PUSAT KONSELING UNIVERSITAS
___________________________________________________________________

Interseks, Keanekaragaman Seksual dan Gender
ANU berkomitmen pada kesetaraan dan keragaman, dan menciptakan lingkungan yang inklusif
dan ramah bagi semua siswa. Berikut adalah beberapa sumber daya yang dapat membantu
dalam mengakses bantuan, membangun inklusi dan mendorong keterlibatan dalam universitas
dan komunitas setempat.
LAYANAN DAN DUKUNGAN ANU
Departemen Queer* ANU: Departemen Queer* menyediakan layanan untuk semua siswa Queer*
di Universitas Nasional Australia. Mereka mengadakan kegiatan sosial, mengadvokasi, dan
menjalankan kampanye politik. Pastikan Anda melihat laman kontak mereka untuk melihat cara
untuk melibatkan diri Anda.
Petugas dan Deputi Queer* ANU.
Petugas Queer * berkedudukan di SRC ANUSA dan mereka mengadvokasi para siswa Queer*
Mereka juga siap untuk diajak mengobrol, jadi jika Anda ingin berbicara dengan mereka, kirim
email atau kunjungi mereka pada saat jam buka.
W: https://anuqueerdepartment.com/
E: sa.queer@anu.edu.au
Pusat Konseling ANU: Konseling ANU tersedia gratis bagi semua siswa ANU. Anda dapat
berbicara dengan seorang konselor tentang kesulitan atau masalah apa pun yang memengaruhi
studi atau kesejahteraan pribadi Anda. Pusat ini menyediakan janji-temu yang sudah dibuat
sebelumnya serta janji-temu yang dibuat pada hari yang sama. Pusat Konseling juga mengadakan
program kelompok setiap semester.
T: 6125 2442
W: counselling.anu.edu.au
E: Counselling.Centre@anu.edu.au
Akses dan Layanan Inklusi: Untuk mempelajari lebih lanjut tentang dukungan kesetaraan yang
tersedia, harap hubungi layanan melalui telepon, email atau kunjungi situs web mereka.
T: 6125 5036
W: www.anu.edu.au/students/contacts/access-inclusion
E: access.inclusion@anu.edu.au
Jaringan ANU ALLY & inklusi LGBTIQ* : Jaringan staf dan mahasiswa yang terlihat di seluruh
Universitas yang mendukung komitmen Universitas menyediakan lingkungan universitas yang
inklusif dan menghargai orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay, biseksual,
transgender, interseks dan queer (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer
(LGBTIQ *)).
W: https://services.anu.edu.au/human-resources/respect-inclusion/anu-ally-network-and-lgbtiqinclusion.
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LAYANAN DAN DUKUNGAN EKSTERNAL
Suatu Agenda Gender: Suatu organisasi masyarakat yang bekerja dengan dan atas nama
interseks, transgender dan orang yang beragam gender, teman-teman mereka, keluarga dan
rekan mereka. Mereka menyediakan dukungan sosial, acara-acara, lokakarya, advokasi,
pelatihan, saran kebijakan, dan sumber daya.
T: 6162 1924 (Senin-Kamis)
W: http://genderrights.org.au/
Dewan Aksi AIDS ACT: Bertujuan untuk membangun komunitas yang kuat, terhubung dan
mendukung yang bebas dari penularan HIV baru, keterpinggiran diskriminasi, dan stigma.
Menyediakan konseling, klinik kesehatan seksual, pendidikan dan lokakarya bagi sesama,
program penjangkauan pekerja seks dan program pertukaran jarum dan tabung suntik.
T: 6257 2855
W: http://aidsaction.org.au/
E: contact@aidsaction.org.au

Bit Bent LGBTIQ+ kelompok sosial: Sebuah kelompok sosial informal untuk kaum muda
LGBTIQ + untuk bertemu teman baru, makan dan mendiskusikan pengalaman mereka.
W: https://www.bcsact.com.au/programs-and-services/bit-bent-lgtbiq-social-group-youth-services/
E: bit_bent@hotmail.com
Canberra SPRINGOUT Association Inc: Mendukung beragam komunitas LGBTIQ * Canberra
untuk mengeksplorasi, mengekspresikan, dan mempromosikan kehidupan komunitas gabungan
tersebut melalui fokus budaya. Mengorganisir acara perayaan termasuk festival Canberra
SpringOUT - festival pride resmi Canberra dan ACT.
T: 0403 180 051
W: https://www.springout.com.au/home
E: info@springout.com.au

Oii Australia - Organisasi Intersex International Australia: suatu organisasi dukungan,
pendidikan dan pengembangan kebijakan independen yang dijalankan oleh dan untuk orangorang memiliki variasi atau sifat interseks. Fokus pada hak asasi manusia, otonomi tubuh,
penentuan nasib sendiri dan perawatan kesehatan berbasis-pasien yang berbasis-bukti.
W: https://oii.org.au/
E: info@oii.org.au
QLife: Layanan konseling dan rujukan bagi LGBTI. Menyediakan layanan telepon dan berbasisweb secara nasional kepada orang-orang dari segala usia dan atas keseluruhan bagian tubuh,
gender, hubungan, seksualitas, serta pengalaman hidup manusia .
T: 1800 184 527
W: https://qlife.org.au/
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