ஊனம் ஒன்றைக் கொண்டுள்ள குழந்தைகள்
யூரெல்லா சமுதாயச் சேவைகள்
Ph: 9747 4810
www.eurellacommunityservices.com

இது அறிவுசார் ஊனம் ஒன்றைக் கொண்டுள்ள 0 - 5 வயதுக் குழந்தைகளுக்கான
தொடக்கநிலை இடையீட்டுச் சேவைகளை வழங்குகிறது. கரோப்ரன் (Karobran)
தொடக்க இடையீட்டுத் திட்டம் என்பது சிறப்புத் தேவைகளைக் கொண்ட பிறந்த
குழந்தைகள் முதல் ஐந்து வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கானதாகும்.
ஒவ்வொரு குழந்தைக்காகவும் குழு அமர்வு மற்றும் வீடு இவை இரண்டிலும்
பயன்படுத்துவதற்காக தனிநபர் செயல்திட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இச்செயல்திட்டத்தின் அனைத்து அம்சங்களிலும் இசை ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

St Anthony’s Family Care
Ph: 9747 5782

www.safc.org.au

இது 0-7 வயதுக் குழந்தைகளுக்கான தொடக்கநிலை இடையீட்டு சேவைகளையும்
0-16 வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஏற்ப வளைந்துகொடுக்க்க் கூடிய இடை
ஓய்வு வசதிகளையும் வழங்குகிறது. தனிநபர் தேவைகள் மற்றும் குடும்ப
முன்னுரிமைகளின் மீது கவனம் செலுத்தி ஒவ்வொரு குழந்தைக்காகவும் தனிநபர்
திட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஃபேமிலி ரிசோர்ஸ் & நெட்வொர்க் சப்போர்ட் இங்க் (FRANS)
Ph: 9799 4333
www.frans.com.au
இது சமுதாய அணுக்கம், கேளிக்கை சார்ந்த இன்பச் சுற்றுலாக்கள், பள்ளி
நேரத்திற்கு பிந்தைய நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் இடை ஓய்வுப் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட
பலவகையான திட்டங்களை ஊனமுள்ள குழந்தைகளுக்கு வழங்குகிறது.

தி இன்ஃபேன்டஸ
் ் ஹோம் சைல்டு & ஃபேமிலி சர்வச
ீ ஸ் (TIHC&FS)
Ph: 9799 4644
www.theinfantshome.org.au
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தொடக்கநிலை குழந்தைப்பருவக் கல்வியையும் குழந்தைகள்
மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர்களுக்கான ஆதரவுச் சேவைகளையும் இது
வழங்குகிறது.

முதுமையடைதல், ஊனம் மற்றும் இல்லப் பராமரிப்பு (ADHC)
Ph: 9334 3700
www.adhc.nsw.gov.au
இது குழந்தைகளுக்கு தொடக்கநிலை இடையீட்டுச் சேவைகளை வழங்குகிறது.
சிகிச்சை சேவைகள், நிகழ்வுப்பணி, இடை ஓய்வு மற்றும் நடத்தை இடையீட்டுச்
சேவைகளுக்காக உள்வாங்கல் வழியாக பரிந்துரைத்தல்.

Lifestart
Ph: 9807 9700

www.lifestart.org.au

இது ஊனங்களைக் கொண்டிருக்கும் குழந்தைகளும் அவர்தம் குடும்பத்தினரும்
ஒரு தரமான வாழ்க்கையைப் பெற ஆதரவளிக்கிறது.

சிட்னி பல்மருத்துவமனை, குழந்தை பல்மருத்துவத் துறை
Ph: 9293 3230
www.sswahs.nsw.gov.au

இது ஊனமுள்ள குழந்தைகளுக்கு சிறப்பு பல்மருத்துவச் சிகிச்சையை அளிக்கிறது.
தகுதி மற்றும் விருப்பத்தேர்வுகள் குறித்து விவாதிக்க அழைக்கவும்.

பாத்வேஸ் யேர்லி சைல்டவ
் ுட் இன்டர்வென்ஷன் இங்க்
Ph: 9572 8840
www.pathwayseci.com
இது தாமதப்பட்ட மேம்பாடு அல்லது ஊனம் ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும் 0-6
வயதுக் குழந்தைகளுக்கானது. குடும்பத்தை மையமாகக் கொண்ட திட்டங்கள்,
சிகிச்சை மற்றும் குழுக்கள். தன்மையச் சேவைகள்.

Koorana
Ph: 9750 4100

www.koorana.org.au

உளவியல் சேவைகளையும், மேலும் குடும்ப ஆதரவு மற்றும் நிகழ்வு
மேலாண்மையையும் வழங்குகிறது.

