
Kwinana

Mandurah

Midland

Northam

South Hedland

West Leederville

 WA مکانهای ما در
ما اماک�ن در رسارس ایالت داریم. که موارد زیر را شامل یم شوند: 

Albany

Bunbury

Busselton

Fremantle

Gosnells

Joondalup

ید  با ما تماس بگ�ی
: ن )مکانهای( بیش�ت برای یاف�ت

ید با 277 364 1300  تماس بگ�ی

از www.relationshipswa.org.au بازدید کنید

 به  info@relationshipswa.org.au ایمیل 
روان کنید.

@RelationshipsWA ما را در توئی�ت دنبال کنید

@RelationshipsWA در فیس بوک به ما بپیوندید

ما یم توانیم به چه کسا�ن کمک کنیم 
خدمات Relationships Australia WA برای همه افراد با هر 
، جنسیت و گرایش جنیس، در  گ

، ساختار خانواد � گ
پیشینۀ فرهن�

س یم باشد. دس�ت

ما پشتیبا�ن مان را به افراد زیر ارائه یم دهیم

زوج ها و خانواده ها	 
افراد	 
کودکان و جوانان	 
ن از آنها 	  پدربزرگ، مادربزرگ ها و مراقب�ی
سالمندان و خانواده هایشان 	 
ن جزیره تنگه تورز	  مردمان بویم و ساکن�ی
دوستانه	  پناهندگان و واردشوندگان بنا بر دالیل ب�ش
گ قرار دارند	 

گ یا خانواد�
افرادی که در معرض خشونت خان�

افرادی که دارای مشکالت روا�ن هستند	 
زوج های همجنس	 
سازمانهای حرفه ای	 
گروه های جامعه	 

ما یک هستیم 
ما چه یم کنیم
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ما چه یم کنیم
پروگرامها و خدمات ما به شمول موارد ذیل است: 

مشاوره
مانه و  ایجاد فرص�ت برای بحث در یک محیط حمایت کننده، مح�ت

محرمیت راجع به مسائیل که باعث نگرا�ن یم شوند. مشوره برای 
افراد، زوجها یا خانواده ها یم باشد.

میانجیگری
گ برای 

ما از واسطه های معت�ب و وکالی حل اختالفات خانواده �
کمک به مردم در حل اختالفات شان استفاده یم کنیم. برگزارکنندگان، 

دارای پیشینه های مختل�ن به شمول مشوره، روانشنایس، مددکاری 
 اجتمایع، تداوی خانواده، قانون و مدیریت هستند.

تعلیم جامعه
ه ای از سمینارهای یک شبه و کورس های طوال�ن تر برای  ن گس�ت از ب�ی

افراد، زوج ها و خانواده ها، ی� را انتخاب کنید.

مکا�ن برای آقایان
ایط  ن به روابط و رسش  خدم�ت برای حمایت از مردان در پرداخ�ت

گ شان.
خانواد�

انکشاف حرفوی
ما طیف وسییع از پروگرمها�ی را ارائه یم دهیم که برای کمک به شما 

در محل کار طرایح شده اند. 

خدمات تماس با طفل
برای کمک به والدین در ایجاد روشهای خاص خود برای مدیریت 

تمهیدا�ت که به نفع فرزندان آنها یم باشد.

خدمات بومییان )آبورجینال( 
ما عالوه بر خدمات عمویم، پروگرام های مختل�ن را به طورخاص برای 
ن جزیره تنگه تورز، ارائه یم دهیم. این خدمات به  مردمان بویم و ساکن�ی

شمول Moorditj Yarning و خدمات Djinda یم باشد.

گ 
گ و خانوادیک

خدمات خشونت خان�
این پروگرام های گرو�پ رایگان برای زنان، جوانان، اطفال یا مردا�ن 

میباشد که در خانواده و یا در روابط شان مرتکب بد رفتاری شده و یا 
آن را تجربه نموده اند. 

ید  بیابید و تماس بگ�ی
الیا�ی های فراموش شده و 

گ اس�ت
خدما�ت برای کمک به بهبود زند�

کودکان مهاجر سابق.

خدمات حمایت در موارد فرزند اندری اجباری
خدم�ت برای شخیص که به اجبار فرزند اندر شده و تحت تأث�ی قرار 

گرفته باشد. 
ا�ن خدمات حمای�ت ج�ب

ان میل   حمایت از افرادی که در فکرارائه درخواست برای طرح ج�ب
یم باشند.

مشاوره و حمایت 
این رسویس برای افرادی است که در تعامل با کامیش�ن سلطن�ت 

معلولیت هستند.

حمایت از افراد سالخورده
هدف ازاین خدمات، حمایت از افراد سالخورده و خانواده های 

آنها است تا روابط مستحکم و صحتمندی ایجاد و حفظ نمایند که 
ش یافته و ارزشمند باشند.  گس�ت

پروگرامهای کمک به کارمندان
پروگرام کمک به کارمندان )EAP( طیف وسییع از خدمات را برای 

حمایت از کارمندان و کارفرمایان در برخورد با نگرا�ن های شخیص و 
مربوط به کارشان را ارائه یم نماید که ممکن است بر رفاه، عملکرد 

کاری و روحیه سازما�ن اشخاص تأث�ی بگذارد.

ما چه طور کمک کرده میتوانیم
ه دامنه داری از برنامه ها و خدمات یم توانیم به شما در  ما با گس�ت

زمینه موضوعات یا عنوان های مختلف، کمک نماییم. از جمله: 

ازدواج و روابط	 
ایجاد روابط	 
جدا�ی و آغازی دوباره	 

والدین و نا پدری و نا مادری	 
بارداری ناخواسته 	 
 	

گ
اختالفات خانواد�

مشاوره و حل اختالفات در محیط کار	 
مواد مخدر و الکل	 
خشم	 

 	
گ

گ و خانواد�
خشونت خان�

سوگواری و در گذشت	 
ارتباطات	 

 	
گ

انطباق فرهن�
سالمت روا�ن	 

ما یک هستیم
بیش از 60 سال است که Relationships Australia WA خدمات 

پشتیبا�ن روابط را برای افراد، زوج ها، خانواده ها و جوامع ارائه یم دهد.

انتفایع هستیم و کدام قسیم  ما یک سازمان خدمات اجتمایع غ�ی
ورتهای شما  گ دی�ن نداریم. ما خدمات خود را متناسب با �ن

وابست�

تنظیم یم کنیم تا در مواقع چالش و آلش، از شما حمایت کنیم.


