የ Unison የቅድሚያ ግምገማ እና
ዕቅድ አገልግሎት
የመገኛ አድራሻዎች
Seddon ጽ/ቤት

አግኙን
በምንሰጣቸው አገልግሎቶች ላይ ሁሉንም አይነት ግብረ
መልሶች በደስታ እንቀበላለን። በመስመር ላይ፣ በአካል
በመቅረብ፣ በጽሑፍ ወይም በስልክ እኛን በማግኘት
ግብረ መልስ ማቅረብ ይችላሉ። የመገኛ አድራሻዎቻችን
ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል።

112-122 Victoria Street, Seddon
(corner Victoria & Buckley Streets)
P 03 9689 2777
ክፍት የሚሆንባቸው ሰዓታት፡ ከ 9am እስከ 5pm፣
ከሰኞ እስከ አርብ (በህዝባዊ በዓላት ዝግ ነው)
Werribee ጽ/ቤት
Level 1, 1-13 Watton Street, Werribee
P 03 9216 0300
ክፍት የሚሆንባቸው ሰዓታት፡ ከ 9am እስከ 5pm፣
ከሰኞ እስከ አርብ (በህዝባዊ በዓላት ዝግ ነው)
ድረ ገጽ
www.unison.org.au

የአስተርጓሚ አገልግሎቶች ይገኛሉ

በመስመር ላይ
www.unison.org.au

በአካል በመቅረብ
በቢሮዎቻችን ቀጠሮዎች ከሰኞ
እስከ አርብ ከ 9am እስከ 5pm ድረስ
(የህዝብ በዓላትን ሳይጨምር) መያዝ ይቻላል።

በጽሑፍ ወይም በስልክ

የቤት እጦት
አገልግሎቶች

የአካባቢዎን ጽ/ቤት ያነጋግሩ
የተሟላ የስልክ ቁጥሮች እና የአድራሻዎች ዝርዝር በድረ
ገጻችን ላይ ይገኛል።
ዋና መስሪያ ቤት
ፖ.ሳ.ቁ 12145 A’Beckett St
Melbourne 8006
P 03 9349 0250

ከአስተርጓሚ ድጋፍ የሚፈልጉ ከሆነ፣
እባክዎን ያሳውቁን እና ልናመቻች
እንችላለን።

የሚበለጽጉ
ማህበረሰቦች

የ Unison የቅድሚያ ግምገማ እና
ዕቅድ አገልግሎት
የ Unison የቅድሚያ ግምገማ እና ዕቅድ (IAP)
አገልግሎት በ Moonee Valley፣ Maribyrnong፣
Hobsons Bay፣ Wyndham፣ እና በ Melbourne
ከተማ ሰሜን እና ምእራባዊ አካባቢዎች ለሚገኙ
የመኖሪያ ቤት አልባ ወይም ቤታቸውን የማጣት አደጋ
ለተጋረጠባቸው ሰዎች አገልግሎቶችን እንዲሰጥ በጤና
እና ሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ የገንዘብ ድጋፍ
ይደረግለታል።
የ IAP አገልግሎት ሰዎች የሚከተሉትን እንዲያገኙ
ለማገዝ የግምገማ፣ የሪፈራል፣ የተሟጋችነት እና የገንዘብ
ድጋፍ ያቀርባል፡
●
●
●
●
●

የቀውስ ጊዜ እና የሽግግር መኖሪያ ቤት
የድጋፍ አገልግሎቶች
የግል ኪራይ
የሕዝብ መኖሪያ ቤት
የማህበረሰብ መኖሪያ ቤት

ከ IAP አገልግሎት እርዳታ ማግኘት
የምችለው እንዴት ነው?
በ 112-122 Victoria Street ወደ ሚገኘው የ Seddon
ጽ/ቤታችን መምጣት ወይም በስልክ ቁጥር 03 9689
2777 መደወል ይችላሉ።
በ Wyndham ክልል የሚኖሩ ሰዎች በ Werribee፣
Level 1, 1-13 Watton Street ወደ ሚገኘው ጽ/
ቤታችን መምጣት ወይም በስልክ ቁጥር 03 9216
0300 መደወል ይችላሉ።