கத்தோலிக்கப் பராமரிப்பு
Ph: 8709 9333

www.catholiccare.org

இது ஊனமுள்ள குழந்தை அல்லது விடலைப் பருவப் பிள்ளையைக்
கொண்டிருக்கும் குடும்பங்களுக்கு ஆதரவை வழங்குகிறது.

Special Children Services Centre
Mob: 0420 226 328
www.specialchildrenservices.org
சிறப்புத் தேவைகளைக் கொண்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு, குறிப்பாக அறிவுசார்
ஊனங்கள், தாமதப்பட்ட மேம்பாடு மற்றும் தன்மையத்தைக் கொண்டிருக்கும்
CALD பின்னணியிலிருந்து வரும் குழந்தைகளுக்கு தொழில்முறையிலான பயிற்சி,
சிகிச்சைத் திட்டம் மற்றும் நடைமுறைச் சேவை ஆகியவற்றை வழங்குவதன்
மூலம் உதவிட ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் சர்வீசஸ் சென்டர் இங்க் (SCSC) குறிக்கோள்
கொண்டுள்ளது. சிகிச்சைத் திட்டங்கள் சனிக்கிழமைகளில் உட்ஸ்டாக் (22 சர்ச்
ரோடு, புர்வுட்) மற்றும்/அல்லது புர்வுட் சமுதாய நலவாழ்வுச் சேவைகள்
மையத்தில் (45 பெல்மோர் ஸ்ட்ரீட், புர்வுட்) இயக்கப்படுகின்றன.

CALD குடும்பங்களுக்கான சேவைகள்

(கலாச்சாரம் மற்றும் மொழிரீதியாக வேறுபட்டவர்கள்)
மெட்ரோ மைஃக்ரண்ட் ரிசோர்ஸ் சென்டர் / மெட்ரோ அசிஸ்ட்
Ph: 9789 3744
www.metromrc.org.au
புதிதாக வந்து சேர்ந்துள்ள குடிவரவாளர்கள், அகதிகள், மனிதநேயத்தின் அடிப்படையில்
அனுமதிக்கப்பட்ட நுழைவாளர்கள் மற்றும் பூர்வக்குடிமக்கள் மற்றும் டோரஸ் ஸ்ட்ரெயிட்
தீவுவாசிகள் உள்ளிட்ட நம்முடைய பிராந்தியம் முழுவதுமுள்ள சமுதாயங்கள் மற்றும்
குடும்பங்களுக்கு பலவகையான குடியேற்றம் மற்றும் ஆதரவளிப்புச் சேவைகளை
மெட்ரோ MRC வழங்குகிறது. எங்களுடைய சேவை இன்னர் வெஸ்ட்டில் மட்டுமல்லாது
பேங்க்ஸ்டவுன், கேண்டர்பரி மற்றும் மேரிக்வில்லே ஆகியவற்றிலும் கூட பரவியுள்ளது.

தி மெட்ரோ அசிஸ்ட் கம்யூனிட்டி ஹப்ஸ் உள்ளூர் சேவைகள் குறித்த தகவல்களை
வழங்குகிறது, முக்கிய ஆதரவளிப்பு முகமைகளை அணுகுவதற்கு வசதி செய்து
தருகிறது, மற்றும் சமுதாய ஈடுபாட்டை ஊக்குவிக்கிறது. ஸ்ட்ராத்ஃபீல்டு மற்றும்
ஆஷ்ஃபீல்டு LGA’விலிருக்கும் சமூகரீதியாகவும் பொருளாதாரரீதியாகவும் பின்தங்கியுள்ள
மக்களிடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட கவனத்தை செலுத்தி, சமுதாயத்திலுள்ள அனைத்து
உறுப்பினர்களுக்காகவும் ஒரு ‘உலா-முறை’ தகவல் சேவை வழங்குநராக இந்த மையங்கள்
(ஹப்ஸ்) சேவையாற்றுகின்றன.

Navitas Ph: 9745 2420

www.navitas.com

புதிதாக வந்து சேர்ந்துள்ள குடிவரவாளர்களுக்கும் அகதிகளுக்கும் மொழி மற்றும்
கல்வியறிவை வழங்குநர்.

Australia-Korean Welfare Association (AKWA)
Ph: 9718 9589
www.koreanwelfare.org.au

இது குடியமர்தத
் ல் மற்றும் சமூக நலவாழ்வு போன்ற வளஆதாரங்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான
அணுக்கத்தை ஆங்கிலம் பேசத் தெரியாத கொரிய சமுதாயத்தினருக்கு வழங்குகிறது.

