnect Program)
වයස අවුරුුදු 17-64 අතර වසර 12 සම්පූර්ණ
නො�ොකල දැැනට පුහුණුවක් නො�ොලබන හෝ�ෝ
රැැකියාාවක් නො�ොකරන අධ්යාාපනයෙ�න්
විසන්ධිවුණු අය හට අධ්යාාපන උපකාාර සහ
සේ�වාා
Ph: 0427 676 860
ඊමේ�ල්: brendan.titford@chisholm.edu.au

බුනිප් සහ දිස්ත්රික් කො�ොමියුනිටි හවුස්
(Bunyip & District Community House)
අධ්යාාපන, සුභසාාධන සහ සමාාජ වැැඩ සටහන්
සියළු දෙෙනාා හට ලබාාදෙෙයි.
ලිපිනය: 2B Beswick Street, Garfield
දුර: 0481 895 509
ඊමේ�ල්: manager@bdch.com.au
අවුට්ලුක් ප්රජාා මධ්යස්ථාානය
(Outlook Community Centre)
ජීවන රටාා සහ පරිගණක පාාඨමාාලාා ඇතුළු
පුළුල් පරාාසයක අධ්යාාපන විකල්ප ලබාාදෙෙයි.
දුර: 5941 1535
Email: outlook@outlookvic.org.au
වෙ�බ්: outlookaust.org.au

ආපදාා සේ�වාා
පො�ොලීසිය සහ ගිනි සහ ගිලන් රථ
ආපදාාවකදී, අමතන්න බිංංදු තුන 000
පහත අවස්ථාාවලදී ඔබ බිංංදු තුන (000) ඇමතිය
යුතුය:
• Sයමෙ�කු දරුුණු ලෙ�ස තුවාාලවී සිටීනම් හෝ�ෝ
හදිසි ලෙ�ස වෛෛද්ය උපකාාර අවශ්ය නම්
• ඔබගේ� ජීවිතය හෝ�ෝ දේේපළ තර්ජනයකට
ලක්වී ඇතිනම්
• ඔබ දරුුණු හදිසි අනතුරක් හෝ�ෝ අපරාාධයක්
ඇසින් දුටුවේ� නම්
• ඔබට හැැකි විගස පො�ොලීසියේ� පැැමිණීම
අවශ්යනම්
VicPol Police Assistance
Line – 131 444
පො�ොලිස් උපකාාර අංංකය සහ මාාර්ගස්ථව වාාර්තාා
කිරීමේ� සේ�වාා මගින් දිනයේ� පැැය 24 පුරාාම හදිසි
නො�ොවන අපරාාධ හෝ�ෝ සිදුවීම් වාාර්තාා කිරීමට
ඉඩකඩ සලසයි. ඔබට අපගේ� උපකාාර අවශ්ය
අතර කඩිනම් අනතුරක් නැැතිනම්.

10 2022/23 ප්රජාා සේ�වාා නාාමාාවලිය

වික්ටෝ�ෝරියාා ප්රාාන්තයේ� ආපදාා
සේ�වාා– 132 500
ජල ගැැලීම්, කුණාාටු ආපදාා

රැැකීරක්ෂාා
අවුට්ලුක් ආබාාධිත සේ�වාා ප්රජාා
මධ්යස්ථාානය (Outlook Disability Service
Community Centre)
ආබාාධිත රැැකීරක්ෂාා සේ�වාා. ආබාාධිත අය හට
රැැකියාාවක් සො�ොයාා ගැැනීමට උපකාාර කිරීම
දුර: 1300 788 901
ඊමේ�ල්: employmentmanager@outlookvic.org.au
වෙ�බ්: www.outlookvic.org.au
කැැම්ප්බල් පේ�ජ් (Campbell Page)
ආබාාධිත රැැකීරක්ෂාා සේ�වාා සපයන්නෙ�කු
වශයෙ�න් ඔබගේ� අවශ්යතාාවලට සරිලන
ආකාාරයේ� දීර්ඝ කාාලීන රැැකීරක්ෂාා සො�ොයාා දෙෙයි.
ලිපිනය: 97 Main Street Pakenham
දුර: 9046 5973
ඊමේ�ල්: hello@campbellpage.org.au
වෙ�බ්: www.campbellpage.org.au

මැැච්වර්ක්ස් (Matchworks)
ප්රජාා පදනම් සහ ලාාභ සඳහාා නො�ොවන
අපි, ඕස්ට්රේ�ලියාාවේ� විශාාලතම රැැකීරක්ෂාා
සේ�වාාවලින් එකක් වන අතර අපි අපගේ� ප්රජාාව
තුල නැැවත ආයෝ�ෝජනය කරමු.
ලිපිනය: Toomah Community Centre,
18 Golden Green Street, Pakenham
දුර: 1300 13 23 63
ඊමේ�ල්: reception.pakenham@matchworks.com.au
Sout East Local Learning and Employment
Network (SELLEN)
දුර: 039794 6921
ඊමේ�ල්: admin@sellen.org.au
වෙ�බ්: www.sellen.org.au

පවුල් හිංංසන
‘Beyond the Violence’ Anglicare
පවුල් හිංංසන අත්විඳි කාාන්තාාවන් සහ ළමුන් හට
ඇති වැැඩසටහනකි.
දුර: 9781 6700

සේ�ෆ් ස්ටෙ�ප්ස් (Safe Steps)
පැැය 24 පුරාා පවුල් හිංංසන ප්රතිචාාර සේ�වාාව.
දුර: 1800 015 188
ඊමේ�ල්: safesteps@safesteps.org.au

