
 

 با   ما   برای   کسب   اطالعات   بيشتر   و   دسترسی   به   
 :خدمات   ما   تماس   بگيريد

Migrant Information Centre  
 شرق   ملبورن)   (

 Ringwoodفتر   
1–3 Pitt Street  
Ringwood 3134 

 1351 9870تلفن:   
 

 بعد   از   ظھر   دوشنبه   تا   جمعه      5صبح   تا      9ساعات   کار   
 
 

 4882 9285دورنگار:   
 mic@miceastmelb.com.auايميل:   

www.miceastmelb.com.au 

 Box Hillدفتر   
Suite 2, Town Hall Hub  

27 Bank Street, Box Hill 3128 
 4888 9285تلفن:   

 
 Croydon دفتر

185 Mt Dandenong Rd 
Croydon 3136 

 2969 9020تلفن:   

ما   می   توانيم   به   شما   کمک   کنيم   که   به   
يک   سری   خدمات   برای   رفع   نيازھای   
شما   و   نيازھای   کودکانتان   دسترسی   يدا   

 کنيد   

 خدمات   تامين   مسکن   اضطراری    •

مشاوره   درد   و   رنج   برای   خودتان    •
 و   يا   کوکانتان

 مشاوره   مھاجرت •
• Centrelink 

 پشتيبانی   خانوادگی •

 نگھداری   از   کودک •

آموزش   و   گزينه   ھای   تعليم   و    •
 تربيت

 کالسھای   انگليسی •

 استخدام    •

 خدمات   بھداشتی   درمانی    •

 مدارس   و   کودکستانھا    •

  فرصتھای   اجتماعی   و   تفريحی •

 MIC   مردمانWurundjeri      ملتKulin   صاحبان   ومتوليان   قديمی   اين   سرزمين   ،
را   که   درآن   کار   و   زندگی   می   کنيم   را   به   رسميت   می   شناسد.   ما   به   سالمندان   آنھا   چه   

 در   گذشته   و   چه   درحال   ادای   احترام   می   کنيم.   

Migrant  
Information    

Centre 
 (شرق   ملبورن)   

 خدمات   ما   رايگان   و   محرمانه   است
 اگرکارکنان   ما   زبان   شما   را   ندانند،   

 ھميشه   از   يک   مترجم   استفاده   خواھيم   کرد

 خدمات   حمايتی   دربرابر   خشونت   خانوادگی   از   پشتيبانی   
Government  Victorianبرخوردار   است 

گروھھای   مشاوره   وحمايتی   برای   
زنان   و   کودکان   با   پيشينه   ھای   
 گوناگون   فرھنگی   و   زبانی



 

 

 

 حفظ   حريم   خصوصی   شما   
 

ما   حفاظت   از   حريم   خصوصی   شما   را   امری   جدی   تلقی   می   
کنيم   وازھرگونه   اطالعاتی   که   درباره   خانواده   شما   بدست   
 می   آوريم،   تنھا   براساس   قوانين   جاری   استفاده   می   کنيم.   
ما   متعھد   به   فراھم   آوردن   محيط   امنی   برای   شما   ھستيم.   
اطالعات   شما   محرمانه   نگھداشته   خواھد   شد   مگر   آنکه   

بصورت   منطقی   بر   اين   عقيده   باشيم   که   شما   در   خطر   آسيب   
رساندن   به   خود   و   يا   به   ديگران   ھستيد.   در   چنين   شرايطی،   

 مسئوالن   مربوطه   مطلع   خواھند   گرديد.
برای   ارائه   اطالعات   شما   به   ساير   نھادھا،   از   شما   اجازه   

 خواھيم   خواست.   
شما   حق   خواھيد   داشت   که   به   اطالعات   شخصی   خود   

دسترسی   داشته   باشيد   و   می   توانيد   بخواھيد   که   پرونده   تان   
 بازبينی   شود.   

خواھيم   بود      MICما   جويای   نظراتتان   درباره   تجربه   شما   در   
 تا   بتوانيم   خدمات   خود   را   ارتقا   بخشيم.   