Chinese Australian Service Society (CASS)

Ph: 9789 4587 / 9716 4133

www.cass.org.au

இது கொரிய, இந்தோனிஷிய, தாய் மற்றும் சீன சமுதாயத்தினர் மீது ஒரு தனிப்பட்ட கவனம்
செலுத்தி, புதிதாக வந்து சேர்ந்துள்ள குடிவரவாளர்கள் மற்றும் அகதிகளுக்கு குடியமர்த்தல்,
சமுதாயச் சேவைகள், பொழுதுபோக்கு மற்றும் கல்விச் சேவைகளை வழங்குகிறது.

Chinese Migrant Welfare Association (CMWA)
Ph: 9716 0612
www.cmwa.org.au
இது சீன மொழி பேசும் சமுதாயத்திற்காக ஒரு விளையாட்டுக் குழு மற்றும்
பொழுதுபோக்குக் குழுக்களை வழங்குகிறது.

கோ-அஸ்-இட் இத்தாலியன் தலைமை அலுவலகம்
Ph: 9564 0744
www.coasit.org.au

இத்தாலிய மொழி பேசும் சமுதாயத்தினருகளுக்கு வழக்குரைஞர், கலந்தாய்வு சேவை,
பகல்நேரப் பராமரிப்பு, சமூகக் குழுக்கள், சமுதாயக் குடியமர்த்தல் சேவைகள், இருமொழிப்
பள்ளி மற்றும் மருந்து மற்றும் மதுச் சேவைகள் வழங்குவதை இது உள்ளடக்குகிறது.

Ethnic Child Care, Family & Community Service Cooperative Ltd
Ph: 9569 1288
www.eccfcsc.org

பயனுள்ள வளஆதாரங்கள்
உதவியழைப்பு எண்கள்
குழந்தைப் பாதுகாப்பு உதவியழைப்பு எண்: 132 111
ட்ரெசில்லியன் பேபிகேர்:
9787 0855
கரிடேன் கேர்லைன:
1300 2274 64
பேரன்ட் லைன் NSW:
1300 1300 52
மழலையர் உதவியழைப்பு எண:
1800 551 800
நஞ்சுகள் குறித்த தகவல் சேவை:
13 11 26
தொலைபேசி உரைபெயர்ப்பாளர் சேவைகள்:
13 14 50
கலாச்சாரரீதியாகவும் மொழிரீதியாகவும் வேறுபட்ட
மக்களுக்கான சென்டர்லிங்க்கின் தகவல்கள்
131 202

குழந்தை வளர்ப்புத் தகவல்கள்
குடும்பங்களை பலப்படுத்துதல் பெற்றோர்களுக்கு வள ஆதாரங்கள்
வழங்குதல் என்பது குழந்தை வளர்ப்புக்கான உதவிக்குறிப்புகள்
மற்றும் குழந்தை வளர்ப்புக் கல்வி குறித்த தகவல்களை
பெற்றோர்கள் எளிதாக அணுக உதவுவதைக் குறிக்கோளாகக்
கொண்ட ஒரு தொடக்க முயற்சியாகும். வள ஆதாரங்கள் பல்வேறு
சமுதாய மொழிகளிலும் கிடைக்கப் பெறுகின்றன. மேலும் அதிகத்
தகவல்களுக்கு www.resourdngparents.com - ஐ பார்வையிடவும்.

Strengthening Families Resourcing Parents
www.resourcingparents.com
Community Services
www.community.nsw.gov.au
Government Schools
www.schools.nsw.edu.au

Russian Ethnic Community Council (RECC)
Ph: 9745 4244
www.russiansinaustralia.org.au

குழந்தை மற்றும் குடும்பத் தகவல் தொகுதி

பொதுப் பயிற்சியளிப்பு & கல்வி வலையமைப்பு – பன்முகக்
கலாச்சாரக் கல்வித் தொகுதி
Ph: 9715 8676
www.oten.edu.au
Ph: 1800 637 549 (NSW-க்குள்)

குழந்தைப் பராமரிப்பு மற்றும் பள்ளிகள் பட்டியலை உள்ளடக்கிய
ஒரு விரிவான தகவல் தொகுதிக்கு, தயவு செய்து இன்னர் வெஸ்ட்
சைல்டு & ஃபேமிலி டைரக்டரியைப் பார்க்கவும். இதன் நகல்களை
ஃபேமிலிஸ் NSW ஒருங்கிணைப்பாளரிடமிருந்தோ அல்லது 9911 9847
என்ற எண்ணை அழைப்பதன் மூலமாகவோ பெற்றுக் கொள்ளலாம்,
அல்லது உங்களுடைய உள்ளூர் நகரமன்றத்தின் இணையதளத்தில்
காணலாம் / பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

கலாச்சார ஆதரவுச் சேவைகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட பாடத்திட்டங்களை இது வழங்குகிறது.