ලිංංගික අතවර සහ පවුල් හිංංසනවලට
එරෙ�හි සවුත් ඊස්ටන් මධ්යස්ථාානය (SECASA)
පැැය 24 ක අර්බුද සේ�වාාවක් ඇතුළුව ලිංංගික
අතවර සහ පවුල් හිංංසන සේ�වාා ලබාාදේේ.
දුර: 9928 8741
අර්බුද දුර: 9594 2289 (පැැය 24)
නො�ොමිළේ� අංංක: 1800 806 292 (පැැය 24)

Multicultural Centre against
family violence
CALD ප්රජාාවල පවුල් හිංංසන සඳහාා සේ�වාා සහ
ප්රතිචාාර.
දුර: 9413 6500
වෙ�බ්: www.intouch.asn.au
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ඉන් ටච් - පවුල් හිංංසනයට එරෙ�හි
බහුසංංස්කෘෘතික මධ්යස්ථාානය
සංංක්රමණ සහ සරණාාගත පසුබිම්වලින්
එනන කාාන්තාාවන්, ඔවුන්ගේ� පවුල් සහ
වික්ටෝ�ෝරියාාවේ� සිටින ඔවුන්ගේ� ප්රජාාවන් සමඟ
කටයුතු කරන විශේ�ෂඥ පවුල් හිංංසන සේ�වාාව.
ප්රජාාව තුල ඇති පවුල් හිංංසන සම්බන්ධ
ගැැටළු ඇමතීම සඳහාා අප විසින් කාාන්තාාවන්
හට කළමණාාකරණය, පුහුණුව, පර්යේ�ෂණ
පැැවැැත්වීම, සහ ප්රජාා පදනම් ව්යාාපෘෘති
පැැවැැත්වීම සිදු කරයි.
දුර: 1800 755 988
(ස-සි පෙ�ව9.30 සිට පව4.30)
වෙ�බ්: www.intouch.org.au
මිනිසුන් සඳහාාවූ යො�ොමුකිරීම් සේ�වාාව මෙ�හෙ�යවන්නේ� හිංංසනයට නැැත කියන අය
විසිනි (Men’s Referral Service (MRS) Operated by No to Violence (NTV))
මිනිසුන් විසින් හිංංසනය භාාවිතය සහ පාාලනය
කරන ආකාාරයේ� හැැසිරීම නැැවැැත්වීමට
උපදේේශන සහ යො�ොමු කිරීම්
දුර: 1300 766 491
වෙ�බ්: www.mrs.org.au or www.ntv.org.au
පවුල් සම්බන්ධතාා මධ්යස්ථාානය
(Family Relationship Centre)
පවුල් සම්බන්ධතාා සේ�වාා.
දුර: 8768 4111
වේ�ස් (WAYSS)
විශේ�ෂිත පවුල් හිංංසන උපකාාර අවශ්ය
කාාන්තාාවන් සහ දරුුවන් හට බඳවාා ගැැනීමේ�
සහ ඇතුලත්වීමේ�දී ඇගයීම.
දුර: 9703 0044
වින්ඩමියර් (Windermere)
දරුුණු අපරාාධයක් අත්විඳි/ඇසින් දුටු අයට
අපරාාධයකට ගො�ොදුරුුවූ අයකුට උපකාාර
වැැඩසටහන්.
දුර: 1300 WINDERMERE (1300 946 337)
1800 RESPECT
පවුල් හිංංසන උපදේේශක සේ�වාාව.
දුර : 1800 737 732
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දි ඔරේ�න්ජ් ඩෝ�ෝර් (The Orange Door)
පවුල් හිංංසන අත්විඳින හෝ�ෝ අත්විඳි වැැඩිහිටියන්,
දරුුවන් සහ තරුුණ අය සහ ඔවුන්ගේ� පවුල්වල
අය හට සිය දරුුවන් රැැකවරණය කිරීම සඳහාා
අමතර උපකාාර අවශ්ය විට ඒ අය සඳහාා
නො�ොමිළේ� ලබාාදෙෙන සේ�වාාවකි.
ටූමාා ප්රජාා මධ්යස්ථාානය
(Toomah Community Centre)
ලිපිනය: 18 Golden Greet Street Pakenham
දුර: 1800 271 170
වෙ�බ්: www.orangedoor.vic.gov.au/what-is-theorange-door
මෙ�න්ස්ලයින් ඕස්ට්රේ�ලියාා
(MensLine Australia)
ඔබ ඕස්ට්රේ�ලියාාවේ� කුමන ස්ථාානයක සිටියද,
ඔබට නො�ොමිළේ� වෘෘත්තීය උපකාාර මාාර්ගස්ථව
ලබාාගත හැැකිය.
දුර: 1300 789 978
වෙ�බ්: www.mensline.org.au
එළිසබෙ�ත් හො�ොෆ්මන් හවුස්
(Elizabeth Hoffman House)
පවුල් හිංංසන අත් විඳින ඇබො�ොරිජිනල්
කාාන්තාාවන් සහ ඔවුන්ගේ� දරුුවන් හට
උපකාාර සහ උපදේේශන සේ�වාා.
දුර: 1800 796 112

