Arabic

يمكن للبالغين واألطفال ،والشباب ،األزواج ،واألسر
والمجممماتمان يح يماميملماا يأمفمهم مل م أمفمهم مل لم
 ،QPASTTيو يايل مل خم مخ  .مرج ويمجم تملم
الش خ المايل الاصال تل ذح ،كما يح ممااقم م
الاالدين مطلا لألخ اص دوح سن  81سن ج
ذا كاح الش خ ال ُماال طفالً (حت سن  81سمنم ،
قهيطل من يحد الاالدين يو الاصي المممشما كم قمي
اجتماع د ال مبدئيج
يممتممل قممنممهمميممت جممممميممت ا حمما ن مممن ممالل مممكممتم
 QPASTTالمركزي ،ويشمممل ذلمل الم مدممان المتمي
أ دم ا قي المناطت الريفي وا قليمي ج
للاصال تل أماذج ا حال يرجم زيما م مماقم منما
ا لكتروأي ،www.qpastt.org.au :يو ا قصمال
ـ .QPASTT

ي ت مكت  QPASTالمركزي قي "مركز الثقافات المتعددة
ببريسبان" قي  11خا ع ديبلي ،وولاأجا اج وي ت المكت
تل الجاأ الجنا ي من ريهباح ،ال رب من يبهمايمتم
ود ،وتل مهاق قريب جداً من:
القطار" :ماط قطا ا ك ود" (تل
خا ع ديبلي
الباص :طريت اص مهتشف PA

برنامج كوينزالند لمساعدة الناجين من
التعذيب والصدمات النفسية

د  055متر ممن

لمزيد من الم لامان حال يا ان وسائل الن ل الم مام لم
 ،QPASTTرجاء االتصال بـ "ترانسس ييسنسفسو" تملم قمل
131 230

للاصال تل م لامان حال المااقت الطرقي وا قملميممميم
يرج ا قصال رقل (07) 3391 6677
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عنوان الشارع:
82 Dibley Street
Woolloongabba QLD 4102

 QPASTTقدم ال دمان قي تدد من المااقت الم تلف تبمر
ريهباح ،لاغاح ،جالد كاست ،وجناب خرق كاينمز أمد،
ووسط ا ،وخمال ا ،ويقص خمال اج

T
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كيفية اإلحالة يلى QPASTT؟

كيف يمكن العثور على QPASTT؟

QPASTT

www.qpastt.org.au
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(07) 3391 6677
الهاتف:
رقم الفاكس(07) 3391 6322 :

h
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العنوان البريدي:
PO Box 6254, Fairfield, QLD 4103

ere

QPASTT
هو عضو والية كوينزالند
في منتدى الخدمات األسترالية للناجين من
التعذيب والصدمات النفسية
)(FASSTT

البريد اإللكترونيadmin@qpastt.org.au :

المكتب المركزي:
Brisbane Multicultural Centre
28 Dibley Street
Woolloongabba, Brisbane, QLD 4102

برنــامــج كـوينــزالنــد لـمـســاعـدة النــاجـيــن مــن التـعـذيــب والصــدمــات النـفـســية QPASTT
ما الذي يقوم به QPASTT؟
 QPASTTها دم ممجمتممم ميم قم مدم مدممان
مرأ وحهاس ث اقيا ً دف م الج مجمات ممن
ا حتياجان الجهماأي والمنمفمهميم وا جمتممماتميم
التي قد قكاح لدى الالجئين الناجين من التم مبيم
والصدمان النفهي ج
من الذي يقوم  QPASTTبخدمتهم؟
 QPASTTي دم المهاتدم لألخ اص البين:
 ق رضاا للت بي ؛
 خ دوا يو ا تبروا ق بيم خم مخ مم مرب
ل ل؛
 ق رضماا لملمصمدممان يثمنماب الم مروب ممن
منازل ل و لداأ لج
 خ دوا ق بي الضاايا همبم تضمايمتم مل
قي مجمات سياسي يو ترقي يو ديني ؛
 خ دوا الامرب ،وا ضمطمراب الهميماسمي،
وال اف تل الايامج

منطقة الخدمة
 QPASTTهو ممدمم تمملم مهممتمماى المما يم ،
ولديه مجمات من مااقت الم مدمم قمي المممراكمز
الاضري وا قليمي جوي دم مدمماقمه قمي جمنماب
خرق كاينمز أمد كم مدممان طمرقميم قمي ممااقمت
م تلف جكممما يم مدم مدممان ممبماخمرم قمي وسم
كاينز أد وخمال ا وخمال ا األقص ج

ما هي الخدمات التي يقدمها QPASTT؟


مشورة التعذيب والصددمدات الدندفدسديدة ـمـ
للناجين من الت بي والصدممان المنمفمهميم ،
ما قي ذلل طالبي اللجابج



مشورة األطدفداو والشد داب والددفدا عدن
حقوقهم ــ لألطفال والشباب البين قمتمراو
يتمممما همل مميمن 4ـمـم 14تمامما ً المممممتم ثممريممن
الت بي والصدمان النفهي ج



التدريب والتطوير المهني ــ لل امملميمن قمي
مممجممال الصمما م وممما يممتممصممل م مما ،ممممممن
يممت م مماممملمماح مممت الممنمماجمميممن مممن الممت م ممبي م
والصدمان النفهي ج

الخدمات التالية قد تكون غير متوفرة في بسعس
مواقع الخدمة:


رنامج الش اب ـمـم لملمشمبماب المبيمن قمتمراو
يتما هل ين 81ــ  14تاماً ،و يشمل:
 ق ديل المشا م الفردي و دمان الدقاع تمن
الا اق ،للشباب الممم مرضميمن لملم مطمر يو
األذى الباقي يو ا أتاا ؛
 ق ديل الدتل النفهي وا جتماتي و مدممان
الدقاع تن الا اق قي المد س والمجتمت؛
 رامج ال طالن
 أادي الااجبان المنزلي



مشورة التدخو األسري الم كر ــ قمركمز
تل قضايا صراتان األجميمال ،وقمر ميم
األطفال قي ث اق جديدم ،وق مداح كميماأمان
الدتل األسري الت ليدي ج



رامج الدتددخدو الدمدجدتدمدعدي الدمد دكدر ـمـ
وقشمل رامج "يسر قي اأمتم مال ثم ماقمي"،
و رأامج " ناب يسر يقاى"ج



تقديم الدعم لمقدمي الرعاية وأسرهدم ـمـ
ويشمل يأشط قردي ومجتم ي ج



تطوير المجتمع ــ ي ممل ممت ممجمتممم مان
الالجئينج



ندا الدقددرات والدتددريدب الدمدهدندي مدع
المدارس ــ لدتل الت لل والتطاير للطلمبم
الالجئينج

 QPASTTيدين التعذيب
صفته انتهاك غير مق وو لحقوق اإلنسان
وينضم إلى الوكاالت ذات الصلة لمكافحة
ممارساته في جميع أنحا العالم.
 QPASTTعضو المجلس الدولي
إلعادة تأهيو ضحايا التعذيب ][IRCT

