
ለቤተሰብ ሁከት አገልግሎቶች  
እርዳታ ጽሁፋዊ ወረቀት

በቀን 24 ሰዓት ለድንገተኛ ችግር ቁጥሮች

Police (ፖሊስ) | 000
በድንገት የተከሰተ ጉዳት ላይ ከሆኑ፤ እባክዎ ለፖሊስ በ 
000.መደወል ። 

safe steps Family Violence  
Response Centre  | 1800 015 188
ድረገጽ: www.safesteps.org.au
safe steps (ሰይፍ ስተፕስ) በሴቶች እና ህጻናት ላይ የሚያተኩር 
የቪክቶሪያ በቤተሰብ መካከል ለሚፈጸም ጥቃት ድጋፍ አገልግሎት 
ሰጪ ነው። የ safe steps (ሰይፍ ስተፕስ) ስልክ መስመር በቀን 
ለ24 ሰዓታት በሳምንት ለ7 ቀናት ክፍት ነው።

1800 RESPECT | 1800 737 732
ድረገጽ: www.1800respect.org.au
በወሲባዊ በደል፤ መጎሳቆል እና በቤተሰብ ጥቃት ችግር ላለባቸው 
ሰዎች 1800 RESPECT በአገር አቀፍ የሚቀርብ የስልክ 
አገልግሎት ነው። በቀን 24 ሰዓታት የሚሆን ሚስጥራዊ መረጃ፤ 
መማክርት እና የድጋፍ አገልግሎቶችን ያቀርባሉ። 

Sexual Assault Crisis Line | 1800 806 292
ድረገጽ: www.sacl.com.au
በቪክቶሪያ የሚኖሩና የወሲባዊ በደል ችግር ላጋጠማቸው ሰዎች 
በ Sexual Assault Crisis Line (በወሲባዊ በደል ችግር 
መስመር) በኩል የተለፎን መማክርት አገልግሎት ይቀርብላቸዋል።  
ከሥራ ሰዓት ውጭ ከሰኞ እስከ ዓርብ ከሰዓት 5pm እስከ 9am 
እንዲሁም ቅዳሜና እሁድ እንዲሁም በህዝባዊ በዓላት ጊዜ ሙሉ 
ጊዜ የሚቀርብ ሚስጥራዊ የሆነ አገልግሎት ነው።

ለአካባቢ በቤተሰብ መካከል ለተፈጸመ 
ጥቃት አገልግሎቶች

Women’s Health West | 9689 9588
ድረገጽ: https://whwest.org.au

Women’s Health West (ምእራባዊ የሴቶች ጤና) በመልበርን 
ምእራባዊ የከተማ ክልል ላሉ የሴቶች ጤና አገልግሎት ነው።    
በቤተሰብ ሁከት ችግር ላጋጠማቸው ሴቶችና እና ልጆቻቸው የተለያየ 
አገልግሎቶችን ማለት በፍርድ ቤት ድጋፍ፤ ለተቸገረ መኖሪያ ቤት፤ 
ጉዳይን መቆጣጠር እና ለህጻናት መማክርትን ያካተተ እናቀርባለን። 

inTouch Multicultural Centre  
Against Family Violence | 1800 755 988
ድረገጽ: https://intouch.org.au

InTouch (ኢንተች)የቪክቶሪያ መድብለ ባህላዊ በቤተሰብ መካከል 
ጥቃት ላጋጠማቸው አገልግሎት ሲሆን ታዲያ ከተለያየ ብዙሃን ባህላዊ 
ማህበረሰባት ለመጡ ሴቶችና ቤተሰባቸው ድጋፍ ያቀርብላቸዋል።

አቦርጂናል የቤተሰብ  
ሁከት አገልግሎቶች

Elizabeth Morgan House Aboriginal  
Women’s Service | 9482 5744
ድረገጽ: http:www.emhaws.org.au