මූල්ය උපකාාර සහ සේ�වාා
South East Community Links (SECL)
කුණාාටු සහ ගංංවතුරවලින් බලපෑෑමට ලක්වූ
අය ඇතුළු අයට නො�ොමිළේ� මූල්ය උපදේේශන
ලබාාදෙෙයි, වාාහන NILS සඳහාා සපයාා දෙෙන
අයෙ�කුදවේ�.
ලිපිනය: Toomah Community Centre, Officer and
Hills Hub Emerald
දුර: 9549 5288
විමසීම් සහ යො�ොමුකිරීම් fcs@secl.org.au
වෙ�ත ඊමේ�ල් කල හැැක
කේ�සි නො�ොර්ත් ප්රජාා තො�ොරතුරුු සහ
උපකාාරක සේ�වාාව (Casey North Community
Information and Support Service)
හමුවීම් ඔස්සේ� මූල්ය උපදේේශ ලබාාගත හැැකිය
Toomah Community Centre
18 Golden Green Street, Pakenham
දුර: 9705 6699
ඊමේ�ල් : cnciss@caseynorthciss.com.au
ජාාතික ණය උපකාාර අංංකය
(National Debt Helpline)
ණය කළමණාාකරණය, අයවැැය සහ
බංංකො�ොළො�ොත්බව සම්බන්ධ උපලකාාර
දුර: සදුඳාා සිට සිකුරාාදාා 1800 007 007
(toll free)
වෙ�බ්: www.ndh.org.au
සෙ�න්ට් වින්සන්ට් ඩිපෝ�ෝල් (St Vincent DePaul)
මූල්ය දුෂ්කරතාා සඳහාා "ඉන් හෝ�ෝම්' හමුවීම් සහ
උපකාාර
දුර: 5995 0211 හමුව පිිිළියෙ�ල කර ගැැනීමට
පව2 ට පෙ�ර
පො�ොළී නැැති ණය යෝ�ෝජනාා ක්රමය
(No Interest Loan Scheme (NILS))
සුදුසුකම් ඇති අය සඳහාා අත්යාාවශ්ය භාාණ්ඩ
මිළට ගැැනීම සඳහාා පො�ොළී නැැති ණය යෝ�ෝජනාා
ක්රමය ඇත.
ලිපිනය: 5 Church Street, Emerald
දුර: 0427 895 596
ඊමේ�ල්: nils@echo.org.au

උපයෝ�ෝගීතාා සහන ප්රදාාන
(Utility Relief Grants)
ඔබගේ� උපයෝ�ෝගීතාා සේ�වාා සපයන සමාාගම
අමතාා, දුෂ්කරතාා දෙෙපාාර්තමේ�න්තුව සමඟ කථාා
කිරීමට ඉල්ලාා උපයෝ�ෝගීතාා සහන ප්රදාානයක්
ලබාාදෙෙන ලෙ�ස ඉල්ලාා සිටින්න.
ගැැලවීමේ� හමුදාාව - ඩෝ�ෝර්වේ�ස් වැැඩසටහන
(The Salvation Army – Doorways Program)
ආහාාර උපකාාර, මුදල් උපකාාර, ද්රව්යමය
ආධාාර, මූල්ය සාාක්ෂරතාාව, මූල්ය උපදේේශ සහ
රැැකීරක්ෂාා උපදේේශන ලබාාගත හැැකිය. සදුඳාා,
බදාාදාා සහ සිකුරාාදාා පෙ�ව 9 සිට පව 3.30 දක්වාා.
ලිපිනය: 51 Bald Hill Road, Pakenham
දුර: 5941 4906
වික්ටෝ�ෝරියාානු සහන තො�ොරතුරුු අංංකය
(Victorian Concessions Information Line)
නගර සභාා වරිපනම් බදු, වදදුලිබලය සහ
ජලබිල්පත් සඳහාා සහන ලබාා ගැැනීමට
සුදුසුකම් ඇතිද යන්න සාාකච්ඡාා කිරීම සඳහාා
අංංක 1800 658 521 (නො�ොමිළේ� දුරකථන)
අමතන්න. වික්ටෝ�ෝරියාාවේ� සුදුසුකම් ඇති නිවෙ�ස්
සඳහාා වට්ටම් සහ සේ�වාා ඇතුලත් සම්පූර්ණ
ලැැයිස්තුවක් වෙ�බ් අඩවියේ� ඇත
වෙ�බ්: www.dhs.vic.gov.au/concessions
ලිපිනය: Beaconsfield Neighbourhood Centre,
8 O’Neil Road, Beaconsfield
ඔබගේ� බදු ගො�ොනු කිරීම සම්පූර්ණ කිරීම
සඳහාා සිකුරාාදාා සහ සෙ�නසුරාාදාා උදෑෑසනවල
උපකාාර
දුර: 8768 4400
දිගුකල පවුල් ජාාලය
(Extended Family Network)
ගෙ�වතු, නඩත්තු ආදී ප්රාායෝ�ෝගික උපකාාර
සඳහාා මිතුරුු උපකාාර ලබාාදෙෙයි.
දුර: 59682664
ඊමේ�ල්: contact@extendedfamilynetwork.org
වෙ�බ්: www.extendedfamilynetwork.org/home
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Fernlea Shop of Opportunities
ගෘෘහභාාණ්ඩ, ඇඳුම් පැැළඳුම්, පො�ොත් ඇතුළු
නිවෙ�ස් උපකරණ සහ 'ආහාාර නො�ොමිළේ�
ලබාාදෙෙන' කඩ සාාප්පු
සදුඳාා - සිකු පෙ�ව 9 -පව 4.30 දක්වාා,