 

ما   می   توانيم   دراين   شرايط   از   شما   و   
 فرزندانتان   حمايت   کنيم:   

 اگر   خشونت   خانوادگی   را   تجربه   
 کرده   ايد،   درمعرض   خطر   و   يا   درحال   

 تجربه   آن   ھستيد

در   مناطق   شرق   ملبورن   زندگی   می   کنيد   
Boroondara)   ،Knox،Manningham    ،

Maroondah   ،Monash      ، 
 Whitehorse   ياوYarra Ranges ( 

 و   

يک   زن   با   پيشيينه   فرھنگی   و   يا   زبانی   
ھستيد متفاوتی  

 و   

 برنامه   ھای   روابط   احترام   آميز
اسکان   در   يک   کشور   جديد   می   تواند   به   ويژه   برای   يک   خانواده   

پناھنده   که   درد   و   رنج   را   تجربه   نموده   است،   پراسترس   باشد   تفاوت   
فاحش   فرھنگ   جديد   با   فرھنگ   کشور   مبدا   می   تواند   بر   نقش   سنتی   

 مردان،   زنان   و   کودکان   تاثير   بگذارد.
 MIC   برنامه   ھايی   را   برای   ترويج   روابط   خانوادگی   احترام   آميز   را

 برای   خانواده   ھای   پناھنده   تازه   وارد   در   استراليا   ارائه   می   دھد.
 اين   برنامه   ھا   عبارتند   از:   

 برنامه   روابط   خانوادگی    •
برنامه   ای   برای   مردان   و   زنان   که   ارزشھا   و   رويکردھای   
فرھنگی   پيرامون   مسائل   خانوادگی   را   به   چالش   می   کشد،   
روابط   احترام   آميز   را   برقرار   می   کند،   مفھوم   برابری   

جنسيتی   را   مطرح   می   نمايد،   باعث   افزايش   عزت   نفس   می   
شود   و   روشھای   حل   اختالف   بدون   به   کارگيری   خشونت   در   

 خانواده   را   آموزش   می   دھد.   
 روابط   احترام   آميز   برای   جوانان    •

برنامه   ای   برای   جوانان   پناھنده   تازه   وارد   و   به   منظور   
افزايش   معلومات   آنھا   درباره   روابط   توام   با   احترام   و   به   
چالش   کشيدن   نقش   سنتی   زنان   و   مردان   که   باعث   عدم   

برابری   جنسيتی،   تسلط   مردان   و   اعمال   خشونت   بر   زنان   
 گروھھای   حمايتی   از   زنان    می   شود،   ارائه   می   گردد.   

 MIC   گروھھای   حمايتی   اززنان   را   اداره   می   نمايد   تا
روابط   خانوادگی   در   استراليا   و   اثرات   خشونت    قوانين

خانوادگی   را   بر   خودشان   و   برروی   کودکانشان   را   بھتر   
   کنند. درک

گروھھای   ما   به   نحوی   طراحی   شده   اند   که   دانش   و   عزت   
شما   را   باال   ببرند   و   دريک   محيط   دوستانه   و   حمايتی،    نفس

 مھارتھای   زندگی   را   فراھم   کنند.   

 صحبت   کردن   می   تواند   مفيد   باشد   
 

 صحبت   کردن   درباره   مشکالت   با   يک   کارشناس   می   
 تواند   مفيد   باشد   

 
 ما   به   شما   کمک   خواھيم   کرد:   

اھداف   خود   را   مشخص   کنيد،   نقاط   قوت   خود   را   تقويت    •
 کنيد   و   گزينه   ھای   پيش   روی   خود   را   درک   کنيد

قوانين   روابط   خانوادگی   دراستراليا   را   درک   کنيد   و   با    •
خدماتی   که   برای   پشتيبانی   ازشما   و   کودکانتان   فراھم   است،   

 آشنا   شويد.
ما   با   شما   درمکانی   که   احساس   امنيت   کنيد،   مالقات   خواھيم   کرد   

  و   ازحريم   خصوصی   شما   محافظت   می   کنيم.
به   ساير   درصورت   نياز   می   توانيم   به   شما   کمک   کنيم   که   

خدمات،   ازجمله   ھمراھی   شما   در   اولين   قرارمالقات،   دسترسی   
  داشته   باشيد.


