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  التنوع الجنسي والتعددیة بین الجنسین  ثنائیة الجنس،

 
تكون مفیدة في الوصول إلى  لجمیع الطالب. فیما یلي بعض الموارد التي قد ورِحبة شمولیة، وخلق بیئة بالمساواة والتنوع ANUتلتزم 
 الجامعة والمجتمع المحلي. مجتمع ، وبناء اإلدماج وتعزیز المشاركة فيالدعم

 
  ANU والدعم في خدماتال
 

ً ُشعبة دعم  : تقدم ُشعبة دعم حرائر الجنس خدمات لكافة الطالب المتحررین جنسیاً* في الجامعة الوطنیة األسترالیة. *المتحررین جنسیا
 وتنظم الُشعبة فعالیات اجتماعیة ومساندة وحمالت سیاسیة. راجع صفحة بیانات التواصل معھم لكي تعرف كیف یمكنك المشاركة. 

 
 موظف دعم المتحررین جنسیاً* والنواب

ویساند الطالب المتحررین جنسیاً*. وھو أیضاً متاح  SRC و ANUفي انتخابات اتحاد طالب  موظف دعم المتحررین جنسیاً*یترشح 
 للدردشة إذا أردت التحدث إلیھ، ما علیك سوى إرسال برید إلكتروني أو زیارتھ أثناء ساعات التواصل. 

 /https://anuqueerdepartment.comالموقع اإللكتروني: 
  sa.queer@anu.edu.auالبرید اإللكتروني: 

 
یمكنك التحدث إلى أحد المستشارین حول أي صعوبة أو ومجانیة لجمیع طالب الجامعة.  ANU: المشورة في ANUمركز المشورة التابع لـ 

یدیر مركز والیوم.  لمقابالت في نفسحجز مسبق باإلضافة إلى حجز ب مقابالتالمركز  یوفرقلق یؤثر على دراستك أو رفاھتك الشخصیة. 
ً أیض المشورة  برامج جماعیة في كل فصل دراسي. ا
  2442 6125الھاتف: 

 counselling.anu.edu.auالموقع اإللكتروني: 
  Counselling.Centre@anu.edu.auكتروني: البرید اإلل

 
، یرجى االتصال بالخدمة عبر الھاتف أو البرید اإللكتروني أو زیارة متاح لكال المساواة: لمعرفة المزید حول دعم خدمة الوصول واإلدماج

 .اإللكتروني مموقعھ
  5036 6125الھاتف: 

 inclusion-www.anu.edu.au/students/contacts/accessالموقع اإللكتروني: 
   access.inclusion@anu.edu.auالبرید اإللكتروني: 

 
في من الموظفین والطالب  ُمعلنة: شبكة اً*جنسی ینمتحولالو الجنسومزدوجي  والمثلیین الجنس وثنائیي ANU شبكة المناصرة في

الجنس ومثلیین ومزدوجي  ثنائیين یدعمون التزام الجامعة بتوفیر بیئة جامعیة شاملة ومحترمة لألشخاص الذین یعتبرونھم الجامعة ممّ  أرجاء
 *).LGBTIQ(متحولین جنسیاً الجنس و

network-ally-inclusion/anu-resources/respect-https://services.anu.edu.au/human-الموقع اإللكتروني: 
inclusion-lgbtiq-and. 

 
 الخارجي الخدمات الخارجیة والدعم

 
والمتنوعین جنسیاً، وأصدقائھم تحولین جنسیاً ، والمنیابة عن ثنائیي الجنسبال: منظمة مجتمعیة تعمل مع و)الجنسأجندة النوع االجتماعي (

 متعلقة بالسیاسات والموارد.، وتدریب، ومشورة ومساندة، عمل وورش، وتنظم فعالیات، توفر الدعم االجتماعي، ووعائالتھم وحلفائھم
 

 الخمیس) -(االثنین   1924 6162: الھاتف
 /http://genderrights.org.auالموقع اإللكتروني: 

  
 

 مركز المشورة التابع للجامعة

 
 