No Interest Loans (Pakenhamand Cockatoo)
පො�ොළී රහිත ණය (පාාකන්හෙ�ම්
සහ කො�ොකටූ)
වාාහන ලියාාපදිංංචිය සහ අළුත්වැැඩියාාව සහ
පාාසැැල් ලැැප්ටො�ොප් ඇතුළු අවශ්ය භාාණ්ඩ

සෙ�න 10 - පව 2 දක්වාා.
ලිපිනය : 15 Kilvington Drive, Emerald
දුර: 5968 6639

සම්බන්ධ පො�ොළී රහිත ණය
දුර: Pakenham on 5941 2268
Cockatoo on 0427 795 596

ප්රාාන්ත පාාසැැල් සහන (State Schools Relief0
පාාසැැල් නිළ ඇඳුම් සම්බන්ධ උපකාාර - ඔබගේ�
දරුුවාාගේ� පාාසැැලේ� විදුහල්පති, උප විදුහල්පති
හෝ�ෝ සුභසාාධන සම්බන්ධීකාාරක හට කථාා
කරන්න.

සේ�වර් ප්ලස් වැැඩසටහන (පාාකන්හම්)
(Saver Plus Program (Pakenham))
ඉගෙ�නීම ලබන සහ ඉගෙ�නීමට සැැලසුම් කරන
අය සඳහාා Living Learning Pakenham Matched
savings and financial අධ්යාාපන වැැඩසටහන.
දුර: 1300 610 355 or 0459 190 144

Spare Change Program
වෘෘත්තීය ආකාාරයට ඇඳුම් ඇඳීමට උපකාාර ලබාා
ගැැනීම සඳහාා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට දිනයක්
යො�ොදාා හමුවීමක් සඳහාා MY Place Youth Facility,
5-7 Main Street, Pakenham
දුර: 18004YOUTH
වෙ�බ්: www.cardinia.vic.gov.au/youth

ආහාාර සහන
Follow Bless Collective Food Van
Bourke Park Pakenham (පාාකෙ�න්හම් දුම්රිය
ස්ථාානය ඉදිරිපිට) උණුසුම් ආහාාර සඳහාා
බ්රහස්පතින්දාා පව 6 - 9 දක්වාා. සාාදරයෙ�න්
පිළිගනිමු, සියල්ලන් පැැමිණෙ�න්න!
දුර: 5943 2137
නරක් නො�ොවන පිරිසිදු කිරීමට අවශ්ය පැැක්
තිබේ�.

බුනිප් සහ දිස්ත්රික් කො�ොමියුනිටි හවුස්
(Bunyip & District Community House)
ආහාාර සහන වැැඩසයටහන සෑෑම බදාාදාාවකම
පෙ�ව 10 - පව 3 දක්වාා විවෘෘතව ඇත. වෙ�නත්
වේ�ලාාවන් සඳහාා අමතන්න.
ලිපිනය: 2B Beswick Street, Garfield
Ph: 0481 895 509
ඊමේ�ල්: manager@bdch.com.au

St Luke’s Cockatoo
ආහාාර කඩසාාප්පුව ක්රියාාත්මක වන්නේ� සෑෑම
සදුඳාා දිනයකම පෙ�ව 10 සිට පව 2 අතරවේ�.
ලිපිනය: 1-3 McBride Street Cockatoo
දුර: 0422 737 818.

Paddy’s Kitchen
අවශ්ය අය සඳහාා සෑෑම පළමු සහ තුන්වන
ඉරිදාාවකම රෝ�ෝස්ට් ඩිනර් ලබාාදේේ.
ලිපිනය: 136 Princes Hwy, Pakenham (St.
Patrick’s Parish Hall)
දුර: 5941 7315
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ගැැලවීමේ� හමුදාාව - ඩෝ�ෝර්වේ�ස් වැැඩසටහන
(The Salvation Army – Doorways Program)
ආහාාර උපකාාර, මුදල් උපකාාර, ද්රව්යමය
ආධාාර, මූල්ය සාාක්ෂරතාාව, මූල්ය උපදේේශ සහ
රැැකීරක්ෂාා උපදේේශන ලබාාගත හැැකිය. සදුඳාා,
බදාාදාා සහ සිකුරාාදාා පෙ�ව 9 සිට පව 3.30 දක්වාා.
ලිපිනය: 51 Bald Hill Road, Pakenham
දුර: 5941 4906
ADRA Community Meal
සිකුරාාදාා, පව 6. දුරකථන අංංක 1800 252 372
ඇමතීමෙ�න් ආහාාර පැැකේ�ජ ලබාාගත හැැක.
ලිපිනය: Lakeside Adventist Community Church,
50 Lakeside Blvd, Pakenham
Web: www.lakesidechurch.org.au/adrafoodbank
පකෙ�න්හම්හි ජීවත්වන අතර ඉගෙ�නීම
(Living Learning Pakenham)
ප්රජාා මුළුතැැන්ගෙ�ය නො�ොමිළේ� නරක් නො�ොවන
ආහාාර මුළුතැැන්ගෙ�ය
6B Henry St, Pakenham
දුර: 5941 2389
Monthly Community Dinner (Emerald)
සෑෑම මාාසයකම අවසාාන සිකුරාාදාා
Emerald Community House Hall.
ලිපිනය: 356 Belgrave–Gembrook Road, Emerald
දුර: 5968 3881