Elizabeth Morgan House (ኢሊዛቤት ሞርጋን ሃውስ) 
በማህበረሰብ ቁጥጥር ያለ ድርጅት ሲሆን በቪክቶሪያ ውስጥ ላሉ 
ለአቦርጂናል ሴቶችና ልጆቻቸው በቤተሰብ መካከል ለሚፈጸም ጥቃት 
ድጋፍ አገልግሎቶችን ያቀርባል።  

Djirra | 1800 105 303
ድረገጽ: https://djirra.org.au

Djirra (ዲጂራ)በአቦርጂናል ማህበረሰብ ቁጥጥር ያለ ድርጅት ሲሆን 
በቪክቶሪያ ውስጥ ላሉ የአቦርጂናል ሰዎችና በቤተሰብ መካከል ጥቃት 
ላጋጠማቸው ድጋፍ ያቀርባል። 

የማህበረሰብ ህጋዊ የሆኑ አገልግሎቶች

Community Legal Centres
Community Legal Centres (የማህበረሰብ ህጋዊ ማእከላት) 
ተጽእኖ የሌለባቸው በራሳቸው የሚመሩ የማህበረሰብ ድርጅቶች 
ሲሆኑ ታዲያ ለህዝብ ያለክፍያ በነጻ ህጋዊ የሆኑ አገልግሎቶችን 
ያቀርባሉ። ከቤተሰብ ጥቃት ጋር በተዛመደ ለርስዎ ህጋዊ የሆነ ምክር 
እና ድጋፍ በማቅረብ መርዳት ይችላሉ።  በአካባቢዎ የሚካተቱት 
Community Legal Centres (የማህበረሰብ ህጋዊ ማእከላት)::

• Flemington/Kensington | 9376 4355
• Footscray | 9749 7720
• Melbourne | 9328 1885
• Melton/Brimbank | 9747 5240
• Moonee Valley | 9376 7929  
• Werribee | 9749 7720

ድረገጽ: www.fclc.org.au

Magistrates Courts (ማጅስትሬት/ወረዳ ፍርድ ቤቶች)
• Broadmeadows | 9221 8900
• Melbourne | 9628 7777
• Sunshine | 9300 6200
• Werribee | 9974 9300

ድረገጽ: https://www.mcv.vic.gov.au

ሌላ ህጋዊ የሆኑ አገልግሎቶች

Women’s Legal Service Victoria | 8622 0600
ድረገጽ: https://www.womenslegal.org.au

በተለይ በቤተሰብ ጥቃት ላጋጠማቸው ሴቶች የ Women’s 
Legal Service Victoria (በቪክቶሪያ የሴቶች ህጋዊ 
አገልግሎት) ህጋዊ የሆነ ምክር ማቅረብ እና በውክልና 
ይቆምላቸዋል።

Victorian Legal Aid | 1300 792 387
ድረገጽ: https://www.legalaid.vic.gov.au

ስለ በቤተሰብ ጥቃት ፈጠራ Victorian Legal Aid (የቪክቶሪያ 
ህጋዊ የሆነ እርዳታ)  ህጋዊ የሆነ ምክርና ድጋፍ ያቀርባል። 

Court Network | 1800 681 614
ድረገጽ: https://courtnetwork.com.au

Court Network (ኮርት ነትዎርክ/የፍርድ ቤት አሰራር መርበብ) 
የማህበረሰብ ድርጅት እንደሆነና ስለ ፍርድ ቤት አሰራር ዘይቤ 
እንዲረዳችሁ እርዳታ ያቀርባል። ወደ ፍርድ ቤት ለሚመጡ ሰዎች 
በፈቃደኝነት ሠራተኞች በኩል ድጋፍና መረጃ ይቀርብላቸዋል።