Ashfield Council
www.ashfield.nsw.gov.au Ph: 9716 1800

OTEN-உடன் தொலைதூரக் கல்வி மூலம் பயில விரும்பும் ஆங்கிலம் பேசாத
பின்னணியிலிருந்து வரும் மக்களுக்கு (NESB) தகவல்கள், ஆலோசனை, மொழி மற்றும்

குடும்பங்களை பலப்படுத்துதல் பெற்றோர்களுக்கு வள ஆதாரங்கள் வழங்குதல்
Ph: 9715 8676
www.russiansinaustralia.org.au
Ph: 1800 637 549 (NSW-க்குள்)
40–க்கும் மேற்பட்ட சமுதாய மொழிகளில் குழந்தை வளர்ப்பு குறித்த உதவிக் குறிப்புகள்
– இவற்றை ஒரு நாளின் 24 மணிநேரமும் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ள முடியும். உதவிக்
குறிப்புத் தாள்களில் உள்ள தலைப்புகள்: குழந்தைகளுக்கான மேம்பாடு, உடல்நலம்,
உணவு புகட்டுதல் மற்றும் சத்துணவு, மனநலம், பார் எண்ட் ரிஃக், பெற்றோர் கல்வி,
பாதுகாப்பு/குழந்தைப் பாதுகாப்பு, சிறப்புத் தேவைகள், வாலிபப் பருவத்தினர்.

(0-12 வயது)

Raising Children Network
www.raisingchildren.net.au

Australian Institute of Family Studies
www.aifs.gov.au/sf/parenting.html

ரஷ்ய மொழி பேசும் பின்னணியிலிருந்து வரும் மக்களுக்கு சுகாதாரம், குடியிருப்பு,
வேலைவாய்ப்பு ஏனையவை போன்ற அத்தியாவசிய சேவை வழங்குநர்கள் குறித்த
சிறந்த தகவல்களை இது வழங்குகிறது.

குழந்தை மற்றும்
குடும்பச் சேவைகள்

தகவல்கள் மற்றும் குழந்தை வளர்ப்பு வள
ஆதாரங்கள்

CALD பின்னணியிலிருந்து வரும் மக்களுக்கு அவர்களுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ற திட்டங்களில்
ஈடுபடுவதற்கும் சேவைகளைப் பெறுவதற்குமான வாய்ப்புகளை இது வழங்குகிறது

INNER WEST

Burwood Council
www.burwood.nsw.gov.au Ph: 9911 9911
City of Canada Bay Council
www.canadabay.nsw.gov.au Ph: 9911 6555
Strathfield Council
www.strathfield.nsw.gov.au Ph: 9748 9999

Inner West Child & Family Services (Tamil)

Ashfield, Burwood, Strathfield
& City of Canada Bay
Local Government Areas

குடும்பங்களுக்கான ஆதரவுச் சேவைகள்
Inner West Family Support Service
Ph: 9744 1866

bcwsfss@bigpond.com.au

16 வயதுக்குக் குறைவான குழந்தைகளைக் கொண்டிருக்கும் குடும்பங்களுக்கு
நடைமுறையிலான மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான ஆதரவை வழங்குகிறது.

St Anthony’s Family Care Ph: 9747 5782

0-16 வயதுக் குழந்தைகளுக்கான சேவைகளை வழங்குகிறது.

www.safc.org.au

Carer and Parent Support (CAPS)
Ph: 9716 7032
www.carerandparentsupport.com.au
இன்னர்-வெஸ்ட் முழுவதும் குடும்ப ஆதரவுச் சேவைகளை வழங்குகிறது.

Summer Hill Family Support Ph: 9797 8676 shfs@weldon.com.au

குடும்பங்களுக்கு நடைமுறையிலான மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான ஆதரவை வழங்குகிறது.

The Infants Home Child & Family Services
Ph: 9799 4844
www.theinfantshome.org.au
கற்றல் மேம்பாடு மையங்கள் (நீண்ட பகல்நேரப் பராமரிப்பு) மற்றும் பகல்நேரக்
குடும்பப் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட குழந்தை மற்றும் குடும்ப ஆதரவு.

