من أيكا َ
رأشوتُون َكاو َق ْ
لق و
شقلوتُون نصيحة و عِ َي ْنتا إن ِ
أز َدوثا بأذِي َزونا مرض (coronavirus (COVID-19
إن إمشكّ ُوتون د إتوخون يان َراشوتون إب َكو مرض ( coronavirus (COVID-19رجا ٌء أمخَبروتون خط خدِّمتا

تلفون (  24ساعة)

امخبروتون  , 1800 675 398و ان هاووتون إسنيقي إلد مترجم.TIS National 131 450 ,
أتخيري إلت ْيخ.
ّي
إمد خا من آذي خِ َ
و طلبوتون تاد محكوتون ّ
ْ
دمت ْ
إن إتوخون حالة طارئة ,رجاء إمخبروتون تلفون 000

خ ّ
دمتا د عِ يانا إبكَو سنيقواثا طواريء

أذِي خدمتّا د عيانا إب َكو سنيقواثا إيال تا ْ
يشي َكاو بيثا أبحُكما أد قانون إمس َبب مرض
ي إد لتّي عَ يانا و هام أن ِي دِيلَي
إلزيمي تاد ب َ ِ
ْ
ناش ْ
فايروس كورونا
ي عَ ياني .أذي
أني د لتّي
ناشي َّ
إم ْ
ْ
ي ,يان ْ
( coronavirus (COVID-19و أذي عِ َينْتا إيبا ميخولتا و عينتا نوشيتا تا أني د لتّي َدبَرتا ب َكيان َ ْ
ناشي هام إن ال هاوتون مقيمين أبدائموثا إب َكو استراليا.
خِ دمِ تّا إيال تا ُكلّي
ْ
رجاء امخبروتون خط كورونا فايروس تلفون . 1800 675 398

َم َ
حضرتا د خِ ّطة د أمان إن َرأشوتون كَاو ال أمان إبكَو بيثا َديّوخون

َ
ُكلّي َ
حرشة جنسية ال هويا قبلتا و بَريا أب ْد َكاو عائلة .إيثِن خدّمتا د عيانا ديّوخُون عدّانا إدهاوي بريا عنف عائلي و
عواذي د عُنف و
شكلي و
ْ
حرشة اعتداء جنسي َكاو أذي َزونا د مرض كورونا فايروس (coronavirus (COVID-19
ْ
أمان ,يان طلبوتون من ناشا خينا بادَلوخون تد أمخابر منظمة  safe stepsتلفون
رجاء إمخبروتون عدّانا د يَذوتون د هاووتون َكاو
 24 ( 1800 015 188ساعة خِ دمتّا و  7يوماثا أبثيخي مكالمات) يان كثووتون بريد الكتروني safesteps@safesteps.org.au
خطة د أمان.
خا مندي مهم أننقايا تد أمخبروتون منظمات اد خِ دمِ تّا َكاو منطقة ديوخون تد أوذوتون ّ
ّ
ْ
وراقي د تعريف هوية ,و َم ْ
ي
خا مندي خينا اننقايا تد َمحِ ضروتون جنطة د طواريء ,و داروتون َكا َوح وثائق مهمة جواز السفر,
لوشتا جُل ْ
احتياطي تا عِ دّانا تا د هاووتون ُمج َبر د بلطوتون باستعجال .أذِي جنطة إيبوخون َمحِ ْضروتوال و شوقونال َكاو بيثا اد ناشا َ
خورا تا أذِي عِ دّانا.
ناشي د حكومة أمحاميلوخون و ال هاووتون َكاو
من حق ديّوخون تَد بلطوتون من بيثوخون عِ دّانا د طلبوتون عَ ونا و حماية ,قانون و
ْ
َ
ْ
ْ
أمان
أسنيقي العَ ونا و ليوتون َكاو
يذونلي د أختون هووتون
ُمشكلة و ال أثيالوخون غرامة .إن هويا تَد َمكليلوخون شرطة و بوليس رجاء َم
ْ
َكاو بَيثا ديّوخون.
ي ُكلّي ُمشكلة يان عَ سقوثا اد بريا
خا مندي مهم اننقايا تد هاووتون َكاو اتصال و محكوتون من ناشي معرفة و ثقة تَد محكوتون َّ
إم ْ
ِي ناشي ثقة  ,يان عائلة تد تخروتونال َكاو عِ دّانا د أمحكوتون طالَي تد
طالوخون ,رجاء َمحظروتون خا تَنيثا كلمة سرية يان خا إشارة ِّ
إم ْد أن ْ
َ
ي إلّوخون ديوتون أسنيقي الّد حماية  ,و تد أمخَبري شرطة بوليس يان طواريء طالوخون أمبدالوخون.
فهمِ ْ

عِ ّ
دانا َتد هاويلوخون قلق و َع َص ِب ّيوثا َت َو ُّتر َز ْودانا

ْ
َن َكاو َق ْ
ارأشت ْ
لق و توتر عصبيوثا إيال خا مندي عادي بَغرانائيث ,و إكلَزما الّوخون تد
َكاو آذِي َزونا و يوماثا د إيووخ ُكلّن بفياتا َكا َو ْيهين,
هاووتون هِ ّ
ماسيموتون باال إلّد َصحِ تّا عقلية نَوشائيث ديوخون َكاو هاويلوخون خا ن َ َظمتا اد خايَوخون من ميخولتا صحية ,حركة و
شر و
َ
َ
َ
شنثا كاو عِ دّانح.
أدمختا و ِ
تمارينَ ,
ْ
أسنيقي أذِي عِ َينتا ,أمخبروتون منظمة  Beyond Blueو قاروتون ألّد بلخونَي  beyondblue.com.auآذِي منظمة
رجاء إن هاووتون
َ
ْ
َ
َ
اخصائيين و مواعيد و مقابلة َكاو كامِ رة و انترنيت امخبروتون
تا
مطيلوخون
م
د
ت
نتا
ي
ع
و
وشاثيث
ن
نفسية
رتا
ش
م
و
نصيحة
ياوالوخون
ّ
َ
َ
َ
تلفون 1300 22 4636
 Lifelineمقدما خدمات ونصائح ودعم بعّ دانا د هاويثون بأزمة يان رأشتا بكاود انتحار مخ ّبرون الرقم 131114 :

ان اسنيقي تد َمطيالوخون أذِي نَشرة’ كثووتون بريد الكتروني
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زيروتون شوبا الكتروني
About Coronavirus (COVID-19) < https://www.dhhs.vic.gov.au/family-violence-crisis-re>sponse-and-support-during-coronavirus
How to get family violence support during coronavirus (COVID-19) – Chaldean

