የፋውንዴሽን ሃውስ እንዴት
ማግኘት ስለሚቻል
የብረንስዊክ
ብረንስዊክ/Brunswick ጽ/ቤት

ባቡር፡ ወደ አብፊልድ /Upfield Line
የሚሄደውን ባቡር መያዝና በብረንስዊክ
ጣቢያ መውረድ- በ Victoria Street ወደ ግራ
መታጠፍ፣ ከዚያ በሶስተኛው መንገድ ላይ ወደ
Gardiner Street መንገድ መግባት ይሆናል።
ትራም/
ትራም/Tram:
ወደ ኮበርግ የሚሄደውን ትራም
ቁጥር 19 መያዝ። በትራም ማቆሚያ ቁጥር 23
በ Sydney Road እና Victoria Street ጫፍ ላይ
መውረድ። በአራተኛው መንገድ ላይ ወደግራ
በመታጠፍ ወደ Gardiner Street መንገድ
መግባት ይሆናል።

Amharic
አውቶቡስ/
አውቶቡስ/Bus:
የመስመር ቁጥር 506
ወደሙኒ ፖንድ- ወስትጋርት/Moonee PondsWestgarth የባቡር መስመር ጣቢያ የሚሄደውን
በመያዝ Dawson Street ላይ መውረድ።
የመስመር ቁጥር 508 ወደሙኒ ፖንድወስትጋርት/Moonee Ponds-Alphington
የሚሄደውን በመያዝ Victoria Street ላይ
መውረድ።
የመስመር ቁጥር 509 ወደዌስት ብራንስዊክ/
West Brunswick- Sydney Road የሚሄደውን
በመያዝ Hope Street ላይ መውረድ።
Melways reference: 29F7
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በቪክቶሪያ ፋውንዴሽን ፎር ስርቫይቮርስ ኦፍ ቶርቸር ማህበር
The Victorian Foundation for Survivors of Torture Inc.
6 Gardiner Street Brunswick Victoria 3056 Australia
ስልክ: (03) 9388 0022 ፋክስ: (03) 9387 0828
ኢሜል:
ድረገጽ:

info@foundationhouse.org.au
www.foundationhouse.org.au

ለስደተኞች ለየት ያለ አገልግሎቶች

ፋውንዴሽን ሃውስ ምን ማለት ነው?

አገልግሎቱ ለማን ይሆናል?

ፋውንዴሽን ሃውስ ከፖለቲካዊ ነጻ የሆነና አትራፊ
ያልሆነ የማህበረሰብ ድርጅት ነው። በአገሩ ከጦርነት
ጋር በተዛመደ ጭፍጨፋ የግድያ ስቃይ ላመለጡ
ጎልማሶችና ህጻናት በሚኖራቸው የአእምሮ ስቃይ
በተዛመደ በአውስትራሊያ ለመኖር ደሕንነቱ የተጠበቀ
ስለመሆን በድርጅቱ እርዳታና ድጋፍ ይቀርባል።

በአገርዎ እያሉ ከጦርነት ጋር በተዛመደ ስቃይ
ወይም የግድያ ጭፍጨፋ ከደረሰብዎና አሁን
በአውስትራሊያ ሲኖሩ ችግር ካለብዎ የፋውንዴሽን
ሠራተኛን ማነጋገር ይችላሉ።
ሰዎች ቀደም ሲል በነበራቸው ስቃይ ወይም የግድያ
ጭፍጨፋ አውስትራሊያ ሲመጡ መቸገር የተለመደ
ጉዳይ ነው።

እንዴት የፋውንዴሽን ሃውስ ይሰራል?

ከዚህ የሚከተሉትን ማስተዋል ይችላሉ፡

አገልግሎታችን በነጻ ይቀርባል።
ምን እንደሚፈልጉ ሊነግሩን ይችላሉ።
የርስዎን ጉዳይ በግላዊና በሚስጥር እንጠብቃለን።
የምንጠቀመው አስተርጓሚም የርስዎን ጉዳይ በግላዊና
በሚስጥር ይጠብቃል።
በርስዎ መብቶች ላይ ድጋፍ እንሰጣለን።
ስለስደተኛ የሚደርሱትን ገጠመኝ ለማህበረሰብ
እናስተምራለን።
በተመደበልዎ አስተርጓሚ ደስተኛ ካልሆኑ ማስቀየር
ይችላሉ።

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

የመበሳጨትና የመናደድ ስሜት
ያለመተኛትና ማቃዠት
የማይረሳ ሃሳብና ማውጠንጠን
ምክንያቱን ሳያውቁ መጣደፍ
የመማር፣ ማስታወስ ችግር ወይም የአትኩሮት
አለመኖር
ተስፋ የመቁረጥ ስሜት
ፈጣን ልብ ትርታና ማላብ
የምግብ ፍላጎት መቀነስና ኃይል ማጣት
በሌሎች ሰዎች ላይ እምነት ማጣት
ከሌሎች ሰዎች ጋር ለመሆን አለመፈለግ
የስሜት መዳከምና ደስተኛ አለመሆን
ከቤተሰብ ጋር ጠብ ግጭት

• ከዚህ በላይ ለተጠቀሱት አንዳንድ ልምድ ካላቸው
• የብስጭት፣ የመናደድ ወይም የጭካኔ መንፈስ
በማሳየት ጥለው ከሄዱ

• በሚጫወቱበት ጊዜ መጥፎ ድርጊት ካሳዩ
• ከወላጆቻቸው ጋር በሚለያዩበት ጊዜ በጣም ከተጨነቁ
ልጅዎ ወይም እርስዎ በእነዚህ ላይ ችግሮች ካለብዎ
በፋውንዴሽን ሃውስ በኩል መፍትሄ ያገኙ ዘንድ
እርዳታ የሚከተለው ይቀርባል።

• ስለሚያስጨንቅዎ ነገር ማነጋገር
• ለጭንቀትዎ መፍትሄ ስለማግኘት መጀመር
• በሚያገግሙበት ጊዜ እርዳታ ማግኘት ይሆናል።

የፋውንዴሽን ሃውስን እንዴት
ማነጋገር ስለሚቻል
በርስዎ ፈቃድ ሌላ ሰው ማለት እንደ ሐኪም፣
ማሕበራዊ ሠራተኛ፣ አስተማሪ ወይም ጓደኛ እርስዎን
በመወከል እኛን ማነጋገር ይችል ይሆናል። ወይንም
በስልክ (03) 9388 0022 ሊያነጋግሩን ይችላሉ።

ይህ ጥራዝ ወረቀት በሌላ የማህበረሰብ
ቋንቋዎች በድረገጽ፡
www.foundationhouse.org.au
ላይ ይቀርባል ወይንም በስልክ 03 9388 0022
ደውሎ መጠየቅ ነው።
የስልክ አስተርጓሚ አገልግሎት
131450

እንዲሁም ስለልጆችዎ በሚከተሉት ላይ ከተጨነቁ
ወይም ካሰቡ፡

Foundation
House

የእንግዳ ተቀባዩ ስምዎንና የስልክ ቁጥርዎን
በመውሰድ እንዲሁም አስተርጓሚ ካስፈለግዎ
ይጠየቃሉ። በሚቀጥሉት ሶስት የሥራ ቀናት ውስጥ
የፋውንዴሽን ሃውስ ሠራተኛ ለርስዎ ይደውላል።
ለማነጋገር የሚያስፈልግ ዝርዝር ሁኔታ በዚህ ማህደር
ጀርባ ላይ ቀርቧል።