The Benevolent Society - Child and Family
Ph: 8314 9494
www.bensoc.org.au

இது பலவகைப்பட்ட சிக்கலான பிரச்சனைகளைக் கொண்டிருக்கும் குழந்தைகள் மற்றும்
குடும்பங்களுக்கான ஒரு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சேவையாகும். பெற்றோர் புறக்கணிப்பு,
துன்புறுத்துதல் (அல்லது ஆபத்தை விளைவித்தல்), மனநலம், போதைமருந்து
மற்றும் மது, சிக்கலான குழந்தை வளர்ப்புப் பிரச்சனைகள், குடும்ப வன்முறை, CALD /
பிறப்பிடங்கள் உள்ளிட்டவற்றை இவை உள்ளடக்கலாம்.

நலச் சங்கம் – தன்னார்வலர் இல்ல வருகைச் சேவை
Ph: 8314 9494
www.bensoc.org.au
தன்னார்வலர் இல்ல வருகைச் சேவை என்பது பாதிப்புக்கு உள்ளாகக் கூடிய
குடும்பங்களுக்கு அவர்களுடைய இல்லத்திற்கு சென்று உதவி மற்றும் ஆதரவளிக்கும்
ஒரு தொடக்கநிலை இடையீட்டுத் திட்டமாகும்.

Good Beginnings Ph: 9759 3820

www.goodbeginnings.net.au

தன்னார்வலர் இல்ல வருகைச் சேவை புதிய பெற்றோர்களுக்கு அவர்களுடைய
இல்லத்திற்கு சென்று உதவி புரிகிறது. (ஆஷ்ஃபீல்டு மற்றும் பர்வுட் குடியிருப்பாளர்கள்)

SDN Brighter Futures Ph: 9715 6568

www.sdn.org.au

0-8 வயதுக் குழந்தைகளைக் கொண்டுள்ள குடும்பங்களுக்கான நிகழ்வு மேலாண்மையை
பிரைட்டர் ஃப்யூட்டர்ஸ் வழங்குகிறது மற்றும் எங்களுடைய சேவைகளின் ஒரு பகுதி
குழந்தை வளர்ப்புத் திட்டங்கள் மற்றும் விளையாட்டுக் குழுக்களை வழங்குகிறது.

Barnardos Aboriginal Early Years Family Support
Ph: 9218 2358
www.barnardos.org.au
இன்னர் வெஸ்டிலுள்ள 0–5 வயதுக் குழந்தைகளைக் கொண்டுள்ள குடும்பங்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறது

Kids@Weldon Inner West Toy Library
Ph: 9747 4577

www.weldon.com.au

சிட்னியின் இன்னர் வெஸ்டில் வசிக்கின்ற குழந்தைகள் மற்றும் காப்பாளர்களால் ஒரு குறிப்பிட்ட
காலத்திற்கு இரவலாகப் பெறக்கூடிய விளையாட்டுப் பொருட்களின் தொகுப்பு ஒன்றை சர்ச்
ஆஃப் இங்கிலாந்து சில்ட்ரன்’ஸ் ஹோம்ஸ் வழங்குகிறது. 0-5 வயதுக் குழந்தைகளுக்காக.

Koorana Ph: 9750 4100

www.koorana.org.au

குடும்ப ஆதரவு மற்றும் நிகழ்வு மேலாண்மையை வழங்குகிறது. தொடக்கநிலை
நோய்கண்டறிதல் ஆதரவு நிகழ்ச்சிகள்.

KU Inner West Play & Chat
Ph: 9692 0559

www.ku.com.au/ku.iwplayandchat

தொடக்கநிலை குழந்தைப்பருவ பயிற்றுவிப்பாளர் ஒருவரைக் கொண்டு ஆதரவளிக்கப்பட்ட
விளையாட்டுக் குழுவை வழங்குகிறது. இன்னர் வெஸ்ட் முழுவதுமுள்ள பல்வேறு
இடங்களில் விளையாட்டுக் குழுக்கள் இயங்குகின்றன.

சிட்னி நகர குடும்ப உறவு மையம்
Ph: 8235 1500
sydneyfrc@ransw.org.au
பிரியும் பெற்றோர்கள் நீதிமன்றத்தை நாடாமல் குழந்தை வளர்ப்பு ஏற்பாடுகள்
தொடர்பான உடன்பாட்டை எட்ட உதவுவதற்கு குடும்பத் தகராறை தீர்த்துவைத்தல்
(மத்தியஸ்தம்) சேவையை வழங்குகிறது. மேலும் அவர்களுடைய உறவுமுறைகளை
பலப்படுத்துவதற்கும் உதவுகிறது மற்றும் தகவல்கள் மற்றும் பரிந்துரைகளை
வழங்குவதன் மூலம் உறவுமுறைச் சிக்கல்களைக் கையாளுகிறது.