Meals on Wheels
වයස අවුරුුදු 65 සහ ඊට වැැඩි අයට කෑෑම
ගෙ�දරට ගෙ�නත් දීම. වයස අවුරුුදු 50 සහ
ඊට වැැඩි ඇබො�ොරිජිනල් සහ ටෝ�ෝරස් ස්ට්රේ�ට්
දූපත්වාාසීන් හට මෙ�ම සේ�වාාව නො�ොමිළේ�
ලබාාගත හැැක.
දුර: 8573 4960
Gurudwara Baba Budha Sahib Ji
අවශ්ය අයට නැැවුම්ව පිසූ එළවළු ආහාාර
ලබාාදෙෙයි. ආහාාර ගෙ�නත් දීම දිනපතාා පව
6 - පව 8 අතරවේ�. සෑෑම දිනකම පව 12 ට
පෙ�ර ඇණවුම් කරන්න.
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
වෙ�තින් පැැමිණ ලබාා ගැැනීමට හැැකිය
සම්බන්ධවන්න 5997 5226
හමුවීමක් පිළියෙ�ල කිරීම මගින් ආහාාර
ලබාාගත හැැකිය. ගෘෘහ භාාණ්ඩ, ඇඳුම් පැැළඳුම්,
මැැන්චෙ�ස්ටර්, සහ කියවන කණ්ණාාඩි
ලබාාගැැනීම සඳහාා උපකාාර ඇත.
දුර: 5941 4906

සූදු ක්රීඩාාව
Gamblers Help Southern
සූදු ක්රීඩාාව සම්බන්ධ ගැැටළු ඇති අයට උපකාාර
දුර: 9575 5353
රාාජකාාරී වේ�ලාාවලින් පසුව සේ�වාාව:
1800 858 858

Gambler’s Help Youthline
දුර: 1800 262 376
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නිවාාස සපයාාදීම/නිවෙ�ස් නැැතිබව
වේ�ස් (WAYSS)
Entry point for all people experiencing
homelessness or who are at riskof homelessness.
නිවෙ�ස් අහිමි බව අත් විඳින හෝ�ෝ නිවෙ�ස්
අහිමිවීමේ� අවධාානම ඇති සියළුම අය හට
ප්රවේ�ශ වීය හැැකි ස්ථාානයක්
දුර: 9703 0044
DHSS ප්රාාන්තය පුරාා රාාජකාාරී වේ�ලාාවලින්
පසු අර්බූද වාාසස්ථාාන සේ�වාාව (DHHS Crisis
Accommodation Statewide After-Hours Service)
අර්බූද නිවාාස සඳහාා සාාකච්ඡාා කිරීමට සහ
ප්රවේ�ශය ලබාා ගැැනීමට උපකාාර ලබාාදීම. සදුඳාා
- සිකුරාාදාා දක්වාා පව 5 - පෙ�ව 9 දක්වාා සහ සති
අන්තයේ� සහ රජයේ� ප්රසිද්ධ නිවාාඩු දිනවල
සෑෑම දිවාා සහ රත්රී කලාායකම. අවශ්ය නම්,
ඔබට ආසන්නයේ�ම ඇති සේ�වාාවකට ඔබව
යො�ොමු කරනු ඇත.
දුර: 9536 7777 හෝ�ෝ 1800 627727
(නො�ොමිළේ� දුරකථන)
අර්බූද සම්බන්ධතාා මධ්යස්ථාාන දුර:
1800 825 955 (නො�ොමිළේ� දුරකථන)
Peninsula Community Legal Centre Inc.
පුද්ගලික කුලී නිවැැසියන්, රූූමිංංග් හවුස් සහ
කැැරවන් පාාක් නිවැැසියන්
දුර: 9783 3600
වෙ�බ්: www.pclc.org.au
වින්ඩමියර් (Windermere)
නිවෙ�ස් නැැති හෝ�ෝ නිවෙ�ස් අහිමිවීමේ� අවධාානම
ඇති පවුල් හට නිවෙ�ස් උපකාාර.
දුර: 1300 WINDERMERE (1300 946 337)

මාානව සේ�වාා
Centrelink Social Workers
132 850 අමතන්න නැැතිනම් ආපදාා අවස්ථාා
සඳහාා පැැමිණෙ�න්න Centrelink Office at
25 Treloar Lane, Pakenham.
දුර: 132 850
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South East Advocacy Support (SEAS)
අනාාරක්ෂිත නිවෙ�ස්වල සිටින අයට කෙ�ටි
කාාලීන සේ�වාා සඳහාා ප්රවේ�ශ සේ�වාා
දුර: 9792 7579
ERMHA 365
Community Connections Program කටයුතු
කරන්නේ� නිවෙ�ස් නැැති හෝ�ෝ නිවෙ�ස් අහිමිවීමේ�
අවධාානම ඇති හෝ�ෝ උපකාාර නො�ොමැැතිව අඩු
වියදම් වාාසස්ථාානවල සිටින අය සමඟය.
උපදේේශන සහ සම්බන්ධතාා සහ සේ�වාා වෙ�ත
යො�ොමු කිරීම සහ උපකාාර සම්බන්ධයෙ�න්
උපකාාර කරයි.
දුර: 1300 376 421
වෙ�බ්: www.ermha.org/housing-support
වින්ට්රිංංගම් (Wintringham)
නිවෙ�ස් සහ උපකාාර සේ�වාා
දුර: 9034 4824

