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 ؟ ASKما ھي منظمة 

] منظمة توفر مكانا آمنا للحصول على  Adults Supporting Kids (ASK)بالغون یدعمون األطفال [ 
معلومات حول سالمة وعافیة األطفال والعائالت، واالرتباط مع جھات مجتمعیة داعمة، وتحدید ما  

 یمكنكم عملھ لدعم اطفالكم وابنائكم األحداث وعائالتكم.  

  ممتدة ائلتھم الان من حق جمیع األطفال الشعور باألمان والحصول على الرعایة في عائلتھم المباشرة وع
 وفي مجتمعھم.  

ان تربیة األطفال غالبا ما تمثل تحدیات كثیرة، وخالل رحلة الحیاة قد یحتاج الوالدان ومقدمو الرعایة  
 مزیدا من المعلومات والدعم.  

طاغیا وملیئا بالتحدیات، لذلك فإن العثور على المعلومات المفیدة والدعم  یمكن أحیانا ان یصیر األمر 
الالزم في وقت مبكر یمكن ان یضمن سالمة وعافیة األطفال والعائالت. ویمكن لھذا الدعم ان یساعد في  

 التصدي للمشاكل قبل ان تستفحل.  

، وفي بعض األحیان یمكن لظروف  ان لكل عائلة خصوصیاتھا واحتیاجاتھا التي تختلف عن بقیة العائالت 
 معینة ان تعرقل تكوین عالقات وثیقة بین الوالدین واألطفال والمجتمع.  

ان امورا مثل القلق النفسي والعزلة وتعاطي المخدرات وتناول الكحول والتغیرات الحاصلة في سلوكیات  
صادمة وتضع ضغوطا   األطفال ومشاكل الصحة النفسیة والتشرد وانھیار العالقات یمكن ان تكون 

 إضافیة على العائلة.  

 ال ضیر في ان تسأل وتطلب العون. 

 لذلك، اسأل مبكرا واسأل كثیرا، عائلتك مھمة وكذلك أنت.  

 
 ؟ ASKمن تخدم منظمة 

 أي شخص بالغ لدیھ ما یقلقھ بشأن سالمة وعافیة طفل معین أو عائلة معینة.  ASKتساعد منظمة  

متاحة ألي شخص بالغ بغض النظر عن الخلفیة الثقافیة أو الھویة أو الجنس أو المیول   ASKمنظمة ان 
 الجنسیة أو اإلمكانیات الفردیة.  

ك وعائلتك المباشرة أو  بالسكان األصلیین وسكان مضائق تورز، وھي تدرك أن  ASKمنظمة ترحب 
تعملون بجد لرعایة أطفالكم وقد تحتاجون بعضا من الدعم واإلرشاد اإلضافیین خالل   ممتدة عائلتك ال

 رحلة الحیاة ھذه. 

بالمھاجرین والالجئین والبالغین عموما من أي خلفیة ثقافیة، الذین قد یطلبون   ASKمنظمة  كما ترحب 
 بسالمة وعافیة أطفالھم وعائالتھم. معلومات ودعما إضافیا عند العنایة  
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 ؟ ASKما الذي یمكن ان تقدمھ لي منظمة 
ان تساعدك في العثور على معلومات وتوصلك بالخدمات المحلیة التي قد یكون   ASKیمكن لمنظمة 

 في أي من الحاالت اآلتیة:   إذا كنت بمقدورھا ان تدعمك 
 والد/والدة أو أحد أفراد عائلة ممتدة أو مقدم رعایة لطفل •
 لدیك ما یقلقك بشأن طفل أو حدث  •
 لدیك شعور بعدم األمان  •
 لھ/لھا ولألطفال شاب/شابة تبحث عن دعم  •
 ستنجبین طفال  •
 لدیك ما یقلقك بشأن أفكارك وسلوكك  •
تبحث عن دعم مادي مثل اإلسكان أو الطعام أو المساعدة المالیة أو بحاجة لشخص تتحدث معھ أو   •

 بحاجة لدعم صحة عائلتك النفسیة وعافیتھا.  
 

 لمترجم؟  م ماذا لو احتجت
 إذا لم تكن االنكلیزیة لغتكم المفضلة، فیمكنكم االتصال بالخدمة الوطنیة للترجمة الشفھیة والتحریریة  

)TIS National وھذه خدمة مجانیة للجمیع. 50 14 13) على الرقم ، 

یمكنكم االتصال بخدمة الترجمة في أي وقت في النھار أو اللیل. كما یمكنكم ایضا زیارة الموقع  
speakers-English-au/en/Nonhttps://www.tisnational.gov. 

. 8200 8100 (08)) اتصلوا بنا على الرقم  Deaf Can Do(من خالل  Auslanلمترجمي لغة االشارات  
 رقم الطوارئ بعد ساعات العمل الرسمي  

0417 233 369 

 ). 000ثالثة اصفار (على الرقم  الطوارئ بخدماتإذا كنت انت أو شخص آخر في خطر مباشر، اتصل 
 

) للتحدث مع مرشد اجتماعي أو التحدث على  1800RESPECT  )732 737 1800یمكنكم االتصال بـ 
  7ساعة في الیوم  24. المكالمة مجانیة وھم یعملون chat to them online hereاالنترنت على الرابط  

ن من خالل الھاتف بمجرد ان تخبروا الموظف  أیام في األسبوع، وبإمكانھم الترتیب لحضور مترجم أمی 
 باللغة التي تتكلمون بھا. 

في جنوب استرالیا  بإمكانكم ایضا ان تتصلوا ببرنامج دعم النساء المھاجرات التابع لخدمات سالمة المرأة 
خالل ساعات العمل الرسمي. یمكن لھذه الخدمة ان تزودكم بالمشورة والدعم   8152 9260على الرقم 

 ظروفكم، وھي منظمة تعمل فیھا موظفات من مختلف الثقافات واللغات.  بشأن 

إذا لم تكن مقیما دائمیا وتود الحصول على مشورة قانونیة حول الفیزا أو حول حقوقك لإلقامة في استرالیا  
في حالة االنفصال بسبب العنف المنزلي أو األسري، یمكنك االتصال بفریق الھجرة في مفوضیة الخدمات  

 .  8111 9553على الرقم  ) Commission sLegal Service(  قانونیةال
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