Inner West Family Connect Ph: 9559 1883 www.metromrc.org.au
கலாச்சாரரீதியாக வேறுபட்ட பின்னணியிலிருக்கும் 0-8 வயதுக் குழந்தைகளைக்
கொண்டிருக்கும் இன்னர் வெஸ்ட் குடும்பங்களுக்கு ஆதரவை வழங்குகிறது.

தொடக்கநிலை குழந்தைப்பருவ உடல்நல மையங்கள்
0-5 வயதுக் குழந்தைகளைக் கொண்டிருக்கும் பெற்றோர்களுக்கான இலவச இரகசிய
உடல்நலச் சேவை. ஆதரவு, ஆலோசனை, மேம்பாட்டுரீதியான சரிபார்ப்புகள், புதிய
பெற்றோர் குழுக்கள், தாய்ப்பால் புகட்டுவதை ஆதரிக்கும் அமர்வுகள், உறுதியான
தகவல்கள் அளிக்கும் அமர்வுகளைத் தொடங்குதல் மற்றும் பொருத்தமான பிற
சேவைகளுக்குப் பரிந்துரைத்தல் ஆகியவற்றை இச்சேவை வழங்குகிறது.

ஒரு நியமன சந்திப்பைப் பெறுவதற்கு அல்லது அலுவல் நாட்கள்
மற்றும் நேரங்களை சரிபார்ப்பதற்கு 8788 4288
என்ற எண்ணை அழைக்கவும்.

Ashfield Early Childhood Health Service

Ph: 8788 4288
24 Liverpool Rd Croydon NSW 2137 (ஆஷ்ஃபீல்டில் கட்டிடம் கட்டி

முடிக்கப்படும் வரை க்ராய்டான் ஈசியுடன் இணைந்து அமையப் பெற்றுள்ளது)

Concord Early Childhood Health Service

உடல்நலச் சேவைகள்

அரசாங்கத் தொடர்புகள்
Community Services

Tresillian Family Centre & Babycare
Ph: 9787 0855

www.tresillian.net

McKenzie Street, Belmore NSW 2192

இது 0-5 வயதுக் கைக்குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பிள்ளைகளுடன் துன்பத்தை
அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் குடும்பங்களுக்கான ஆதரவு மற்றும் ஆலோசனையை
வழங்குகிறது. 24 மணிநேரப் பெற்றோர்கள் உதவியழைப்பு எண், குடியிருப்பு,
பகல்நேரத் தங்குதல் மற்றும் அவுட்ரீச் திட்டங்கள், பெற்றோர் கல்வித் திட்டங்கள்
மற்றும் குழந்தைப் பேறுக்குப் பிந்திய மனவழுத்தத்தை அனுபவிக்கும் பெண்களுக்கான
உதவி ஆகிய சேவைகளை இது உள்ளடக்குகிறது.

Karitane
Ph: 9794 2300

www.karitane.com.au

126 The Horsley Drive, Carramar NSW 2163

Ph: 8788 4288
57A Wellbank Street, Concord NSW 2137

மாநிலம் தழுவிய ஒரு குடியிருப்புத் தொகுதி. 4 வயது வரையிலான குழந்தைகளுடன்
குழந்தை வளர்ப்புச் சிரமங்களை அனுபவிக்கின்ற குடும்பங்களுக்கான வாராந்திர
தங்குதல். உடல்நல நிபுணர்களால் மட்டுமே பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டும்.

Croydon Early Childhood Health Service

Child and Family Health Service

Ph: 8788 4288
24 Liverpool Road, Croydon NSW 2132

Ph: 9378 1100

24 Liverpool Road, Croydon NSW 2132

www.sswahs.nsw.gov.au

குடும்பங்களுக்கும் அவர்களுடைய 5-18 வயதுக் குழந்தைகளுக்கும் சமூகரீதியான,
உணர்வுப்பூர்வமான மற்றும் உடல்ரீதியான ஆரோக்கிய ஆதரவை வழங்குகிறது.
மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், சமூகப் பணியாளர்கள், உடற்பயிற்சி மருத்துவர்கள்,
பேச்சு நோயியல் வல்லுநர்கள், உளவியல் நிபுணர்கள், மற்றும் தொழில்சார்
சிகிச்சையாளர்களை உள்ளடக்குகிறது.

