
تيت، وولونجونج ي الدور 1، 63ب ماركت س�
ف تفضل بزيارتنا �
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ماندوراه

ميدالند

نورثام

ساوث هيدالند

ويست ليدرفيل

اليا الغربية  ي أس�ت
مواقعنا �ف

ي جميع أنحاء الوالية. وتشمل:
لدينا مواقع �ف

ي
ألبا�ف

بانبوري

باسيلتون

فريمانتل

جوزنيلز

جووندالوب

اتصل بنا 
لمعرفة المزيد:

اتصل عىل 277 364 1300

www.relationshipswa.org.au تفضل بزيارة

info@relationshipswa.org.au ي و�ف يد اإللك�ت ال�ب

@RelationshipsWA تابعنا عىل توي�ت

@RelationshipsWA أو أعجب بصفحتنا عىل فيسبوك

من يمكننا مساعدته 
 تتوفر خدمات Relationships Australia WA لألشخاص 

 من جميع الخلفيات الثقافية والهياكل األرسية والتوجهات 
الجندرية )تعريف نوع جنس االفراد( والجنسية.

ونقدم الدعم إىل:

كاء واألرس	  ال�ش
األفراد	 
األطفال والشباب	 
األجداد ومقدمي الرعاية	 
األشخاص األك�ب سناً وأرسهم	 
ف وسكان مضيق جزر توريس	  السكان األصلي�ي
ة إنسانية	  ف والوافدين بتأش�ي الالجئ�ي
ىلي أو األرسي	  ف ف للعنف الم�ف المتعرض�ي
من يعانون من مشاكل الصحة العقلية	 
كاء من نفس الجنس	  ال�ش
المنظمات المهنية	 
المجموعات المجتمعية	 

من نحن 
ما نقوم به
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ما نقوم به 
تشمل برامجنا وخدماتنا:

االستشارة
ام  ي بيئة داعمة وتتسم باالح�ت

ي تث�ي القلق �ف فرصة لمناقشة القضايا ال�ت
ورسية. ُتقّدم االستشارة لألفراد أو األزواج أو العائالت. 

الوساطة
اعات األرسية  ف نحن نستخدم الوسطاء المعتمدين وممارسي حل ال�ف
اعات. ميّ�ون لديهم مجموعة من  ف ي حل ال�ف

لمساعدة األشخاص �ف
ي ذلك االستشارة وعلم النفس والعمل االجتماعي 

الخلفيات بما �ف
 والعالج األرسي والقانون واإلدارة. 

التثقيف المجتمعي
ي تستغرق ليلة واحدة والدورات  ف مجموعة من الندوات ال�ت اخ�ت من ب�ي

الطويلة لألفراد واألزواج والعائالت. 

Mensplace خدمة دعم 
ي معالجة قضايا العالقات واألرسة. 

خدمة لدعم الرجال �ف

التنمية المهنية 
ي مكان العمل. 

امج المصممة لمساعدتك �ف نحن نقدم مجموعة من ال�ب

خدمات االتصال باألطفال
ي  لمساعدة اآلباء عىل تطوير طرقهم الخاصة إلدارة ترتيبات االتصال ال�ت

ي مصلحة أطفالهم.
تصب �ف

ف خدمات السكان األصلي�ي
امج  باإلضافة إىل خدماتنا العامة ، فإننا نقدم أيًضا العديد من ال�ب

ف وسكان جزر مضيق توريس. بما يشمل  المخصصة للسكان األصلي�ي
.Djindaو Moorditj Yarning خدمات

لي واألرسي
ف خدمات العنف الم�ف

امج الجماعية المجانية مخصصة للنساء أو الشباب أو األطفال  هذه ال�ب
ي عالقاتهم.

ي أرسهم أو �ف
أو الرجال الذين تعرضوا لإليذاء أو ارتكبوه �ف

البحث والتواصل
ف واألطفال  ف المنسي�ي الي�ي ف حياة األس�ت ي تحس�ي

خدمة للمساعدة �ف
 . ف المهاجرين السابق�ي

ي القرسي
خدمة دعم التب�ف

ي الق�ي. خدمة ألي شخص تأثر بالتب�ف

Redress خدمة دعم
ي  نامج التعويض الوط�ف ي تقديم طلب ل�ب

دعم لألشخاص الذين يفكرون �ف
.National Redress Scheme

االستشارة والدعم 
خدمة لألشخاص المتأثرين باللجنة الملكية المعنية بشؤون اإلعاقة

ً
دعم األك�ب سنا

تهدف هذه الخدمات إىل دعم األك�ب سناً وأرسهم لتطوير والحفاظ 
عىل عالقات قوية وصحية يتم تعزيزها وتقديرها.

برامج مساعدة الموظف
برنامج مساعدة الموظف )EAP( هو مجموعة من الخدمات لدعم 

ي التعامل مع المخاوف الشخصية وتلك 
ف وأصحاب العمل �ف الموظف�ي

ي قد تؤثر عىل رفاهية الفرد وأداء العمل والروح  المتعلقة بالعمل ال�ت
المعنوية التنظيمية.

كيف يمكننا المساعدة 
ي 
امج والخدمات، يمكننا المساعدة �ف من خالل مجموعة واسعة من ال�ب

ي ذلك:
مجموعة متنوعة من القضايا أو الموضوعات، بما �ف

الزواج والعالقات	 
بناء العالقات	 
االنفصال والبدء من جديد	 

األبوة واألمومة ألطفالكم وألطفال الزوج/الزوجة	 
الحمل غ�ي المخطط له	 
اعات األرسية	  ف ال�ف

ي مكان العمل	 
الوساطة واالستشارات �ف

المخدرات والكحول	 

الغضب	 

ىلي واألرسي	  ف العنف الم�ف

الحزن وفقد عزيز	 
االتصال	 

اللياقة الثقافية	 
الصحة العقلية	 

من نحن
 Relationships Australia WA ألك�ث من 60 عاًما ، تقدم مؤسسة

كاء والعائالت والمجتمعات.  خدمات دعم العالقات لألفراد وال�ش

نحن منظمة غ�ي ربحية لخدمة المجتمع وليس لدينا انتماءات دينية. نحن 
. ي أوقات التحدي والتغي�ي

نصمم خدماتنا وفًقا الحتياجاتك، لدعمك �ف


