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መሰላትን ክረኽቡ ምሕጋዝ

foundationhouse.org.au

ብዛዕባና
The Victorian Foundation for Survivors of Torture Inc. (Foundation
House) እውን ተባሂሉ ዝጽዋዕ) ነቶም ኣብ መበቆል ሃገሮም ወይ ድማ ካብ ሃገሮም ክወጹ ከለዉ ስቅያትን
ካልእ ዘሰንብድ ኵነታትን ዘሕለፉ ናይ ስደተኛታት ድሕረ ባይታ ዘለዎም ኣብ ቪክቶርያ ዝነብሩ ሰባት ኣገልግሎት
ይህብ እዩ።
Foundation House ኣብ 1987 እዩ ተመስሪቱ። እዚ ትካል እዚ ዘይሃይማኖታዊ፡ ካብ ፖለቲካ ገለልተኛ
ዝኾነ፡ ዘይመንግስታዊ ወይ ድማ ዘይንግዳዊ ትካል እዩ። ካብ መንግስትን ካብ ትካላት ገበርቲ ሰናይን ካብ ናይ
ውልቀ ሰባት ወፈያን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ተቐቢሉ ዝዓዪ እዩ።
እቲ ንዓማዊልና ኣገልግሎታት እንህበሉ ማእከላትና ኣብ Dallas፡ Dandenong፡ Ringwood ከምኡ
ድማ ኣብ Sunshine እዩ ዝርከብ። ቀንዲ ቤት ጽሕፈትና ድማ ኣብ Brunswick ይርከብ።
Foundation House ኣብ Ballarat፡ Bendigo፡ Geelong፡ Mildura፡ Shepparton፡
Swan Hill ከምኡ ድማ ኣብ Latrobe Valley ምስ ዝርከባ ካልኦት ድርጅታት ተሓባቢሩ ኣገልግሎታት
ይህብ እዩ።

FOUNDATION HOUSE ብኸመይ እዩ ዝሰርሕ፧
ኣገልግሎታትና፦
ብዘይ ክፍሊት – ኣገልግሎት ምኩራት ኣስተርጐምቲ እውን ብናጻ ይርከብ እዩ
ምስጢራዊ – ንሕናን እንጥቀመሎም ኣስተርጐምትን ንሓበሬታኻ ብምስጢር ኢና እንሕዞ
ወለንታዊ – ብዝዀነ ይኹን ምኽንያትን ኣብ ዝዀነ ይኹን ግዜን ኣገልግሎትና ምጥቃም ከተቋርጽ ትኽእል ኢኻ
ደጋፊ – ንመሰላትካ ንድግፍ ኢና
መሃሪ – ዕዮና ንሕበረተሰብ ብዛዕባ እቲ ስደተኛታት ዘሕልፍዎ ተመክሮ ይሕብር
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ናብ ኣውስትራልያ ቅድሚ ምምጻኦም ስቅያትን ካልእ ዘሰንብድ ኵነታትን ዘሕለፉ ሰባት፡ ከም ውጽኢቱ እዚ ዝስዕብ ጸገማት
ከጋጥሞም ልሙድ እዩ፦
• ናይ ስድራ ቤት ጸገማት
• ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ህይወት ተገዳስነት ዘይምርኣይ
• ምስ ካልኦት ሰባት ክትሓብር ዘይምድላይ
• ክትሓስብ፡ ከተተኵር፡ ክትምሃር ዘይምኽኣል
• ኣብ ብዙሕ ኵነታት ናይ ምጕሃይን ምርባሽን ምሕራቕን ስምዒት ምርኣይ
• ዘጨንቐካ ሓሳባትን ተዘክሮታትን
• ክትድቅስ ዘይምኽኣል
ከምዚ ዝስምዓካ እንተ ዀይኑ፡ Foundation House ክሕግዘካ ይኽእል እዩ

እንህቦ እተፈላለየ ኣገልግሎታት ነዚ ዝስዕብ የጠቓልል፦
• ፍሉይ ምኽሪ
• ንውልቅን ንስድራ ቤትን ዝውሃብ ደገፍ
• ብጕጅለታት ዝካየድ መደባት
• ካብ ተኽሊ ዝዳሎ ባህላዊ መድሃኒት፡ ምድራዝ (ማሳጅ)፡ ከምኡ ድማ ካልእ ባህርያዊ ፍወሳ

ኣገልግሎታት FOUNDATION HOUSE ከመይ ገይረ ክረክብ ይኽእል፧
1 ናብ (03) 9389 8900 ደውለልና፡ ወይ
ናብ ሓደ ካብ ቤት ጽሕፈታትና ብጻሕ፡ ወይ
ናብ ወብ ሳይትና እቶ፦ www.foundationhouse.org.au፡ ወይ
ብፍቓድካ፡ ከም ሓኪም፡ ሶሽያል ወርከር/ማሕበራዊ ሰራሕተኛ፡ መምህር፡ ኣባል ስድራ ቤትካ፡ ወይ ዓርክኻ
ዝኣመሰለ ሰብ ኣብ ክንዳኻ ኰይኑ ከዘራርበና ይኽእል እዩ
2 እንተ ደዊልካልና ወይ ናብ ቤት ጽሕፈትና እንተ መጺኻ፡ ተቐባሊት ጋሻና ስምካን ቍጽሪ ተሌፎንካን ክትወስድን
ኣስተርጓማይ የድልየካ እንተ ዀይኑ ክትሓተካን እያ
3 ሰራሕተኛ Foundation House ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ናይ ስራሕ መዓልታት ክድውለልካ እዩ
ኣስተብህል፦ እዛ ብሮሹር/ጽሑፋዊ ሓበሬታ እዚኣ ብኻልእ ናይ ሕብረተ ሰብና ቋንቋታት እውን ኣብ
www.foundationhouse.org.au ትርከብ እያ

ኣገልግሎት ኣስተርጓሚ ዝርከበሉ ተሌፎን 13 14 50

ቤት ጽሕፈትና ዝርከበሉ ቦታታት

BRUNSWICK (ቀንዲ ቤት ጽሕፈት)

DANDENONG

4 Gardiner Street
Brunswick, VIC 3056

155 Foster Street
Dandenong, VIC 3175

ተሌፎን፦ 03 9389 8900
ፋክስ፦ 03 9277 7871

ተሌፎን፦ 03 9389 8888
RINGWOOD
18 Bond Street
Ringwood, VIC 3134

DALLAS
Level 4, 61 Riggall Street
Dallas, VIC 3047

ተሌፎን፦ 03 9389 8700

እታ ናይ Hume Community Hub (ብዙሕ

SUNSHINE

ደርብታት ዘለዎ ህንጻ) ሊፍት ናብቲ ኣብ መበል 4ይ ደርቢ
ዝርከብ Foundation House ክትወስደካ እያ

163 Harvester Road
Sunshine, VIC 3020

ተሌፎን፦ 03 9389 8899

ተሌፎን፦ 03 9389 8777

እንህቦ ኣገልግሎታት ኣብ ገጠራትን ርሑቕ ከባቢታትን እውን ይርከብ እዩ።
ተወሳኺ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ናብ ወብ ሳይትና እቶ።
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