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ASK  چیست؟ 

) کھ بھ  Adults Supporting Childrenبزرگساالن حامی کودکان ( 
) نامیده می شود مکانی امن برای دسترسی بھ اطالعات در مورد  ASKاختصار(

ایمنی و سالمتی کودک و خانواده، برقراری ارتباط با خدمات حمایتی جامعھ محلی  
و درک اقداماتی است کھ  شما می توانید برای پشتیبانی از کودکان، نوجوانان و  

 خانواده خود انجام دھید.   

نواده خود، میان خویشاوندان و جامعھ خود احساس  ھمھ کودکان حق دارند، در خا 
 امنیت کرده و از آنھا مراقبت شود. 

تربیت کودکان اغلب می تواند چالش برانگیز باشد و والدین و مراقبان ممکن است  
 در طول زندگی نیاز بھ اطالعات و پشتیبانی بیشتری داشتھ باشند. 

لش برانگیز بھ نظر رسد،  گاھی اوقات این امر ممکن است طاقت فرسا و چا 
عات و پشتیبانی زود ھنگام می تواند بھ اطمینان ازایمنی  بنابراین دسترسی بھ اطال

و تندرستی کودکان و خانواده ھا کمک نماید. این پشتیبانی می تواند بھ مقابلھ با  
 مشکالت قبل از جدی تر شدن آنھا کمک کند.  

اوتی دارد. گاھی اوقات شرایط می  ھر خانواده ای متفاوت بوده و احتیاجات متف
 توانند مانع از ایجاد روابط  مستحکم میان والدین، فرزندان و جامعھ آنھا شوند.  

مواردی مانند اضطراب، انزوا، مصرف مواد مخدر و الکل، تغییر در رفتار  
چالش   کودکان، مشکالت سالمت روانی، بی خانمانی، شکست در رابطھ، می توانند 

 و خانواده ھا را تحت فشار بیشتری قرار دھند   برانگیز باشند 

 درخواست کمک کرد  ASKمی توان از 

درخواست کمک کنید. شما و خانواده تا ن ھر    ASKبنابراین در ابتدا و بھ دفعات از  
 دو مھم ھستید! 
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 ASK برای چھ کسانی است؟   

برای ھر فرد بزرگسالی است کھ نگران ایمنی و تندرستی یک کودک  ASK 
یا یک خانواده است.    

صرف نظر از فرھنگ، ھویت، جنسیت، گرایش جنسی یا توانایی  ASK  خدمات 
 در دسترس ھر فرد بزرگسالی قرار دارد.   

ASK  .از مردم بومی، جزیره نشینان تنگھ تورس استقبال می کندASK   اذعان می
کند کھ شما یا خویشاوندان تان برای مراقبت از فرزندان خود بھ سختی تالش می  
کنید و ممکن است در طول این سفر بھ پشتیبانی و راھنمایی بیشتری نیاز داشتھ  

 باشید.  

ASK  زرگساالن با ھر فرھنگی کھ ممکن ھمچنین از مھاجرین، پناھندگان و ب 
است در امر مراقبت از ایمنی و تندرستی کودکان و خانواده ھا در جستجوی  

 اطالعات و پشتیبانی بیشتری باشند، استقبال می کند.   
 

ASK   می تواند چھ کاری برای من انجام دھد؟ 
ASK   می تواند بھ بزرگساالن در دسترسی بھ اطالعات مورد نظر کمک کند و

ارتباط شما را با مراکز خدماتی محلی کھ ممکن است بتوانند دررابطھ با موارد  
 زیراز شما پشتیبانی کنند، برقرار نماید:  

 پدر یا مادر، خویشاوند یا سرپرستی ھستید کھ از کودکان مراقبت می کند.  •
 فرد جوانی ھستید.  نگران کودک یا  •
 احساس امنیت نمی کنید.  •
 فرد جوانی ھستید کھ در جستجوی پشتیبانی الزم برای فرزندانش است.  •
 در انتظار تولد نوزاد تان ھستید.  •
 نگران افکار و رفتارتان ھستید.   •
بھ دنبال پشتیبانی عملی مانند مسکن، کمک غذایی، کمک مالی، ھم صحبت   •

 برای سالمت روانی و تندرستی خانواده خود ھستید. یا خدمات حمایتی الزم 
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 در صورت نیاز بھ مترجم باید چھ کاری انجام دھم؟ 

 اگر انگلیسی زمان مورد نظر شما نیست، می توانید از طریق تماس با خدمات  
تماس بگیرید.    13 14 50) بھ شماره  TIS National ) ترجمھ کتبی و شفاھی 

  این یک سرویس رایگان و ھمگانی است.  

می توانید درھمھ ساعات شبانھ روز تماس بگیرید. ھمچنین می توانید بھ وبسایت   
 زیر مراجعھ کنید. 

https://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers 
 

و یا ایمیل   1800 334 944با شماره تلفن  خدمات ترجمھ افراد بومی  برای  
 ais@nt.gov.au تماس برقرار کنید.

Deaf Can Do) با شماره (ازطریق    مترجمان زبان اشارهبرای دسترسی بھ     
تماس بگیرید. شماره تماس اضطراری خارج از      (08) 8100 8200 

0417  233 369ساعات اداری   

چنانچھ شما یا فرد دیگری در معرض خطر فوری قرار دارید، برای دریافت کمک  
) تماس بگیرید.  000با شماره سھ صفر (   

 
 با تماس با شماره 1800RESPECT (1800 737 732) شما  می توانید با یک مشاور
 صحبت کنید یا با آنھا آنالین در اینجا  chat to them online here گفتگو کنید .  

روز ھفتھ بطور شبانھ روزی در دسترس می باشند.   7این خدمات رایگان بوده و  
شما ھماھنگ کنند، تنھا  آنھا می توانند یک مترجم تلفنی مورد اطمینان را برای 

 زبان مورد نیاز خود را بھ آنھا اطالع دھید. 
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شما ھمچنین می توانید با برنامھ کمک بھ زنان مرکز خدمات ایمنی زنان مھاجر  
 استرالیای جنوبی 

(Women’s Safety Services SA Migrant Women’s Support 
Program ) 

بھ شماره تلفن  9260 8152 در ساعات اداری تماس بگیرید. این مرکز می تواند  
با توجھ بھ  شرایط شما، کمک و مشاوره دراختیارتان  قرار دھد. این مرکزدارای  

کارکنانی با فرھنگ ھای گوناگون و مسلط بھ زبانھای مختلف می باشد کھ می  
 توانند بھ شما کمک کنند.  

ریافت اطالعات قانونی در مورد ویزا و  چنانچھ شما اقامت دایم ندارید و مایل بھ د 
حق اقامت خود در استرالیا درصورت جدایی بھ دلیل خشونت خانگی ھستید، می  

تماس   1181 5539توانید با تیم مھاجرتی کمیسیون خدمات حقوقی بھ شماره 
 بگیرید.  
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