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چگونه میتوان به کیوپست معرفی کرد ؟
بالغان ،اطفال ،افراد جوان ،زن وشوهرها ،خانواده ها و گروه
ها میتوانند خود شانرا به کیوپست معرفی کنند ویا توسط
کسی دیگر معرفی گردند .فرد معرفی کننده باید اجازه بگیرند
و نیز رضایت والدین افراد زیر  22سال ضروری میباشد.
هرگاه طفل ( تا عمر  28سال) به کیوپست معرفی میگردد
ازیکی از والدین ویا سرپرست وی خواسته میشود که در
جلسۀ اولیۀ ارزیابی شرکت کند.

چگونه میتوانم کیوپست را پیدا کنم؟
کیوپست در چند منطقه در بریزبن ،لوگان ،گولد کوست ،جنوب
شرق ،مرکز ،شمال و شمال دور کوینزلند خدمات عرضه میدارد.
دفتر مرکزی کیوپست در مرکز چندین فرهنگی بریزبن82 ،
دیبلی استریت ولونگابا واقع است .این دفتر در قسمت جنوبی
بریزبن موقعیت دارد در کنار

شکنجه و آسیب های روانی

قطار:ایستادگاۀ قطار پارک رود (  055متر از دیبلی استریت
فاصله دارد)
بس :مسیر بس های شفاخانۀ PA

فورمه های معرفی ،در ویبسایت کیوپست موجود است
www.qpastt.org.au

برای معلومات بیشتر در مورد گزینه های ترانسپورت عامه به
معلومات ترانسپورت تیلفون کنید به شمارۀ 232835

آدرس سرک:

برنامۀ کمک کوینزلند به نجات یافتگان

اپسویچ رود و نزدیک :

تمام معرفی ها توسط دفترمرکزی کیوپست هماهنگ
میگردند ،که این شامل خدمات در مناطق روستایی و منطقوی
هم میگردد.

ویا برای دریافت آن با کیوپست تماس بگیرید.

QPASTT

به خاطر معلومات در مورد خدمات بیرونی ودفترهای منطقوی
کیوپست لطفا به شمارۀ  33629933تماس بگیرید.
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آدرس پوستی:

ere

PO Box 6254, Fairfield, QLD 4103

www.qpastt.org.au

 :ایمیلadmin@qpastt.org.au

R
Raail
ilw
waayy S
Sta
tati
tioon
n

تیلفون(07) 3391 6677 :
فکس(07) 3391 6388

کیوپست عضو کوینزلند در انجمن خدمات
استرالیا برای نجات یافتگان شکنجه و آسیب
های روانی) (FASSTTمیباشد.

دفتر مرکزی:
Brisbane Multicultural Centre
28 Dibley Street
Woolloongabba, Brisbane, QLD 4102

برنامۀ کمک کوینزلند به نجات یافتگان شکنجه و آسیب های روانی
کیوپست چه میکند ؟
کیوپست یک موسسۀ خدماتی مبتنی بر جامعه است که
خدمات انعطاف پذیروحساس از نظر فرهنگی را عرضه
میدارد که تعدادی از نیازمندیهای جسمی ،روانی و اجتماعی
را که پناهندگان نجات یافته از شکنجه و آسیب های روانی
ممکنست داشته باشند ،جوابگو باشد.
کیوپست برای کیست ؟
کیوپست برای کسانی خدمات عرضه میدارد که:


مورد شکنجه قرار گرفته باشند



شکنجۀ کسی را که از نزدیکان ایشان است دیده
ویا تجربه کرده باشند.



در جریان مهاجرت  /فرار از خانه ها و کشور
های شان درمعرض آسیب های روانی قرار
گرفته باشند.



به خاطر عضویت در یک گروۀ اجتماعی ،
سیاسی  ،نژادی ویا مذهبی مورد اذیت وآزار
قرار گرفته باشد.



در معرض جنگ ،نا آرامی های سیاسی و ترس
برای حیات خود قرار گرفته باشد.

مناطق خدمات

کیوپست یک موسسۀ خدماتی سرتاسری این ایالت میباشد و
مناطق عرضۀ خدمات متعدد در نواحی شهری و مراکز
منطقوی دارد .خدمات ما در جنوب شرق کوینزلند به شکل
خدمات رسانی در مناطق مختلف عرضه میگردد .ما همچنان
خدمات مستقیم در نواحی مرکز  ،شمال و شمال دور کوینزلند
عرضه میداریم

چه خدماتی را کیوپست عرضه میدارد؟


مشاوره (کونسیلینگ) در مورد شکنجه و آسیب
های روانی برای نجات یافتگان شکنجه و آسیب های
روانی به شمول پناهجویان



مشاوره وخدمات مشاوره و مدافعوی برای اطفال
و جوانان:



برای اطفال و جوانان بین سنین  4تا  84سال
متاثر شده از شکنجه و آسیب روانی



برای کارکنان صحی و کارکنان رشته های مربوط که با نجات
یافتگان شکنجه و آسیب های روانی کار میکنند
خدمات ذیل در تمام مناطق عرضۀ خدمات موجود نیست:



مشاورۀ انفرادی و مدافعوی برای جوانان در
معرض خطر صدمه زدن به خود ویا خودکشی



کمک روانی -اجتماعی در مکتب و جامعه



برنامه های تعطیالت



کلب کارخانگی

مداخلۀ زودهنگام برنامۀ جامعه

به شمول خانوادها در انتقال فرهنگی ،برنامۀ ساخت
خانواده های قویتر
تقویت مراقبت کنندگان و خانواده های آنها

به شمول فعالیت های مبتنی بر افراد و جامعه

آموزش و انکشاف حرفوی

 برنامۀ جوانان برای افراد جوان بین سن های
–  84سال که شامل اینها میگردد:

مداخلۀ زودهنگام مشاورۀ خانوادگی

متمرکز بر مسایل و مشکالت بین نسل ها ،پرورش اطفال
در یک فرهنگ جدید و از دست دادن ساختارهای سنتی
کمک رسانی خانوادگی

28

انکشاف جامعه

با جوامع با سابقۀ پناهندگی
ظرفیت سازی و آموزش حرفوی با مکاتب

به خاطر تقویت آموزش وپیشرفت شاگردان با سابقۀ
پناهندگی

کیوپست شکنجه را به عنوان یک نقض حقوق بشری
غیر قابل قبول تقبیح و محکوم میکند وهمراه با سایر
موسسات علیه کاربرد آن در سرتاسر جهان مبارزه
میکند.

کیوپست عضوی شورای توان بخشی بین المللی برای
قربانیان شکنجه ( )TCCIمیباشد

