
 

 

WASH HOUSE BROCHURE  - TURKISH 

Çalışma Saatleri 
Pazartesi – Cuma 
9.00am—4.00pm 

TEL : (02) 9677 1962 
Fax: (02) 9677 1046 

Email: admin@washhouse.org.au 
www.washhouse.org.au 

 

Lot 5 Kelly Close 

Mt Druitt NSW 2770 

PO Box 551  

Mt Druitt NSW 2770 

Bizim Đkinciel Dükkan da dinamik gönüllüler ile 
çalışmak isteyenlere hoşgeldiniz diyoruz. Yeni iş 
hayatına girmek isteyenlerin  yeteneklerini  
geliştirmede ya da toplum üyelerine birşeyler 
verirken yeni arkadaş edinmek isteyenlere 
deneyim ve destek sağlıyoruz.  

Gel ve bizi  ziyaret ediniz  

Đkinciel Dükkan                                                
Emerton Shopping Centre, Jersey Rd 

Bizim, uygun fiyata seveceğiniz çeşitli eşyalarımız 
bulunur ve nakliyatı da yapılır.  

Pazartesi – Cuma hafta arası sabah saat 9:00 ile 
16:00 arası ve Cumartesi saat 10:00 ile 15:00 arası 
açığız.  

Đyi kaliteli giyecekleri, ev eşyası ve mobilyaları 
bağış olarak memnuniyetle kabul ediyoruz  

Telefon  9628 5570 

W.A.S.H. Evinin amacı Mt. 
Druitt’de fakirliğin tesirini, sosyal 

dezavantajı ve  kadınların 
yaşamındaki şiddeti düşürmektir. 
Biz bunu kadın merkezleri , kalite, 

uygunluk, zamanlı bir şekilde, 
kültürel olarak hassas ve rahatça 

girilebilecek servisler yoluyla 
sağlıyoruz.  

Kadın      Kadın      Kadın      
Etkinlikleri Etkinlikleri Etkinlikleri 

& Kendi & Kendi & Kendi 
Kendine Kendine Kendine 

Yardım Evi Yardım Evi Yardım Evi    

LUXFORD RD 

BĐZ BURADAYIZ  

MERKEZ  

EMERTON TOPLUM  

PROJE VE ĐKĐNCĐEL DÜKKAN  
 



 

 

WASH HOUSE BROCHURE  - TURKISH 

Biz her okul döneminde sağlık, huzur ve boş 
zamanlarda (Örneğin: Yoga, Sanat El Đşleri, 
Meditasyon) çeşitli grup çalışmaları sunmaktadır. 
Yer ayırmak gereklidir. Bizzat ziyaret ediniz ya da 
term programı için telefon ediniz. Tüm program 
ücretsizdir.  

ÇOCUK BAKIMI, Gumnut Grove Occasional 
Childcare Merkezi tarafından sağlanıyor ancak 
yerler sınırlıdır. Daha fazla detaylar için 
resepsiyondaki personelle konuşunuz.  

Hayatındaki problemleri kontrol etmede yardım ve 
destek isteyen kadınlara 10 derslik kisa dönem kriz 
danışmanlığı seansları mevcuttur. Pazartesi - 
Perşembe günleri arası saat 9 ile 12 arası bizi 
ziyaret ediniz.  

Kültürlere özgü kadın grupları. SydWest Multicul-
tural Services irtibat kurunuz. Tel: 9621 6633 

Salvation Army Moneycare Mali Danışmanlık  
konusunda  Monica  ile irtibat kurunuz Tel: 9633 
5011 yada  0438 476 514  
 

Đspanya Kadınlar Dikiş Grubu.  WASH Eviyle 
irtibat kurunuz Tel: 9677 1962.  

Biz yerel toplumu güçlü kılmak ve kaynaklarını 
artırmak amacıyla birçok projelere ve girişimlere 
destek sağlıyor ve geliştiriyoruz. Bu bülgede 
kadınların endişelerinden  haberdar olmaya ve 
çözümler sağlamaya çalışıyoruz.  

Bu proje, ailesi olupta zihinsel engellilere yada 
öğrenme güçlüğü olan kadınlara destek sağlar. Bu 
proje, olay yönetimi, ev ziyareti,  sözcülük ve ayrıca 
grup çalışma programı sunmaktadır.  

GRUP ÇALIŞMASI  

Entegre olay yönetimi ve toplum geliştirme 
projesi, SHLV, kendi evinde oturan kadın ve 
çocuklara şiddet ilişkilerinin sona ermesi 
konusunda  destek sağlar. Bu proje danışma, 
sözcülük ve olay koordinesinde ayrıca ev satın 
alma ve kişisel güvenlik konularında komisyoncu 
programı kapsamında destek sağlar.    

W.A.S.H. Evi topluma dayalı 
kadınlara ait bir kaynak merkezidir. 
Destek ve  bilgi sağlayan ve diğer 

servislere yönlendiren bir yerdir. Biz 
kadınlara dönük bir dizi faaliyetler 

sunmaktayız.   
Kiralamak için düşük fiyata üç grup oda mevcut-
tur. Ayrıca TV, Video, DVD, Tepegöz gibi 
gereçler de bulunur.    

Kütüphanemizde kitaplar, videolar ve DVD’ler 
ödünç almak için mevcuttur.  

KRĐZ DANIŞMANLIĞI  

TOPLUM  

GELĐŞME  

THE C.O.R.R.E.AĐLESĐ  

 DESTEK SERVĐSĐ  

YAŞAMINA EVDE DEVAM ETME  

ŞĐDDETĐ TERKETME  

DĐĞER GRUPLAR VE  

SERVĐSLER  ODA KĐRALAMA &  

 KAYNAKLAR  

The WASH Evi  Department of Community Services, 

Department of Disability, Ageing and Home Care, Western 

Sydney Area Assistance Scheme  and CDSES’dan  

mali destek almaktadır.  