Victorian Aboriginal Legal Service |  
1800 064 865
ድረገጽ: https://vals.org.au

በቪክቶሪያ ውስጥ ላሉ የአቦሪጂናል/ Aboriginal እና የቶረስ 
ስትራት አይላንደርስ/ Torres Strait Islander ሰዎች በ 
Victorian Aboriginal Legal Service (ለቪክቶሪያ 
አቦርጂናል ህጋዊ የሆነ አገልግሎት)ኩል ህጋዊ የሆነ ምክርና የጉዳይ 
አሰራር ድጋፍ ይቀርብላቸዋል።

ማህበረሰብና የአእምሮ  
ጤና አገልግሎቶች

cohealth 
cohealth (ኮሄልዝ)የማህበረሰብ ጤና ጥበቃ ድርጅት ሲሆን ታዲያ 
የጤና እና የድጋፍ አገልግሎቶችን ያቀርባል። በቤተሰብ መካከል ጥቃት 
ላጋጠማቸው ሰዎች ለቤተሰብ ጥቃት/ሁከት መማክርትን ያካተተ 
የጤና አገልግሎቶችን ያቀርባሉ።

• Footscray, Braybrook እና Melton | 9448 5502 
• Kensington, North Melbourne እና Niddrie | 

9448 5520
• Collingwood, Fitzroy እና Melbourne CBD |  

9448 5528
ድረገጽ: www.cohealth.org.au/contact

Djerriwarrh Health Services 
ድረገጽ: www.djhs.org.au/home

በመልቶንና በሙራቦል ክልሎች ላሉ ሰዎች በ Djerriwarrh 
Health Services (የድጀሪዋርህ ጤና አገልግሎቶች) በኩል 
የጤና እና ደህንነት አገልግሎቶች ይቀርብላቸዋል። ስለሚኖራቸው 
አገልግሎቶች እና ስልክ ቁጥራቸው ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት 
እባክዎ በነሱ ድረገጽ ላይ ከፍቶ ማየት።

IPC Health | 9219 7142
ድረገጽ: www.ipchealth.com.au

IPC Health (አይፕሲ ጤና) የተለያየ የጤና አገልግሎቶች ለ ማህበረሰብ 
ያቀርባል። በምእራባዊ መልበርን ክልል ስድስት ክሊኒኮች አሏቸው።

The Crisis Assessment and Treatment Team
ድረገጽ: www.healthdirect.gov.au/
crisis-management

በአእምሮ ጤና ችግር ጊዜ በቀን ለ24 ሰዓታት፤ በሳምንት ለ7 ቀናት 
የ ችግር ለደረሰበት ግምገማ እና የህክምና ቡድን ወዲያውኑ እርዳታ 
ያቀርባል። በአእምሮ ጤና ችግር ጊዜ እርስዎን ለመርዳት የህክምና 
ቡድኑ ለተለያየ አእምሮ ጤና  ባለሙያዎችን ያካተተና አብሮ 
በመሥራት ይረዳሉ።

ለድንገተኛ ችግር መጠለያ ቦታ  
እና ለመኖሪያ ቤት ድጋፍ

St Kilda Crisis Contact Centre | 1800 627 727
ድረገጽ: http://crisisservicesnetwork.org.au

St Kilda Crisis Contact Centre (ሴንት ኪልዳ በችግር ጊዜ 
ማነጋገሪያ ማእከል)  በሳልቫሽን አርሚ/Salvation Army  በኩል 
የሚሠራና ታዲያ ከድንገተኛ ችግር መኖሪያ ቤት ጋር በተዛመደ ይረዳል። 

Launch Housing | 9288 9600
ድረገጽ: www.launchhousing.org.au

መጠለያ ቦታ ለሌላቸው/በርንዳ ተዳዳሪ ለሆኑ ሰዎች፤ ደህንነቱ 
የተጠበቀ መኖሪያ ቤት እንዲያገኙ Launch Housing (ላውንች 
ሃውሲንግ) ይረዳል። 