තො�ොරතුරුු සහ යො�ොමු කිරීම්
කේ�සි කාාඩීනියාා පුස්තකාාල
(Casey Cardinia Libraries)
ලිපිනය: Cnr. John & Henry Street
Pakenham VIC 3810
දුර: (03) 5940 6200
වෙ�බ්: www.events.ccl.vic.gov.au
www.cclc.vic.gov.au

Crisis Referral Information System (CRIS)
සුබසාාධන උපකාාර, උපදෙෙස් සහ සාාමාාන්ය
යො�ොමු කිරීම් සහ උපකාාර සඳහාාවූ මාාර්ගස්ථ
නාාමාාවලිය.
නො�ොමීළේ� දුරකථන: 1800 627 727
දුර: 9536 7777
වෙ�බ්: cris.crisisservices.org.au

ගේ� ඇන්ඩ් ලෙ�ස්බියන් ස්විච් පුවරුුව
(Gay and Lesbian Switch Board)
දුරකථන උපදේේශන, තො�ොරතුරුු, යො�ොමු කිරීම්
සහ LGBT සහ ආශ්රිත ප්රජාා වෙ�ත උපකාාර.
දුර: 1800 184 527

කූවීරප් ප්රාාදේේශීය සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාාව
(Kooweerup Regional Health Service)
සෞ�ෞඛ්යය, වෛෛද්ය සහ ප්රජාා සේ�වාා වෙ�ත යො�ොමු
කිරීම සහ විවිධාාකාාර උපකාාර ලබාාදෙෙයි.
දුර: 5997 9679
වෙ�බ්: www.kooweeruphospital.net.au

ඇන්ග්ලිකෙ�යාාර් (Anglicare)
පවුල් උපකාාර වැැඩසටහන් සහ ප්රජාා ඉසව්.
වෙ�බ්: www.anglicarevic.org.au

නීති උපදෙෙස් සහ උපකාාර
Springvale Monash Legal Services Inc.
ප්රජාා සාාමාාජිකයන් හට සාාමාාන්ය සහ විශේ�ෂඥ
නීති ක්ෂේ�ත්ර පරාාසයක නො�ොමිළේ�, රහසිගත
උපදෙෙස් සහ උපකාාර ලබාාදෙෙයි.
දුර: 9545 7400
වෙ�බ්: www.smls.com.au

මාානසික සෞ�ෞඛ්යය
මො�ොනෑෑෂ් හෙ�ල්ත් (Monash Health)
මනෝ�ෝචිකිත්සක ට්රයේ�ජ් සේ�වාාව. මාානසික
සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාාවලට ප්රවේ�ශ ස්ථාානය.
දුර: 1300 369 012

EACH Central Intake Service
දරුුණු මාානසික අසනීප ඇති අය සඳහාා උපකාාර
දුර: 1300 785 358
ඊමේ�ල්: info@each.com.au
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EACH
COVID-19 වසංංගතය හේ�තුවෙ�න් ඇතිවුණු
ආතතිය සහ කණස්සළු සම්බන්ධ මාානසික
සෞ�ෞඛ්යය සහ සුබසිද්ධිය කෙ�රෙ�හි ප්රතිචාාර
දැැක්වීමට අරමුණු කරයි.
ලිපිනය: 5/66 Victor Cres, Narre Warren
දුර: 1300 375 330
වෙ�බ්: www.partnersinwellbeing.org.au
වැැඩිදුර විස්තර සො�ොයාා ගැැනීම සඳහාා පිවිසෙ�න්න:
coronavirus.vic.gov.au/mentalhealthhub
වින්ඩමියර් (Windermere)
Engaging Families - මාානසික සෞ�ෞඛ්යය ගැැටළු
සහිත වයස අවුරුුදු 12 ට අඩු ළමුන් ඇති
පවුල්වල අය පවුල් හිංංසන අත් විඳින විට ඔවුන්
හට උපකාාර.
දුර: 1300 WINDERMERE
(1300 946 337)
වෙ�බ්: www.windermere.org.au
ERMHA 365 CPS – Commonwealth
Psychosocial Supports
Commonwealth Psychosocial Support යනු මනෝ�ෝ
සාාමාාජික ක්රියාාකාාරී හැැකියාාව දියුණු කිරීමට
පුද්ගලයන්ගේ� අවශ්යතාා ආමන්ත්රණය කරන
සහ සාායනික මාානසික සෞ�ෞඛ්යය, වඩාා පුළුල්
ශාාරීරික සෞ�ෞඛ්යය සහ සමාාජ උපකාාර සපයන
කෙ�ටි කාාලීන සේ�වාාවකි.
SEMPHN Access & Referral
දුර: 1800 862 363 (සතියේ� දිනවල පෙ�ව
8.30 සිට පව 4 දක්වාා)
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අවුට්ලුක් ප්රජාා මධ්යස්ථාානය
(Outlook Community Centre)
ආබාාධිත රැැකීරක්ෂාා සේ�වාා. ආබාාධිත අය හට
රැැකීරක්ෂාා සො�ොයාා ගැැනීමට උපකාාර කරයි.
දුර: 1300 788 901
වෙ�බ් : www.outlookvic.org.au
South Eastern Melbourne Primary Health Network
SEMPHN’s Access and Referral service සතුව
මාානසික සෞ�ෞඛ්යය, මධ්යසාාර සහ වෙ�නත්
මත්ද්රව්ය, තරුුණ සහ වෙ�නත් ප්රජාා සහ
සෞ�ෞඛ්යය ක්ෂේ�ත්රවල සුදුසුකම් සහ
අත්දැැකීම් ගණනාාවක් ඇති සේ�වාාවකි.
දුර: 1800 862 363
(සතියේ� දිනවල පෙ�ව 8.30 - පව 4 දක්වාා)
Grow
මාානසික රෝ�ෝගවලින් සුවවීම සඳහාාවූ ප්රජාා
පදනම් උපකාාරක වැැඩසටහනකි.
දුර: 1800 558 268
වෙ�බ්: www.grow.org.au/vic
WISE Employment
ආබාාධිත රැැකීරක්ෂාා සේ�වාා සහ රැැකීරක්ෂාා
වැැඩසටහන්.
දුර: 1800 685 105
Mob: 0439 368 010
වෙ�බ්: www.wiseemployment.com.au
Mind Australia
සැැලකිය යුතු සේ�වාාවන් ගණනාාවක් ඔස්සේ�
සේ�වාාදාායකයන් හට උපකාාර කරයි.
දුර: 1300 286 463
වෙ�බ්: www.mindaustralia.org.au

