
اطالعات برای 
مراجعین

دربارٔه کیوپست 

کیوپست )مخفف برنامٔه کویینزلند برای بازماندگان شکنجه و آسیب( سازمانی 
غیردولتی و غیرانتفاعی است که خدمات فرهنگی خود را بی هیچ وابستگی سیاسی 
یا مذهبی به منظور ،  ارتقای سالمت و تندرستی افراد ساکن استرالیا که به دنبال 

رهایی از آسیب های ناشی از جنگ ،  آزاروشکنجه هستند، ارائه می دهد.

ما از همهٔ افراد، فارغ از قومیت، فرهنگ، جنسیت، سن، توانایی ها، گرایش جنسی، 
زبان یا باورهای مذهبی شان استقبال می کنیم. کیوپست خدماتی حامی جامعٔه 

ال جی بی تی آی کیو یا غیردگرجنس گرایان است که با افتخار به برابری و دربرگیری 
برای همگان متعهد است.

کیوپست می تواند به همه کمک کند، فارغ از این که چگونه یا چه زمان به استرالیا 
آمده اند. ما به همٔه سنین یاری می رسانیم، از جمله کودکان و سالمندان.

www.qpastt.org.au

کیوپست نمایندٔه کویینزلند در مرکز هم اندیشی خدمات استرالیا به بازماندگان شکنجه و آسیب 

است.

)Forum of Australian Services to Survivors of Torture and Trauma(

www.fasstt.org.au

کیوپست برای چه کسانی است؟ 

کیوپست به افراد زیر کمک می کند:

کسانی که به دلیل جنگ، درگیری یا شکنجه مجبور به ترک وطنشان 	 
شده اند

کسانی که پیش از آمدن به استرالیا در اردوگاه های پناهندگان یا 	 
کشورهای دیگر بوده اند

کسانی که به دلیل عضویت در گروه های سیاسی، قومی یا مذهبی، یا 	 
به دلیل جنسیت یا گرایش جنسی شان مورد آزار قرار گرفته اند

کیوپست می تواند هم به کسانی کمک کند که اخیرا وارد استرالیا شده اند و هم 
کسانی که سال هاست این جا بوده اند.

ما از افرادی با ویزای دائم، دارندگان حفاظت موقت و پناهجویان حمایت 
می کنیم.

خدمات ما رایگان، داوطلبانه و محرمانه است.

رویای ما این است که افرادی با پیشینٔه پناهندگی، زندگی ای فارغ از 
صدمات ناشی از شکنجه، آسیب و بی عدالتی های حقوق بشری داشته 

باشند.

ما از افرادی با پیشینٔه پناهندگی حمایت می کنیم تا در جامعه مان به شفا، 
احساس تعلق و شکوفایی برسند. 

FARSI یسراف

 دفتر اصلی – بریزبن

 مرکز چندفرهنگی بریزبن

28 Dibley Street, 
Woolloongabba QLD 4102

 تلفن: ۰۷۳۳۹۱۶۶۷۷ 

لوگن
Unit 19/ 390 Kingston Road, 

Slacks Creek QLD 4127

 تلفن: ۰۷۳۰۸۹۴۳۱۰ 

تووومبا

Toowoomba Multicultural 
Centre

15 Snell Street,  
Toowoomba QLD 4350

 تلفن: ۰۷۴۵۷۳۴۳۹۱

تماس با ما

 کنز

212 McCormack Street, 
Manunda QLD 4870

 تلفن: ۰۴۸۱۹۶۵۵۵۱ 

تاونزویل

سنترِکیر

410 Ross River Road, 
Cranbrook QLD 4814

تلفن: ۰۷۴۷۷۲۹۰۰۰

 ایمیل تمام دفاتر:

connect@qpastt.org.au



    

چگونه از کیوپست کمک بگیریم 

می توانید با شمارٔه ۰۷۳۳۹۱۶۶۷۷ با ما تماس بگیرید 	 
می توانید در ساعات کاری به دفتر کیوپست بیایید و با 	 

مشاوری صحبت کنید 
مراکز کمک به استقرار یا خدمات دهندگان دیگر، پزشک 	 

عمومی، رهبران گروه های اجتماعی، مدارس و تیف 
می توانند شما را معرفی کنند 

اگر زیر ۱۸ سال داشته باشید، کیوپست نیاز به رضایتنامٔه 	 
والدین یا ولی قانونی تان دارد 

اگر بخواهید فرد بزرگسالی را به ما معرفی کنید، آن فرد 	 
باید با این کار موافق باشد

معرفی نامه و اطالعات بیشتر را می توانید در وبسایت کیوپست 
www.qpastt.org.au بیابید، به نشانی

مراکز خدمات

دفتر اصلی کیوپست در بریزبن در مرکز چندفرهنگی بریزبن 
قرار دارد و دفتر کوچک تری هم در لوگن هست.

کیوپست در ایناال، تووومبا، گلدکوست، کنز و تاونزویل هم 
خدمات ارائه می دهد.

برای کسب اطالعات دربارٔه مراکز ارتباطی و منطقه ای لطفا با 
شمارٔه ۰۷۳۳۹۱۶۶۷۷ تماس بگیرید. 

چه کسی ممکن است نیاز به حمایت کیوپست داشته 
باشد؟ 

هر کسی که شکنجه یا آسیب را تجربه کرده باشد ممکن است بعضی 
از موارد زیر را در خود متوجه شود: 

احساس غم، نگرانی، اضطراب یا ترس 	 

افکار و خاطرات ناراحت کنندٔه گذشته 	 

کم اشتهایی یا پرخوری 	 

مشکالت فکر کردن و تمرکز 	 

مشکالت خواب و کابوس 	 

درد و مشکالت جسمی بی دلیل 	 

دشواری در روابط	 

کودکان ممکن است تعدادی از مشکالت باال را داشته باشند، به 
عالؤه: 

احساس غم، نگرانی یا خشم 	 
داستان سازی یا نقاشی دربارٔه تجارب ناراحت کننده شان 	 
وقتی از والدین/مراقبان جدا می شوند، بسیار تحت فشار 	 

قرار می گیرند
تجربٔه مشکالت یادگیری و رفتاری در مدرسه	 

کیوپست چه خدماتی ارائه می دهد؟ 

کیوپست با بزرگساالن، خانواده ها، کودکان و جوانان کار می کند.

ما طیفی از خدمات رایگان و محرمانه ارائه می دهیم، از جمله:

مشاوره*	 

برنامه های گروهی سالمت برای مردان، زنان و جوانان	 

برنامه هایی در شراکت با جوامع محلی	 

فعالیت های جوانان و برنامه های تعطیالت برای جوانان ۱۲ 	 
تا ۲۴ ساله

گروه های مدیریتی »صدای جوانان«	 

هنردرمانی های بیانی »هیل«	 

 

*مشاوره فضایی خصوصی و امن است که در آن می توانید نگرانی ها و 
دغدغه هایتان را با فردی در میان بگذارید که برای گوش دادن به حرف های 
شما آموزش دیده است. مشاورتان همچنین می تواند شما را به جایی معرفی 

کند که برای حل مشکالت عملی تان به شما یاری دهد و در درک این که 
اوضاع در استرالیا به چه صورت است کمکتان کند.