Unison | 1800 825 955
ድረገጽ: http://unison.org.au

አቅም በሚፈቅድ የማሕበራዊ መኖሪያ ቤት የ Unison (የዩኒሶን)
ያቀርባል። በተጨማሪም በምእራባዊ መልበርን ላሉ መጠለያ ቤት 
ለሌላቸው ሰዎች አገልግሎቶችን ያቀርባሉ። 

Social Housing and Support Network 
(SASHS) | 9312 5424
ድረገጽ: www.salvationarmy.org.au/sashs 

በምእራባዊ መልበርን መጠለያ ቦታ ለሌላቸው ወይም ጐዳና ተዳዳሪ 
ለመሆን ችግር ላይ ላሉ ሰዎች የ Social Housing and Support 
Network (ማሕበራዊ መኖሪያ ቤትና የድጋፍ ቅንጅት) እርዳታ 
ያቀርብላቸዋል። ይህ እርዳታ የሚቀርበው በሳልቫሽን አርሚ/
Salvation Army በኩል ነው።  

Women’s Housing Ltd | 9412 6868
ድረገጽ: http://womenshousing.com.au

መጠለያ ቦታ ለሌላቸው ሴቶች በአነስተኛ ክፍያ መኖሪያ ቤት በ 
Women’s Housing Limited (የሴቶች መኖሪያ ቤት ሃላፊነቱ 
የተወሰነ) በኩል ይቀርባል።

AMHARIC | አማርኛ



ባህሪያቸውን መቀየር  
ለሚፈልጉ ወንዶች ድጋፍ

ባህሪያቸውን መቀየር ለሚፈልጉ ወንዶች ለመርዳት ከዚህ በታች ያሉት 
አገልግሎቶች ይቀርባሉ:
Men’s Referral Service (የወንዶች መላኪያ 
አገልግሎት) | 1300 766 491
ድረገጽ: www.ntv.org.au 

MensLine Australia (ለወንዶች መስመር 
አውስትራሊያ) | 1300 789 987
ድረገጽ: https://mensline.org.au

LifeWorks (ላይፍ ዎርክስ) | 1300 543 396
ድረገጽ: https://lifeworks.com.au 

መጠቀም ስለመቻል

National Relay Service 
ድረገጽ: https://internet-relay.nrscall.gov.au

መስማት የተሳናቸው ወይም የመስማት ወይም የመናገር ጕድለት 
ላለባቸው ሰዎች የ National Relay Service (በሃገር አቀፍ 
መልእክት ማስተላለፊያ አገልግሎት) የስልክ መፍትሄ ማስገኛ ነው።

Telephone Interpreter  
Service | 13 14 50 

የቀረበውን ጽሁፍ በርስዎ ቁንቋ እንዲተረጎም ለሆነ ሰው 
ማነጋገር ከፈለጉ፤ እባክዎ መጀመሪያ ለስልክ አስተርጓሚ 
አገልግሎት (TIS) ይደውሉ። 

ይህ መገልገያ ምንጭ የወጣው በ Women’s Health West ነበር። እኛ ስለምናቀርበው አገልግሎቶች 
የበለጠ መረጃ ለማግኘት፤ እባክዎ በድህረገጽ www.whwest.org.au ላይ ማየት

በወሲባዊ በደል ላጋጠማቸው ተበዳዮች 
/ክችግር ለተረፉ ድጋፍ

CASA House | 9635 3610
ድረገጽ: www.casahouse.com.au

በቅርቡ በደል ለደረሰባቸውና ከዚህ ቀደም በወሲባዊ በደል ችግር 
ላጋጠማቸው ሴቶችም ሆነ ወንዶች አገልግሎቶች በ Centre 
Against Sexual Assault (CASA) House (ካሳ ሃውስ) 
በኩል ይቀርባል። በመልበርን ውስጥ CASA House የ Royal 
Women’s Hospital መምሪያ አንዱ ክፍል ነው።