API (Accessible Psychological Interventions)
සුළු සහ මධ්යස්ථ මාානසික රෝ�ෝග අ3ති අය
සඳහාා සුනම්ය මනෝ�ෝචිකිත්සක සේ�වාාවන්
දුර: 1800 862 363
වෙ�බ්: www.semphn.org.au/mhintake
MHICC මාානසික සෞ�ෞඛ්යය ඒකාාබද්ධ
සංංකීර්ණ රැැකවරණ (MHICC (Mental Health
Integrated Complex Care))
දරුුණු-සංංකීර්ණ මාානසික රෝ�ෝග ඇති අයට
සුනම්ය උපකාාර සහ සාායනික සේ�වාා
දුර: 1800 862 363
වෙ�බ්: www.semphn.org.au/mhintake
Lifeline (24/7)
අප ජාාතික පුණ්යාායතනයක් වන අතර මාානසික
ආතතිය ඇති සියළුම ඕස්ට්රේ�ලියාානුවන් හට
පැැය 24 පුරාා ප්රවේ�ශය ලබාාදෙෙන අතර සියදිවි
හාානිකර ගැැනීම වැැළැැක්වීමේ� සේ�වාා ලබාාදෙෙයි.
දුර: 131114
වෙ�බ්: www.lifeline.org.au

Kids Helpline (24/7)
Kids Helpline යනු ඕස්ට්රේ�ලියාාවේ� ඇති එකම
නො�ොමිළේ� (ජංංගම දුරකථනයකින් වුවද),
රහසිගත පැැය 24/7 පුරාා මාාර්ගස්ථව සහ
දුරකථනයෙ�න් වයස අවුරුුදු 5 සිට 25 අතර අයට
උපදේේශක සේ�වාා ලබාාදෙෙන එකම සේ�වාාවයි.
දුර: 1800 551 800
වෙ�බ්: www.kidshelpline.com.au
Partners in Wellbeing
දුර: 1300 375 330
වෙ�බ්: www.partnersinwellbeing.org.au
බෙ�ටර් ප්ලේ�ස් ඕස්ට්රේ�ලියාා
(Better Place Australia)
දුර: 1800 639 523
වෙ�බ්: www.betterplaceaustralia.com.au
Suicide Line Victoria (24/7)
යනු වික්ටෝ�ෝරියාාවේ� ජීවත්වන අයට නො�ොමිළේ�
වෘෘත්තීයමය වශයෙ�න් දුරකථනයෙ�න් සහ
මාාර්ගස්ථව උපදේේශන සපයන ටෙ�ලිහෙ�ල්ත්
සපයන්නාාවේ�.
දුර: 1300 651 251
වෙ�බ්: www.suicideline.org.au

දෙෙමාාපිය/පවුල් සඳහාා උපකාාර
Anglicare Parent Zone
දරුුවන් හඩාා වඩාා ගන්නාා කණ්ඩාායම් රැැසක්.
දුර: 5945 2000
වෙ�බ්: www.anglicarevic.org.au/parent-zone
Bestchance
බාාල ළමුන් සිටින පවුල් හට තො�ොරතුරුු සහ
යො�ොමු කිරීම් ඇතුලත් දෙෙමාාපියන්ට නිවෙ�ස් තුල
උපකාාර සපයයි.
දුර: 1300 224 644
වෙ�බ්: www.bestchance.org.au

කැැතලික්කෙ�යාාර් (CatholicCare)
වෙ�න්වුණු පසු දරුුවන් හදාා වඩාා ගැැනීම.
දරුුවන් හදාා වඩාා ගැැනීම සම්බන්ධ නියෝ�ෝග
වැැඩසටහන
දුර: 1800 522 076
වෙ�බ්: www.ccam.org.au
Cardinia Shire Council
උපතේ� සිට වයස අවුරුුදු 1 තෙ�ක් දරුුවෙ�කු
සිටින වයස 25 තෙ�ක් මව්වරුුන් සඳහාාවූ
වැැඩසටහන.
දුර: 1800 496884
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කූවීරප් ප්රාාදේේශීය සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාාව
(Kooweerup Regional Health Service)
කල් ඇතිව දරුුවන් හදාාවඩාා ගැැනීමට උපකාාර,
ළදරුුවන්ට කෑෑමබීම ලබාාදීමේ� සාායනය සහ
මනෝ�ෝවෛෛද්යවරයකු සපයයි.
දුර: 5997 9679
වෙ�බ්: www.kooweeruphospital.net.au
සහකරුුවන් නැැති දෙෙමාාපියන්
(Parents without Partners)
තනි මාාපියවරුුන් හට සමාාන අයගේ� උපකාාර
දුර: 9852 1945
ඊමේ�ල්: headoffice@pwpvic.com