Chiswick Early Childhood Health Service

Ph: 8788 4288
5a Blackwell Point Road, Chiswick NSW 2046

Five Dock Early Childhood Health Service

Ph: 8788 4288
Cnr First Avenue & Park Road, Five Dock NSW 2046

Homebush Early Childhood Health Service

Family Mental Health Service
Ph: 9378 1100

www.sswahs.nsw.gov.au/MHealth/

மனநலப் பிரச்சனையைக் கொண்டுள்ள பெற்றோர் ஒருவரைக் கொண்ட குடும்பங்களின்
மீது கவனம் செலுத்துகிறது. 7-14 வயதினர்களுக்கான விடுமுறைத் திட்டம், மனநலப்
பிரச்சனைகளைக் கொண்டுள்ள தாய்களுக்கான குழுக்கள், விளையாட்டுக் குழு,
கலந்தாய்வு மற்றும் தகவல் வள ஆதாரங்களை இதன் திட்டங்கள் உள்ளடக்குகின்றன.

Ph: 8788 4288
2A Fraser Street, Homebush NSW 2140

மருத்துவமனைகள்

Croydon Mental Health Service
Ph: 9378 1100

Concord Hospital

Ph: 9767 5000
www.concordhospital.com.au
Hospital Road, Concord NSW 2137

Royal Prince Alfred (RPA)

www.sswahs.nsw.gov.au

அலுவல் நேரத்திற்கு பிந்தைய தீவிரப் பராமரிப்பு சேவை தொலைபேசி:

24 Liverpool Road, Croydon NSW 2132

132 222

மன நோயால் மற்றும்/அல்லது போதைப் பழக்கம் மற்றும் மதுவால்
பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் மக்களுக்கான மதிப்பீடு மற்றும் சிகிச்சை.

Ph: 9515 6111
www.cs.nsw.gov.au/rpa
Missenden Road, Camperdown NSW 2050

லீய்ச்ஹார்டிட் பெண்களுக்கான சமுதாய சுகாதார மையம்

Sydney Children’s Hospital

55 Thornley Street, Leichhardt NSW 2040

Ph: 9382 1111
High Street, Randwick NSW 2031

www.sch.edu.au

St John of God Hospital

Ph: 9715 9215
www.beatbabyblues.com.au
23 Grantham Street, Burwood NSW 2134
இலாப நோக்கமற்ற தனியார் மனநலப் பராமரிப்பு. உள்நோயாளி, புறநோயாளி மற்றும்
நாள்படத் தங்குதல் என ஒட்டுமொத்த குடும்பத்திற்கான ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட
சேவைகளை வழங்குகிறது. பராமரிப்புக்கான முழுமையான அணுகுமுறை மற்றும்
தொடக்கநிலை இடையீட்டின் மீது கவனம் செலுத்துதல்.

Westmead Children’s Hospital

Ph: 9845 5555
www.chw.edu.au
Cnr Hawkesbury & Darcy Roads, Westmead NSW 2145
அனைத்து அவசர காலங்களுக்காக – காவல்துறை, ஆம்புலன்ஸ்,
தீயணைப்புப் படை Ph: 000 (112 கைபேசிகளுக்காக மட்டுமே)

Ph: 9560 3011

www.lwchc.org.au

பெண்களுக்கான ஒரு இலாப நோக்கமற்ற சுகாதார மையமான இது, பெண்களுக்காக
பெண்களால் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் குறைந்த கட்டணத்தில் மருத்துவ மற்றும்
உடல்நலப் பராமரிப்புச் சேவையை வழங்குகிறது.

Rivendell Adolescent Service
Ph: 9736 2288

www.cs.nsw.gov.au/Mhealth/

Thomas Walker Building, Hospital Road, Concord West NSW 2138

குழந்தைகள் மற்றும் விடலைப் பருவத்தினர்களுக்கான உள்நோயாளி/புறநோயாளிப் பராமரிப்பு
மற்றும் பள்ளிப் படிப்பு வழங்குதல் உள்ளிட்ட மனநலச் சேவைகளை வழங்குகிறது.

Sydney Dental Hospital
Ph: 9293 3333 for Bookings

www.sswahs.nsw.gov.au

2 Chalmers Street, Surry Hills NSW 2010

0-17 வயதுக் குழந்தைக்கான அனைத்தும் உள்ளடங்கிய பல்மருத்துவச் சிகிச்சை.
சில தொடக்கப் பள்ளிகளில் மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. க்ராய்டான் மற்றும்
கன்கோர்டில் மருத்துவகச் சேவைகள்.

www.community.nsw.gov.au
குழந்தைப் பாதுகாப்பு உதவியழைப்பு எண் - Ph: 132 111

குழந்தைப் பாதுகாப்புச் சேவைகள், குழந்தை வளர்பப
் ில் உதவி மற்றும் தொடக்கநிலை
இடையீடு, பராமரிப்பாளர் கவனிப்பு, தத்தெடுப்புச் சேவைகள் மற்றும் பேரிடரால்
பாதிக்கப்பட்ட சமுதாயத்தினர்களுக்கான உதவி ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.