WestCASA | 9216 0444
ድረገጽ: https://westcasa.org.au

WestCASA (ወስትካሳ)(Western Region Centre 
Against Sexual Assault) በወሲባዊ በደል ለተቸገሩ 
የመማክርት አገልግሎት መስጫ ነው። በምእራባዊ መልበርን ከተማ 
ክልል ውስጥ ችግር ለደረሰበት የ24-ሰዓት እንክብካቤ ያቀርባሉ።

Victims of Crime Helpline | 1800 819 817
ድረገጽ: www.victimsofcrime.vic.gov.au

በቤተሰብ መካከል ጥቃት ላጋጠማቸው ሰዎች መረጃ እና ምክር 
በ Victims of Crime በኩል እርዳታ ያገኛሉ። እንዲሁም 
በቤተሰብ ጥቃት/ሁከት ስለሚከሰት ችግር ለመቆጣጠር ከሚረዱ 
አገልግሎቶች ጋር ያገናኝዎታል።

LGBTQIA+ አገልግሎቶች  

W|respect | 1800 542 847
ድረገጽ: www.withrespect.org.au

w|respect በቤት ውስጥና ቤተሰብ መካከል ለሚፈጸም ጥቃት 
አገልግሎት ሲሆን ይህም ሴት ከሴት ጋር ወሲብ፤ ግብረ ሶዶማዊ፤ 
በሁለት ጾታዊ፤ ጾታዊ ቅያሬ፤ በማይታወቅ ጾታዊ (ወይም 
አጠራጣሪ) (LGBTQIA) ለሚታወቁ ሰዎች እርዳታ ያቀርባል። 
በቪክቶሪያ ውስጥ በቤተሰብ መካከል በሚፈጸም ጥቃት ለተቸገሩ 
ግለሰቦችና ቤተሰቦች እርዳታ ያደርጋል።   

Thorne Harbour Health | 9865 6700
ድረገጽ: https://thorneharbour.org 

በኤልጂቢቲአይኪው ማህበረሰብ ክፍሎች ለሚታወቁ ማህበረሰባት 
በቶርነ ሃርቦር ሄል በኩል Thorne Harbour Health (በቶርነ 
ሃርቦር ጤና) እርዳታ ይቀርብላቸዋል። በቪክቶሪያ ውስጥ በቤተሰብ 
መካከል ጥቃት ላጋጠማቸው ሰዎች የመማክርት አገልግሎቶችና 
የገንዘብ እርዳታ ያቀርባሉ።

በእድሜ አንጋፋ ለሆኑ ሰዎች አገልግሎቶች

Seniors Rights Victoria | 1300 368 821
ድረገጽ: https://seniorsrights.org.au

በመላው ቪክቶሪያ ውስጥ በሁከት ግጭት ወይም ጕዳት 
ለደረሰባቸው ሰዎች በ Senior Rights Victoria (በእድሜ 
አንጋፋ ለሆኑ መብቶች ቪክቶሪያ)  በኩል መረጃ፤ ድጋፍና እና 
ምክር ይቀርባል። 

የገቢ መጠን ድጋፍ

Centrelink | 132 850
የገንዘብ እርዳታ ማግኘት ይችሉ ይሆናል። የሚፈቀድልዎት ከሆነ 
ለማጣራት Centrelink (ሰንተርሊንክን) ያነጋግሩ።

ለህጻናት እና ታዳጊ ወጣቶች  
አገልግሎቶች

Gatehouse Centre | 9345 6391
ድረገጽ: www.rch.org.au/gatehouse 

Gatehouse Centre (ጋተሃውስ ማእከል) ለወሲባዊ ጥቃት 
ተቃዋሚ የሆነ ማእከል ሲሆን ታዲያ በህጻናት፤ ታዳጊ ወጣቶች እና 
በቤተሰቦቻቸው ላይ ወሲባዊ በደል ሲደርስ ማእከሉ አገልግሎቶች 
ያቀርብላቸዋል። Royal Children’s Hospital Melbourne 
(ሮያል የህጻናት ሆስፒታል መልቦርን) ያለ መምሪያ ክፍል ነው።  

