MACEDONIAN

Служби за социјална работа
Ако минувате низ тежок период, нашите социјални работници може да ви помогнат.

Како помагаме ние
Нашите социјални работници може да ви помогнат со:
•

краткорочно советување

•

информации, и

•

упатување до служби и услуги за поддршка.

На кого му помагаме
Нашите социјални работници може да ви помогнат кога чувствувате дека ви е потребно да
се обратите до некого за поддршка.
Со нив може да разговарате:
•

при семејно и домашно насилство

•

ако размислувате за самоубиство или за самоповредување

•

ако сте млад човек без поддршка

•

при лична или семејна критична ситуација

•

ако сте загрижени во врска со душевното здравје, и

•

ако сте засегнати од природна непогодица.

Соочување со насилство
Ако се соочувате со семејно и домашно насилство, нашите социјални работници може да ви
помогнат да добиете пристап до:
•

услуги во случај на семејно и домашно насилство

•

сместување во итен случај и поддршка со домување

•

парична помош

•

советување

•

здравствени услуги, и

•

правни услуги.

Душевно здравје
Нашите социјални работници може да ви помогнат да добиете пристап до служби и услуги
за поддршка при нарушено душевно здравје ако:
•

се чувствувате тажно и потиштено
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•

се чувствувате вознемирено

•

ве обземаат мисли да се самоубиете или самоповредите, или

•

имате душевна болест или нарушување.

Обучени и квалификувани
Сите наши социјални работници имаат универзитетски дипломи од областа на социјалната
работа и своите услуги ги даваат бесплатно.
Се советуваме со Австралиското здружение на социјални работници Australian Association of
Social Workers за да ги одржиме највисоките стручни стандарди.

Вашата приватност
Ние го почитуваме вашето право на приватност. Кон сите информации што ќе ни ги дадете
ќе се однесуваме во согласност со нашиот правилник за заштита на приватноста.
Нашите социјални работници може да ве упатат до некоја служба или услуга за поддршка.
Тие смеат да ги дадат само тие информации за кои вие сте дале согласност, или тие чие
откривање го налага или одобрува законот.

Како да стапите во контакт со социјален работник
За да стапите во контакт со социјален работник на англиски јазик, јавете се на телефонската
линија на службата за вработување при Centrelink employment services line на 132 850 и
побарајте да зборувате со социјален работник.
Или посетете некој од центрите за услуги на клиентите и побарајте да зборувате со
социјален работник.
Може со себе да поведете член на семејството или пријател.

Преведувачи
Ако ви треба преведувач, кажети ни и ние ќе организираме да го добиете. Нашите
преведувачи се придржуваат кон правилникот за етичко однесување. Тоа значи дека нема
на никого да му кажат за што сте разговарале со нив.

За повеќе информации
•

појдете на humanservices.gov.au/social-work-services за повеќе информации на
англиски јазик

•

појдете на humanservices.gov.au/yourlanguage каде што може да прочитате,
слушнете или гледате информации на вашиот јазик

•

телефонирајте на 131 202 за да зборувате со нас на вашиот јазик за исплатите и
услугите од Centrelink

•

јавете се во преведувачката служба Translating and Interpreting Service (TIS National)
на 131 450 за да разговарате со нас на вашиот јазик за исплатите и услугите од
Medicare и Child Support
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•

посетете центар за услуги на клиентите.

Забелешка: повиците од вашиот домашен телефон до броеви што почнуваат на ‘13’ од кое и
да било место во Австралија се наплаќаат по фиксна тарифа. Таа тарифа може да се
разликува од цената на локалниот телефонски разговор, а исто така може да се разликува и
од една до друга телефонска компанија. Повиците до броеви што почнуваат на ‘1800’ од
вашиот домашен телефон се бесплатни. Повиците од јавни телефонски говорници и од
мобилни телефони може да бидат временски мерени и да се наплаќаат по повисока тарифа.

Оградување
Информациите содржани во овој печатен материјал се наменети само како водич за
исплатите и услугите. Ваша обврска е да одлучите дали сакате да поднесете барање за
некоја исплата и тоа барање да го пополните во согласност со вашите лични околности.
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ENGLISH

Social work services
If you are going through a difficult time our social workers can help you.

How we help
Our social workers can help you with:
•

short term counselling

•

information, and

•

referral to support services.

Who we help
Our social workers can help you when you feel you need someone to turn to for support.
You can talk to them about:
•

family and domestic violence

•

thoughts of suicide or self-harm

•

being a young person without support

•

a personal or family crisis

•

mental health concerns, and

•

being affected by a natural disaster.

Experiencing violence
If you are experiencing family and domestic violence our social workers can help you access:
•

family and domestic violence services

•

emergency accommodation and housing support

•

financial help

•

counselling

•

health services, and

•

legal services.

Mental health
Our social workers can help you access mental health support services if you:
•

feel depressed

•

feel anxious

•

are experiencing thoughts of suicide or self-harm, or

11930.1805
PAGE 1 OF 3

•

have a mental illness or disorder.

Trained and qualified
All our social workers hold a social work degree and provide their service for free.
We consult with the Australian Association of Social Workers to maintain the highest professional
standards.

Your privacy
We respect your right to privacy. We will treat any information you give us in line with our privacy
policy.
Our social workers may refer you to a support service. They can only pass on information if you
have agreed or if it’s required or authorised by law.

How to contact a social worker
To contact a social worker in English call the Centrelink employment services line on 132 850 and
ask to speak to a social worker.
Or visit a service centre and ask to speak to a social worker.
You can bring a family member or a friend with you.

Interpreters
If you need an interpreter, tell us and we will arrange one for you. Our interpreters follow a code of
ethics. This means they won’t tell anyone else what you’ve talked about.

For more information
•

go to humanservices.gov.au/social-work-services for more information in English

•

go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language

•

call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services

•

call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in
your language about Medicare and Child Support payments and services

•

visit a service centre.

Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.
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Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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