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FOUNDATION HOUSE
வருக
பாவனையாளர்களுக்குக் கினைக்கும் சேனவகள்
எமது குறிக�்கோள�
சித்திரவனத அல் லது அதிர்ே்சிகரமாை ேம் பவங் கனள அனுபவித்து
அகதியாை சூழ் நினலக்கு உை்பை்ைவர்களிை் ஆசராக்கியத்னதயும் ,
நல் வாழ் னவயும் , மைித உரினமகனளயும் முை்சைற் றுவதாகும் .

foundationhouse.org.au

எம� டமப� பற� றிய தகைல� கள�
The Victorian Foundation for Survivors of Torture Inc. (அல் லது Foundation
House என அழைக்கப்படும் இந்த நிறுவனமானது, தமது சேழவகழை,
சோந்த நாட்டிலிருந்து அல் லது சவறு நாடுகைினூடாகத் தப்பித்து
வரும் சபாது சித்திரவழத அல் லது அதிர்ே்சிகரமான ேம் பவங் கைினால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வைங் குகிறது.
Foundation House நிறுவனம் 1987-இல் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. இது
ேமயப்பாகுபாடற் ற, அரசியல் நிழலப்பாட்ழடப் சபாறுத்த வழர
நடுநிழலயான, அரசு ோர்பற் ற, இலாப சநாக்கில் லாத ஒரு நிறுவனம் . இதற் கு
அரோங் கம் , சதாண்டுோர் நிதிகை் மற் றும் நன் சகாழடகை் மூலம் நிதி
கிழடக்கிறது.
பாவழனயாைர்களுக்கான எமது சேழவகை் Dallas, Dandenong, Ringwood
மற் றும் Sunshine ஆகிய இடங் கைில் அழமந்துை் ைன, எங் களுழடய தழலழம
அலுவலகம் Brunswick-இல் அழமந்துை் ைது.
Foundation House ஆனது Ballarat, Bendigo, Geelong, Mildura, Shepparton, Swan
Hill மற் றும் Latrobe Valley ஆகிய இடங் கைில் உை் ை ஏழனய அழமப்புகளுடன்
கூட்டாகே் சேர்ந்தும் சேழவகழை வைங் குகிறது.

FOUNDATION HOUSE எப� படிச� சசயல� படுகிறது?
எங� களுடைய ்சடைகள� :
இலைசமோனடை – சதாழில் நிபுணத்துவ உழரசபயர்ப்பாைர்களுக்கான அணுக்கம் உட்பட
இரகசியமோனடை – உங் களுழடய தகவல் கழைத் தனிப்பட்டதாகப் சபணுகிசறாம் , நாங் கை்
உபசயாகிக்கும் உழரசபயர்ப்பாைர்களும் அவ் வாசற சேய் கிறார்கை்

தன�னோர�ைமோனடை – எந்த சநரத்திலும் எந்தசவாரு காரணத்திற் காகவும் எங் களுழடய
சேழவகழை உபசயாகிப்பழத நிறுத்துவதற் கு உங் களுக்குே் சுதந்திரமுை் ைது
ஆதரைோனடை – உங் களுழடய உரிழமகளுக்கு ஆதரவைிக்கிசறாம்
அறிவு புகை�ைக� கூடியடை – எங் களுழடய சவழலயானது, அகதிகைின் அனுபவங் கழைப் பற் றி
ேமூகத்திற் குத் தகவலைிக்கிறது

foundationhouse.org.au
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அவுஸ�தி்ரலியோடை ைந� தடைைதற� கு முன�போக பின�ைருைன ்போன�ற சித�திரைடத
அல� லது ்ைறு அதிர�சசி
� கரமோன சம� பைங� கடள அனுபவித�ததன� விடளைோக
மக� களுக� கு ைழக�கமோகச� சிரமங� கள� இருக�கின�றன:
•

குடும் பப் பிரே்ேழனகை்

•

தினேரி வாை் க்ழகயில் குழறவான ஆர்வம்

•

மற் றவர்கை் மத்தியில் இருக்க விரும் பாழம

•

சிந்தித்தல் , கவனம் சேலுத்துதல் , கற் றல் முதலியவற் றில் பிரே்ேழனகை்

•

பல சூை் நிழலகைில் சோகம் , பதற் றம் அல் லது சகாபமாக உணருதல்

•

உங் கழைக் கவழலப்படுத்தும் எண்ணங் களும் நிழனவுகளும்

•

நித்திழர சகாை் வதில் பிரே்ேழனகை்

இது உங� களுடைய அனுபைமோக இருந� தோல� , உங� களுக�கு Foundation House-ஆல�
உதை முடியும� .

