
افراد بزرگسال، جوان، زوجها، خانواده ها و گروه ها می 

توانند خود به کیوپاست مراجعه کنند و یا توسط افراد دیگری 

به آنجا معرفی شوند. شخص مراجعه کننده نیاز به اجازه و 

سال نیاز به رضایت نامه یکی از والدین خود   ۸۱افراد زیر 

 دارند. 

سال باشد،ازیکی  ۸۱اگر فرد معرفی شده به مرکز زیر 

ازوالدین و یا قیم او تقاضا می شود در جلسه ابتدایی شرکت 

 کند.

همه مراجعات از طریق دفتر مرکزی کیوپاست صورت 

خواهد گرفت. این مساله شامل سرویس های ما در مناطق 

 روستایی و محلی می گردد. 

فرم های مراجعه بر روی وب سایت ما موجود 

www.qpastt.org.au  : ستا  

توانید با ما مستقیما تماس بگیرید می  یا   

درس خیابانآ  

وولونگابا خیابان دیبلی  ۲۰۱۴کوئینزلند 

۴۲شماره   

 آدرس پستی:

فرفیلد  ۲۰۱۴کوئینزلند    

۴۴۲۲صندوق پستی   

(۱۶) ۴۴۳۰ ۴۴۶۶تلفن:   

(۱۶) ۴۴۳۰ ۴۴۲۲فاکس:   

 

 

کیوپاست در چندین مرکز در سراسر بریزبین، لوگان، 

گلد کوست، جنوب شرقی، مرکز، شمال و منتهای شمالی 

 کوئینزلند خدمات ارائه می کند.

مرکز چند فرهنگی بریزبین دفتر مرکزی کیوپاست در 

قرار دارد. این دفتر در  ۱۱واقع در وولونگابا شماره 

قسمت جنوبی بریزبین قرار دارد که نزدیک به جاده 

 ایپسویچ و در فاصله کوتاهی از:

متری خیابان  ۰۵۵ایستگاه قطار پارک رود )در قطار: 

 دیبلی(

  PAخطوط اتوبوس رانی بیمارستان  اتوبوس: 

جهت دریافت اطالعات بیشتر در مورد وسایط حمل و 

به اطالعات حمل و نقل نقل عمومی به سمت کیوپاست با 

 تماس بگیرید.  ۸۳۸ ۱۳۵شماره 

برای اطالعات بیشتر در مورد دفاتر محلی لطفآ با شماره 

 تماس بگیرید. ( ۵۶) ۳۳۳۸ ۷۷۶۶

  
کیوپاست عضو دیوان خدمات استرالیا به    

قربانیان و شاهدان شکنجه و آسیب دیدگان   

(FASSTT)است. روحی و روانی    

دفتر مرکزی:   

 مرکز چند فرهنگی بریزبین

۲۰۱۴کوئینزلند   

۴۲بریزبین، وولونگابا خیابان دیبلی شماره   

 QPASTT چگونگی دسترسی به دفاتر کیوپاست نحوه مراجعه به کیوپاست چگونه است؟
برای کمک به قربانیان و  کوئینزلندطرح 

شاهدان شکنجه و آسیب دیدگان روحی و 

  روانی
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 کیوپاست چه کاری انجاه می دهدی 

کیوپاست مرکزی در سطح جامعه محلی است که خدماتی 

منعطف و حساس از منظر فرهنگی ارائه می کند تا طیفی از 

نیازهای جسمی و روانی مورد نیاز قربانیان و شاهدان شکنجه 

  و آسیب دیدگان روحی و روانی را بر طرف نماید.

  کیوپاست برای چه کسانی استی

:کیوپاست از افرادی دستگیری می کند که  

 

تحت شکنجه قرار گرفته اند *   

شاهد شکنجه یکی از نزدیکانشان بوده اند*   

در طول پرواز از خانه و کشورشان از آسیبهای روانی رنج * 

 برده اند

به خاطر عضویت در یک گروه سیاسی، محلی و یا مذهبی *  

 مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند

از جنگ و تنش های سیاسی رنج برده اند و ترس جانشان *  

 را داشته اند

 محدوده خدمات

کیوپاست  در سطح ایالت خدمات ارائه می دهد و دارای 

دفاتری در مراکز شهری و محلی می باشد. خدمات ما در 

جنوب شرقی کوئینزلند جهت دسترسی به افراد در مکانهای 

مختلف ارائه می گردند.  ما همچنین خدماتی را به طور مستقیم 

  در مرکز، شمال و منتهای شمالی کوئینزلند اراائه  می دهیم

 

   

برای کمک به قربانیان و شاهدان شکنجه و آسیب دیدگان روحی و روانی کوئینزلندطرح    

  

  کیوپاست چه خدماتی ارائه می کندی

مشاوره در باره شکنجه و آسیب های روحی و 

قربانیان و شاهدان شکنجه و آسیب دیدگان روانی 

روحی و روانی شامل افرادی که درخواست پناهندگی 

 کرده اند

برای کودکان کودکان و جوانان   * مشاوره و وکالت 

سال که در معرض شکنجه و  ۱۴-۴و افراد جوان از 

 آسیب های روحی و روانی قرار گرفته اند

شاغلین بخش بهداشت و * آموزش وپیشرفت کاری  

درمان و مشاغل وابسته که کار آنها در رابطه با 

قربانیان و شاهدان شکنجه و آسیب دیدگان روحی و 

 روانی می باشد

خدمات ذیل در تمامی مراکز قابل ارائه نمی باشند   

ساله که  12—21برای جوانان   برنامه جوانان*  

 شامل: 

* وکالت و مشاوره جوانانی که درمعرض خود  

 آزاری یا خودکشی قرار دارند

* وکالت و حمایت روانی و اجتماعی در مدرسه و  

 جامعه محلی

* برنامه های تعطیالت   

   * باشگاه انجام تکالیف مدرسه 

* مداخالت مشاوره ای زودهنگاه در مشاجرات 

با تمرکز بر مسائل میان افراد نسلهای خانواده ها 

مختلف در خانواده، رشد و تربیت کودکان در یک 

محیط جدید و از بین رفتن پایه های حمایتی سنتی 

 خانواده

 

* برنامه های مداخالت زودهنگاه در سطح جامعه  

خانواده درگذار فرهنگی و   شامل برنامه هایمحلی 

 ساخت خانواده های قویتر 

 

* حمایت از مراقبین کودکان و خانواده های آنها 

 شامل فعالیت های انفرادی و در سطح جامعه محلی

 

پیش   با جامعه های محلی با* رشد جامعه محلی 

 زمینه پناهندگی 

 

* ظرفیت سازی و آموزش حرفه ای در مدارس 

برای حمایت از یادگیری و پیشرفت دانش آموزان با 

 پیش زمینه پناهندگی 
 

 

 

کیوپاست شکنجه را به عنوان نقض غیر قابل 

قبول حقوق بشر محکوه می کند و در مبارزه با 

 آن به دیگر سازمانهای همسو ملحق می شود.

 

کیوپاست عضو شورای جهانی بازپروری 

خشونت است.قربانیان    

 