የገንዘብ ድጋፍ
የ IAP አገልግሎት ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች መኖሪያ
እንዲመሰርቱ ወይም እንዲያገኙ ለማገዝ የሚውል
ውስን የመኖሪያ ቤት ማቋቋሚያ ፈንድ (HEF) አለው።
በ HEF ላይ የብቁነት ምዘና ተፈጻሚ የሚሆን ሲሆን
በአጠቃላይ ለአንድ-ጊዜ የሚሰጥ የገንዘብ ድጋፍ ነው።

የ Unison የግል ኪራይ
ተደራሽነት መርሃግብር (Private
Rental Access Program)
Unison በ Moonee Valley፣ Maribyrnong፣
Hobsons Bay፣ Wyndham፣ እና በ Melbourne
ከተማ ሰሜን እና ምእራባዊ አካባቢዎች የግል ኪራይ
ተደራሽነት መርሃግብር እንዲያቀርብ በጤና እና ሰብአዊ
አገልግሎቶች መምሪያ የገንዘብ ድጋፍ ይደረግለታል።
የግል ኪራይ ተደራሽነት መርሃግብር በ IAP ቡድን
በሚቀርቡ አገልግሎቶች ላይ የሚገነባ ሲሆን ሰዎች የግል
ኪራይ መኖሪያ ቤቶችን እንዲያገኙ እና ይዘው እንዲቆዩ
ለማገዝ ይሰራል። ይህም ከሪል እስቴት ኤጀንቶች ጋር
ግንኙነቶችን በማዳበር እና ተለዋዋጭ የገንዘብ ድጋፍ
ፓኬጆችን በማከፋፈል ከግብ ይደርሳል።
የግል ኪራይ ተደራሽነት መርሃግብር በሚሸፍነው አካባቢ
ከግል የኪራይ መኖሪያ መባረርን መከላከል ላይም
እንዲሁ ትኩረት አለው።

ከግል ኪራይ ተደራሽነት መርሃግብር
እርዳታ ማግኘት የምችለው እንዴት ነው?
እባክዎን የግል ኪራይ ተደራሽነት መርሃግብር ቡድንን
በስልክ ቁጥር 03 9396 1667 ደውለው ያናግሩ።

ከመደበኛ የሥራ ሰዓታት በኋላ ያለ እርዳታ
የመኖሪያ ቤት አልባ ወይም ቤትዎን የማጣት አደጋ
ካለብዎት፣ ጽ/ቤታችን ዝግ በሚሆንበት ጊዜም ቢሆን
እገዛ ሊያገኙ ይችላሉ።
ከመደበኛ የሥራ ሰዓታት በኋላ ላለ እርዳታ
P 1800 825 955 (ነፃ ጥሪ፣ 24/7 ክፍት ነው)
ከመደበኛ የሥራ ሰዓታት በኋላ ሲደውሉ፣ በ St Kilda
ካለው የ Salvation Army Crisis Support Services
ጋር ይገናኛሉ።
safe steps Family Violence
Response Centre
P 1800 015 188 (ነፃ ጥሪ፣ 24/7 ክፍት ነው)
የቤተሰብ ሁከት እያጋጠማት ያለች ሴት የቤተሰብ ሁከት
ድጋፍ አገልግሎቶች፣ ሕጋዊ መብቶች እና የመኖሪያ
አማራጮችን ለተመለከቱ መረጃዎች በቀን ለ 24 ሰዓታት
በሳምንት ለ 7 ቀናት በመደወል በሚስጥር ከሌላ ሴት
ጋር መነጋገር ትችላለች።
ማስፈራሪያ ከደረስዎ ወይም ለራስዎ፣ ለልጅዎ ወይም
የቤተሰብ አባል የሚፈሩ ከሆነ - ወደ 000 ይደውሉ።
Frontyard Youth Support Services
P 1800 800 531 (ነፃ ጥሪ)
ወይም ወደ 19 King Street፣ Melbourne CBD ብቅ ይበሉ።
(በሳምንቱ የስራ ቀናት ከ 9am - 8pm፣ ቅዳሜና እሁድ
ከ 10am - 6pm)
Frontyard ከ 16 እስከ 24 ዓመት እድሜ ክልል ውስጥ
ለሚገኙ የመኖሪያ ቤት አልባ ወይም ቤታቸውን
የማጣት አደጋ የተጋረጠባቸው ወጣቶች በርካታ
አገልግሎቶችን ያቀርባል።