குடியிருப்பு (புர்வுட் அலுவலகம்)

Ph: 9715 0600
www.housing.nsw.gov.au
56 Railway Parade, Burwood NSW 2134
குறைவான வருமானம் கொண்ட மக்களுக்கும் தனியார் வாடகை வீட்டுச்
சந்தையில் ஒரு பொருத்தமான குடியிருப்பை வாடகைக்கு எடுக்க பணம் இல்லாத
அல்லது கண்டறிய இயலாத சிக்கலான தேவைகளைக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கும்
நீண்ட காலம் வசதியளிக்கப்பட்ட குடியிருப்பு வழங்குதல்.

முதுமையடைதல், ஊனம் மற்றும் இல்லப் பராமரிப்பு

Ph: 9334 3770
www.adhc.nsw.gov.au
Level 3, 56 Railway Parade, Burwood NSW 2134
உடற்பயிற்சி சிகிச்சை, தொழில்சார்நத
் மற்றும் பேச்சு சிகிச்சை, நடத்தை இடையீடு
மற்றும் ஆதரவு, நிகழ்வு மேலாண்மை மற்றும் சமூகப் பணி இடையீடு
ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. அறிவுசார் ஊனத்தைக் கொண்டிருக்கும் மக்களுக்கு
அல்லது தாமதப்பட்ட மேம்பாட்டைக் கொண்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு தேவைப்படக்
கூடிய இடை ஓய்வு, இருப்பிடம் மற்றும் பிற சேவைகளுக்கான பரிந்துரைப்புகள்.

சிட்னி உள்ளூர் சுகாதார வலையமைப்பு-க்ராய்டான்
சுகாதார மையம்

Ph: 9378 1100
www.health.nsw.gov.au
24 Liverpool Road, Croydon NSW 2132
கலந்தாய்வு, உடற்பயிற்சி சிகிச்சை, தொழில்சார் சிகிச்சை மற்றும் பேச்சு
சிகிச்சை உள்ளிட்ட குழந்தை மற்றும் குடும்ப நலச் செவிலிப்பணி (தொடக்கநிலை
குழந்தைப்பருவம்), சமுதாய நலச் செவிலிப்பணி, குழந்தை, விடலைப் பருவம் மற்றும்
குடும்ப நலச் சேவைகள். மனநலம், மருந்து நலம், மற்றும் பல்மருத்துவம்.

கல்வி மற்றும் சமுதாயங்கள் துறை
Ph: 8848 4900
சமுதாயத் தகவல் அதிகாரி

www.det.nsw.edu.au
Ph: 8848 4934

மாணவர் சேவைகள் மற்றும் சரிஒப்புத் திட்டங்களில் உள்ளடங்குபவை: சிறப்புத்
தேவைகள் கொண்ட மாணவர்களுக்கான பள்ளி ஆலோசகர்கள், மாணவர் நலவாழ்வு
கலந்தாய்வாளர்கள், பன்முகக் கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சேவைகள்.

Centrelink

www.centrelink.gov.au

நியமன சந்திப்புகள் Ph: 13 1021
குடும்ப உதவி Ph: 13 6150
பன்மொழி அழைப்பு Ph: 13 1202
56 Railway Parade, Burwood NSW 2134
சென்டர்லிங்க் என்பது ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கத்தின் ஒரு சட்டப்பூர்வமான முகமையாகும்,
இது மக்களை தன்னிறைவு அடையச் செய்ய உதவுகிறது மற்றும் தேவையைக்
கொண்டிருக்கும் மக்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறது. வேலை, மற்றும் பிற பொருளாதார
உதவியைக் கண்டறிவதற்கான ஆதரவையும் தகவல்களையும் வழங்குகிறது.

உள்ளூர் காவல்துறைகள்
Ashfield - Ph: 9797 4099
14 Victoria Street, Ashfield NSW 2131
Burwood - Ph: 9745 8499
24 Burleigh Street, Burwood NSW 2134
Flemington - Ph: 9764 0055
Flemington Markets Complex
Parramatta Road, Flemington NSW 2129
சமுதாயப் பாதுகாப்பு, குடும்ப வன்முறை, இளைஞர் தொடர்பு, குற்றத்தைத் தடுத்தல்
ஆகியவற்றில் உதவி, ஆதரவு மற்றும் தகவல்களை வழங்குகிறது.

