
ඔමෙේන්ජ් මෙ�ෝේ (Orange Door)
පවුල් පරචණ්ඩත්වයට මුහුණ හෝදන සෑම අහෝයකුටම හෝනාමිහෝල් ලබා ගතා හුකි 
හෝස්වාවකි.

inTouch 
සංස්කෘතිකමය වශ්යහෝයන් සංහෝ�දී පවුල් පරචණ්ඩත්ව හා 
අදාළ උපකාරු සහ නීති හෝස්වා විවිධ භාාෂාාවලින් ලබා හෝේ.

විටල්සී කමියුනිටි කහෝනක්ෂාන්ස් (Whittlesea Community 
Connections) වික්හෝටෝරියානු රුජහෝයන් ලුහෝබන අනුග්රුහය 
අගය කරුන බව ප්රුකාශ්යයට පත්කරු සිටිමු .

මෙ�ෆ් �මෙ�ප්� (Safe Steps)
පහතා දුක්හෝවන කරුුණුද ඇතුළුව ඔහෝ� ආරුක්ෂාාව වුඩි කරු ගුනීමට 
ගතා හුකි කිියාමාර්ග ගුන හෝසායා බුලීමට උපකාරු කළ හුකිය: 
උපහෝේශ්යනය සහ නීති හෝස්වා, අර්බුද කළමනාකරුණය කිරීම සහ ඔබව 
නිවහෝස්දී ආරුක්ෂිතාව තාුබීමට ආරුක්ෂාණ සුලුස්මක් සංවිධානය කිරීම. 

වික්මෙ�ෝරි�ානු නීති සැහා�
සඳුදා සිට සිකුරුාදා දිනවල හෝප.ව. 8 සිට ප.ව. 6 දක්වා හෝනාමිහෝල් 
නීති සහාය ලබා හෝේ.  

වි�ල්සී කාමියුනිටි කාමෙනක්ෂාන්�  
විටල්සී නගරුහෝ� සිටින පුේගලයින්හට හෝනාමිහෝල් නීති උපකාරු සපයයි 

මෙේන්මෙබෝ මෙ�ෝේ  (Rainbow Door)
LGBTIQA+ (සමලිංගික, ේවිලිංගික, සංක්රුාන්ති ලිංගික ආදී) 
තාුනුත්තාන් සඳහා උපකාරු, උපහෝදස් සහ හෝයාමුකිරීම් ලබා දීම. . 

13 14 50 ඔස්හෝස් ජාතික භාාෂාා පරිවර්තාන සහ භාාෂාණ 
පරිවර්තාන හෝස්වාව අමතාා ඔබ මෙවනුමෙවන් උපකාරුක 
හෝස්වා හා සම්බන්ධ හෝවන හෝලස ඔවුන්හෝගන් ඉල්ලා සිටින්න.

ඔමෙ� ආරක්ෂාාව සැම්බන්ධමෙ�න් ඔබ� කිසි�ම් 
බි�ක් දැැමෙන් නම් මෙපාලීසි� අ�තන්න (000)

1800 319 355

1800 755 988

1300 792 367 

9401 6666 

1800 729 367 

1800 015 188

ඕස්නො�ේලියොනො� සංෑම නොකෘනො�කුටම පරචණ්ඩත්වනොයන් 
නොතොරව ජීවත් වීනොම් අයිතියක් තිනො�.

ස්වාමි පුරුැෂයාලේ� 
අනුමැතිය ලේනෑාමැතිව 
දික්කසාාදයක් ඉල්ලා 

සිටීමට.

ඔමෙ� වීසැා තත්ත්ව� මෙහෝ ඔමෙ� තත්ත්ව� කු�ක් වුවත් ඔබ� සැහ  ඔමෙ� 
දැරැවන්� ආරක්ෂිතව සිටී�� අයිති�ක් ඇත. ඔමෙ� අයිතීන් අවමෙබෝධ කාර 
මෙගැන ආරක්ෂිතව තැබී�� සැහා� ලබා දී��උපකාාරකා මෙ�වාවල� පුළුවන.

නිවලේස්දී ආරුක්ෂාකාරී බවක් දැනීම මානෑව අයිතිවාසිකමකි. ඔබට ආරුක්ෂාකාරී බවක් 
ලේනෑාදැලේන් නෑ�, ඔබට විශ්වාසාවන්ත අලේයකු සාමඟ කථාා කිරීම ලේහැෝ ඔබට උපකාරු කළ 
හැැකි ලේස්වාවක් ලේවත පිවිසීම වැදගැත් ලේ�.

ඔලේ� දරුැවන්ලේ� 
අවශයතාවලට පරමුඛතාවය 
ලබා දී ඔවුන් ආරුක්ෂිත 
බවටත් සුරුක්ෂිත බවටත් 

වගැබලා ගැැනීමට.

ඔලේ� වීසාා තත්ත්වය 
කුමක් වුවත් 

පරචණ්ඩත්වලේයන් 
ආරුක්ෂා වී සිටීමට.

උපකාාර ලබා ගැැනී�

ඔබ� පහත දැැක්මෙවන  
අයිතිවාසිකාම්  
තිමෙ�:

ඔබට අවශය  
අවස්ථාාවන්හිදී මූලය සාහැ 

ද්රවය ආධාරු ලේවත 
පරලේ�ශය ලබා ගැැනීමට.

ලේපාලීසිය සාහැ උපකාරුක 
ලේස්වා සාමඟ කතා 
කරුනෑ විට ලේනෑාමිලේල් 

භාාෂණ පරිවර්තකලේයකු 
ලේවත පිවිසීමට.ඔලේ� සා�බන්ධතාවලේ� 

රුැඳී සිටීම ලේහැෝ අතහැැරු 
යාමට තීරුණය කිරීමට.