Melbourne Youth Support  
Service | 9614 3688
ድረገጽ: https://www.melbournecitymission.org.
au/services/program-detail/melbourne-youth-
support-service-(myss)  
(ወይም በጉግለ/Google ‘Melbourne youth support 
service’)
በቪክቶሪያ ውስጥ ላሉ ታዳጊ ወጣቶች በ Melbourne Youth 
Support Service (መልቦርን የወጣት አገልግሎት) በኩል የአጭር 
ጊዜ መጠለያ ቤት ድጋፍ ይቀርባል። እድሚያቸው ከ16 እስከ 24 
ዓመት ለሆኑና መጠለያ የሌላቸው ወይም ለጐደና ተዳዳሪነት ችግር 
ለተጋለጡ ታዳጊ ወጣቶች ይረዷቸዋል። 

Victorian Aboriginal Child Care  
Agency | 9287 8800
ድረገጽ: https://www.vacca.org

የ Victorian Aboriginal Child Care Agency (የቪክቶሪያ 
አቦርጂናል ህጻን እንክብካቤ ድርጅት) በአቦርጂናል ማህበረሰብ 
ቁጥጥር ያለ ድርጅት ነው።  ለአቦርጂናል ሴቶችና ህጻናት 
እንዲያገግሙና ህይወታቸውን ለመምራት እንዲችሉ ለመርዳት 
ለቤተሰብ ሁከት ድጋፍ አገልግሎቶችን ያቀርባሉ።

Kids HelpLine | 1800 551 800
ድረገጽ: https://kidshelpline.com.au

በመላው አውስትራሊያ እድሚያቸው ከ5 እስከ 25 ዓመት ለሆኑና 
ታዳጊ ወጣቶች በ Kids Helpline (በህጻናት እርዳታ መስመር) 
በኩል የስልክ እና በመስመር ላይ የመማክርት አገልግሎት ይቀብላቸዋል። 
በቀን ለ24 ሰዓታት፤ በሳምንት ለ7 ቀናት በሳምንቱን ይሠራሉ፡

ግንኙነት/ዝምድና

Relationships Australia | 1300 364 277
ድረገጽ: www.relationships.org.au

በሞላው አውስትራሊያ ውስጥ ሰዎች ያላቸው ግንኙነት ዝምድና 
በቤተሰብ ጥቃት ወይም በደል ላይ ሲያጋጥም ለመርዳት በ 
Relationships Australia (ረላሽንሽፕስ አውስትራሊያ) 
በኩል የተለያዩ አገልግሎቶች ይቀርባል።

Relationships Australia Victoria 
Sunshine ማእከል  ስልክ: 8311 9222
ድረገጽ: www.relationshipsvictoria.com.au

የቤተሰብ ሁከት ላጋጠማቸው ሰዎች የተለያየ ድጋፍና የማቋቋሚያ 
አገልግሎቶች በ Relationships Australia Victoria 
(ረላሽንሽፕስ አውስትራሊያ ቪክቶሪያ) በኩል ይቀርባል። ከመላው 
ቤተሰብ ጋር አብረው ይሠራሉ፤ ይህም በቤተሰብ ግጭት ሁከት 
ለፈጸሙ እና ያላቸውን ባህሪ እንዲቀይሩ ፕሮግራም ለቀረበላቸው 
ወንዶች ያካተተ ነው። 

ሌሎች ጠቃሚ አገልግሎቶች

Drummond St | 9663 6733
ድረገጽ: https://ds.org.au 

Drummond St (ድረሞንድ መንገድ) የተለያየ አገልግሎቶችን 
ያቀርባል። እንዲሁም ለስደተኛ እና LGBTQIA+ ለግለሰቦችና 
ቤተሰቦች ድጋፍ ያቀርባሉ።