நோங� கள� பின�ைருைன உை�பை�ை பலதரப� பை�ை ்சடைகடள அளிக�கி்றோம� ::
•

சிறப்புவாய் ந்த ஆசலாேழனயைித்தல்

•

தனிநபர் மற் றும் குடும் ப ஆதரவு

•

குழு நிகை் ேசி
் கை்

•

பாரம் பரிய மூலிழக ழவத்தியம் , மோஜ் , இதர இயற் ழக ழவத்தியங் கை்
சபான் ற குழறநிரப்பும் ழவத்தியங் கை்

FOUNDATION HOUSE ்சடைகடள எப� படித� சதோைர�பு சகோள� ளலோம� ?
1

எங் களுக்கான சதாழலசபசி இல.: (03) 9389 8900 அல் லது
எங் களுழடய அலுவலகங் கைில் ஒன் றுக்கு வாருங் கை் அல் லது
எங் களுழடய இழணயத்தைத்திற் குே் சேல் லுங் கை் : www.foundationhouse.org.au
அல் லது
உங் களுழடய அனுமதியுடன் , ழவத்தியர், ேமூக சேவகர், ஆசிரியர், குடும் ப
அங் கத்தவர் அல் லது சிசனகிதர் உங் கை் ோர்பாக எங் கழைத் சதாடர்பு
சகாை் ைலாம்

2 நீ ங் கை் சதாழலசபசியில் சதாடர்புசகாண்டால் அல் லது வருழக தந்தால் ,
எங் களுழடய வரசவற் பாைர் உங் களுழடய சபயழரயும் சதாழலசபசி
இலக்கத்ழதயும் சபற் றுவிட்டு, உங் களுக்கு உழரசபயர்ப்பாைர் சதழவயா என் று
சகட்பார்
3 ஐந்து சவழல நாட்களுக்குை் Foundation House பணியாைர் ஒருவர் உங் கழைத்
சதாடர்புசகாை் வார்
குறிப் பு: இந்தே் சிற் சறை்னை பிற ேமூக மமாழிகளில்
www.foundationhouse.org.au எை்ற முகவரியில் மபற் றுக்மகாள் ளலாம்

மதானலசபசி உனரமபயர்ப்பாளர் சேனவ 13 14 50

அலுைலக அடமவிைங� கள�

BRUNSWICK (HEAD OFFICE)

DANDENONG

4 Gardiner Street
Brunswick, VIC 3056

155 Foster Street
Dandenong, VIC 3175

சதோ.்ப: 03 9389 8900

சதோ.்ப: 03 9389 8888

சதோ.ந: 03 9277 7871
RINGWOOD
DALLAS
Level 4, 61 Riggall Street
Dallas, VIC 3047
Hume Community Hub (பல மாடிக்
சகாபுரம் ) லிிஃப்டுகை் உங் கழை
மாடி 4-இல் உை் ை Foundation
House அலுவலகத்திற் குக் கூட்டிே்
சேல் லும்

சதோ.்ப: 03 9389 8899

18 Bond Street
Ringwood, VIC 3134
சதோ.்ப: 03 9389 8700
SUNSHINE
163 Harvester Road
Sunshine, VIC 3020
சதோ.்ப: 03 9389 8777

கிராமிய மற் றும் பிராந்திய அனமவிைங் களிலும் கூை சேனவகள் வழங் கப் படுகிை் றை.
சமலதிகத் தகவல் களுக்கு, எங் களுழடய இழணயத்தைத்ழதப் பார்ழவயிடுங் கை் .
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