University Counselling Centre - ANU, Canberra ACT 2601, Australia                                                    © 2017 
Telephone (02) 6125 2442; Fax (02) 6125 2242; Email: Counselling.Centre@anu.edu.au 
Web: http://counselling.anu.edu.au/   
 
 

mailto:Counselling.Centre@anu.edu.au
http://counselling.anu.edu.au/
https://anuqueerdepartment.com/
mailto:sa.queer@anu.edu.au
http://www.anu.edu.au/students/health-wellbeing/counselling
mailto:Counselling.Centre@anu.edu.au
http://www.anu.edu.au/students/contacts/access-inclusion
mailto:access.inclusion@anu.edu.au
https://services.anu.edu.au/human-resources/respect-inclusion/anu-ally-network-and-lgbtiq-inclusion
https://services.anu.edu.au/human-resources/respect-inclusion/anu-ally-network-and-lgbtiq-inclusion
http://genderrights.org.au/


تفشي مرض نقص ھدف إلى بناء مجتمعات قویة ومترابطة وداعمة خالیة من ی: مجلس مكافحة اإلیدر في مقاطعة العاصمة األسترالیة
وتعلیم األقران وورش المشورة، وعیادات الصحة الجنسیة، المجلس یقدم و. ة االجتماعیةوالتھمیش والتمییز والوصم )HIVالمناعة البشري (

 ، وبرنامج تبادل اإلبر والمحاقن.ة للعاملین في مجال الجنس، وبرنامج التوعیالعمل
 2855 6257الھاتف: 

 /http://aidsaction.org.auالموقع اإللكتروني: 
  contact@aidsaction.org.auالبرید اإللكتروني: 

 
ثنائیي الجنس والمثلیین ومزدوجي الجنس  للشبابمجموعة اجتماعیة غیر رسمیة : االجتماعیة+Bit Bent LGBTIQ  مجموعة

 والتحدث عن تجاربھم. وتناول الطعام، ددأصدقاء جُ بقاء لتلإلوالمتحولین جنسیاً 
group-social-lgtbiq-bent-services/bit-and-https://www.bcsact.com.au/programs-الموقع اإللكتروني: 

services/-youth 
  bit_bent@hotmail.comالبرید اإللكتروني: 

 
Canberra SPRINGOUT Association Inc تدعم مجتمعات :LGBTIQ المتنوعة في كانبیرا الستكشاف، والتعبیر عن ،
 -  Canberra SpringOUT بما في ذلك مھرجان فعالیات ومناسباتتنظم ووتعزیز حیاة مجتمعھا المشترك من خالل التركیز الثقافي. 

 .مقاطعة العاصمة األسترالیةكانبرا و في المھرجان الرسمي للفخر
 051 180 0403الھاتف: 

 https://www.springout.com.au/homeالموقع اإللكتروني: 
  info@springout.com.auالبرید اإللكتروني: 

 
Oii Australia  - أشخاص یدیرھا  اتالسیاس ووضع والتوعیةمنظمة مستقلة للدعم وھي : األسترالیة الدولیة لثنائیي الجنسمنظمة ال

رعایة الصحیة القائمة ، وعلى التقریر المصیرحق على حقوق اإلنسان، واالستقالل الجسدي، و Oiiتركز ومختلفة. صفات أو سمات ذوو 
 الموجھة من قبل المریض.الرعایة ، وعلى األدلة

 /https://oii.org.auالموقع اإللكتروني: 
  info@oii.org.auالبرید اإللكتروني: 

 
QLife متحولیالو الجنس وثنائیي للسحاقیات والمثلیینوإحالة  مشورة: خدمة ً وفر خدمات عبر الھاتف وعبر اإلنترنت على ت. ن جنسیا
الجنسیة، میولھم ، وھم، وعالقاتھم، وأجناسباختالف أجسادھم مجموعة كاملة من األشخاصلللناس من جمیع األعمار  الدولةمستوى 

 .الحیاتیة ھمخبراتو
 527 184 1800الھاتف: 

  /https://qlife.org.auالموقع اإللكتروني: 
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