Sacred Heart Mission | 9537 1166
ድረገጽ: www.sacredheartmission.org 

Sacred Heart Mission (ሳክርድ ሃርት ሚሽን) ችግር 
ላጋጠመው ማንኛውም ሰው የመኖሪያ ቤት እና ድጋፍ 
ያቀርባል።

WIRE (Women’s Information and Referral 
Exchange)  | 1300 134 130
ድረገጽ: https://www.wire.org.au

WIRE (የሴቶች መረጃ እና ሲተላለፉ መለዋወጥ) ለሁሉም 
የቪክቶሪያ ሴቶች ድጋፍና መረጃ ሲያቀርብ ይህም ብቸኛ 
ያልሆነና ብዙ የተለያየ ጾታ ባላቸው ሰዎች ላይ በተለያየ ጕዳይ 
ማለት የቤተሰብ ግጭት ሁከትን ያካተተ ለደረሰበት ድጋፍና 
መረጃ ያቀርባል። እንዲሁም ሊረዳዎት ወደሚችል ሌላ የአካባቢ 
አገልግሎቶች መላክ ይችላሉ። 

Parentline Victoria | 1300 301 300
ድረገጽ: www.parentline.com.au

Parentline (የወላጅ መስመር ቪክቶሪያ)፤)እድሚያቸው ከ0 
እስከ 18 ዓመት ላሉ ህጻናት ወላጆችና ተንከባካቢዎች የስልክ 
አገልግሎት ያቀርባል። ልጅን በማሳደግ ጉዳይ ላይ ሚስጥራዊ የሆነ 
መማክርትና ድጋፍ ያቀርባሉ።

Lifeline | 13 11 14
ድረገጽ: https://www.lifeline.org.au

Lifeline (ላይፍ ላይን) በሞላው አውስትራሊያ በችግር ጊዜ 
ድጋፍና እራስን ከማጥፋት ለመከላከል 24-ሰዓት እርዳታ ያቀርባል።

ስልክ አፕስ/Phone Apps

የሚከተሉት አፕስ/apps ለመጠቀምና ለመጫን ያለክፍያ በነጻ 
ናቸው። እነዚህን መጫን ማውጣት የሚችሉት በርስዎ ስማርት 
ስልክ ላይ ከጎግል መጫወቻ/Google Play ወይም ከiTunes 
App ማከማቻ ላይ ይሆናል።

Daisy
Daisy (ዲያስይ) አፕ/app ሲሆን ይህም በአካባቢዎ ስለላሉ 
የድጋፍ አገልግሎቶች መረጃ ያቀርባል። ይህንን ለሚጠቀሙ ሰዎች 
ያላቸውን ግላዊ መረጃ ለመከላከል የደህንነት ገጽታዎችን ያካትታል።

Penda
Penda (ፐንዳ) አፕ/app ሲሆን ይህም በቤተሰብ ግጭት ጥቃት 
ላጋጠማቸው ሴቶች ለመርዳት ነው። ሴቶችን በገንዘብ ለመርዳት 
ያተኰረ ነው። ህጋዊ የሆነ እና የፋይናሻል መረጃ እንደሚያቀርብና 
እርስዎን መርዳት ወደሚችሉ ሌላ አገልግሎቶች ይልክዎታል።

Arc 
Arc (አርክ) አፕ/app ሲሆን ይህም በቤተሰብ ግጭት ጥቃት 
ላጋጠማቸው ሰዎች ይሆናል። ለፍርሃት ወይም ለደህንነት 
የሚያስፈራ ስሜት ስለሚፈጥሩ ድርጊቶች መረጃ መያዝ እንዲችሉ 
ያደርጋል። ከድጋፍ ሰጪ ሰው ወይም አገልግሎት ጋር ሲነጋገሩ 
እንዲረዳዎት ይህን መረጃ መጠቀም ይቻላል።