1800 My Options
ප්රාාන්ත රජයේ� අරමුදල් සැැපයීම යටතේ�,
Women’s Health Victoria මගින් පවත්වන
සේ�වාාවකි. ලිංංගික සහ ප්රජනන සෞ�ෞඛ්යයවිශේ�ෂයෙ�න් ගැැබ් ගැැනීම වැැළැැක්වීම, සැැලසුම්
නො�ොකල ගර්භනීබව සහ ලිංංගික සෞ�ෞඛ්යය
රැැකවරණ සම්බන්ධ තො�ොරතුරුු සහ යො�ොමු
කිරීම් සපයන ප්රාාන්තය පුරාා ව්යාාප්ත තො�ොරතුරුු
සේ�වාාවකි.
දුර: 1800 My Options - 1800 696 784
සතියේ� දිනවල පෙ�ව 10 - පව 4 දක්වාා
වෙ�බ්: www.1800myoptions.org.au

Connections
අවශ්ය අය සඳහාා පවුල් ශක්තිමත් කිරීම සහ
කල් ඇතිව මැැදිහත්වීමේ� සේ�වාා.
දුර: 5945 3900

ලිංංගික අතවර
ලිංංගික අතවර සහ පවුල් හිංංසනවලට
එරෙ�හි සවුත් ඊස්ටන් මධ්යස්ථාානය (SECASA)
(South Eastern Centre Against Sexual Assault &
Family Violence (SECASA))
පැැය 24 ක අර්බුද සේ�වාාවක් ඇතුළුව ලිංංගික
අතවර සහ පවුල් හිංංසන සේ�වාා ලබාාදේේ.
පරිපාාලන දුර: 9928 8741
අර්බුද දුර: 9594 2289 (24 පැැය)
නො�ොමිළේ� දුරකථන: 1800 806 292 (24 hour)

තාාරුුණ්යය
Kids Helpline
පැැය 24 පුරාා උපදේේශන සේ�වාාව
දුර: 1800 551 800
වේ�ස් (WAYSS)
තරුුණයන් හට උපකාාරක සේ�වාා.
දුර: 9791 6111
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Youth Links
සෑෑම සන්ධ්යාාවකම ‘Drop in Centre’ විවෘෘතව
ඇත, නෝ�ෝබල් පාාර්ක් දුම්රිය ස්ථාානය ඉදිරිපිට.
දුර: (03) 9547 0511
Web: www.scaab.org.au/our-services/youth-links
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නාාමාාවලිය වාාර්ෂිකව යවත්කාාලීන කරන අතර 2022 ජූනි මාාසයේ�දී යාාවත්කාාලීන කර ඇත.
මීළඟ සංංස්කරණය නැැවත සැැකසීමට සැැලසුම් කර ඇත්තේ� 2023 ජූනි මාාසයේ�දීය.
ඔබගේ� සංංවිධාානයේ� තො�ොරතුරුු 2022 සංංස්කරණයේ� ඇතුලත් කිරීමට හෝ�ෝ සංංශෝ�ෝධනය කිරීම සඳහාා
දුරකථන අංංක 1300 624 787 ඔස්සේ� කාාඩීනියාා ෂයර් කවුන්සිලයේ� Community Support Facilitator හාා
සම්බන්ධ වන්න, නැැතිනම් mail@cardinia.vic.gov.au වෙ�ත ඊමේ�ල් පණිවුඩයක් යවන්න.

කාාඩීනියාා ෂයර් කවුන්සිලය මගින් ඉංංග්රීසි කථාා නො�ොකරන පාාරිභෝ�ෝගිකයන් හට
නො�ොමිළේ� භාාෂාා පරිවර්තන සේ�වාාවක් දුරකථනය ඔස්සේ� ලබාාදෙෙයි.

භාාෂාා උපකාාරක නාාමාාවලිය:
9492 8780

Arabic

Chin Hakha

9492 8781

Chin Hakha

普通话

9492 8782

Mandarin

9492 8783

Dari

9492 8784

Filipino

9492 8785

Hindi

9492 8786

Italian

9492 8787

Punjabi

sQAhl

9492 8788

Sinhalese

Español

9492 8789

Spanish

For all other languages

9492 8790

Filipino
Italiano

Cardinia Shire Council
Civic Centre
20 Siding Avenue, Officer
PO Box 7
Pakenham 3810 (DX 81006 Pakenham)
දුරකථනය:
ඊමේ�ල්:
වෙ�බ් :

1300 787 624
mail@cardinia.vic.gov.au
cardinia.vic.gov.au

ජාාතික රිලේ� සේ�වාාව (National Relay Service (NRS))
TTY: 133 677 (1300 787 624 ඉල්ලාා සිටින්න)
කථාා කරන්න සහ සවන් දෙෙන්න (speech-to-speech relay): 1300 555 727
(1300 787 624 ඉල්ලාා සිටින්න)
භාාෂාා පරිවර්තන සේ�වාාව
131 450 (1300 787 624 ඉල්ලාා සිටින්න)

