
ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨਾਾਂ

i.am ਨਾਾਲ ਜ ੜੁ ੋ

1300 426 4373 (1300 IAM HERE)

iam@newhorizons.org.au

iam.liveshere.org.au

ਮਾਨਾਸਸਕ ਸਸਹਤ ਪਹੰੁਚ ਲਾਈਨਾ 
1800 011 511 
ਸਿਓਂਡ ਿਸਲਊ
1300 22 4636 
ਿੱਸਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨਾ (ਸਕਡਜ਼ ਲਾਈਨਾ)
1800 55 1800 
ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨਾ 
13 11 14 
QLife 
1800 184 527 
SANE ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ 
1800 187 263 
ਆਤਮਘਾਤ ਕਾਲ ਿੈਕ ਸਰੇਵਾ 
1300 659 467 
ਸੰਕਟ੍ਕਾਲੀਨਾ ਸਰੇਵਾਵਾਂ 
000

ਸਕਸਰੇ ਸੰਕਟ੍ਕਾਲ ਦਰੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਆਪਣਰੇ ਆਪ ਨੰੂਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਾਂ ਨੰੂਾ ਨੁਾਕਸਾਨਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦਰੇ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 
ਸਵੱਚ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ ਸੰਕਟ੍ਕਾਲੀਨਾ ਸਰੇਵਾਵਾਂ ਨਾਾਲ 000 'ਤਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਿਰ ਆਪਣਰੇ ਆਪ ਨੰੂਾ ਸਥਾਨਾਕ 
ਸੰਕਟ੍ਕਾਲੀਨਾ ਸਵਭਾਗ ਸਵੱਚ ਲੈ ਕਰੇ ਜਾਓ।

i.am  
ਉਮੀਦ ਦਰੇ ਿਾਰਰੇ ਹੈ
i.am (ਸਜਸ ਨੰੂਾ ਯੂਥ ਆਿਟ੍ਰ ਕਰੇਅਰ ਪਾਇਲਟ੍ ਜਾਂ YAP 
ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਆਤਮਹੱਸਤਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰ ਰਹਰੇ ਿੱਸਚਆਂ ਅਤਰੇ ਜਵਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤਰੇ ਇਕ ਮਨੋਾ-
ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੇਵਾ ਹੈ।

ਸਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, i.am ਦਾ 
ਟ੍ੀਚਾ ਿੱਸਚਆਂ ਅਤਰੇ ਨੌਾਜਵਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂਾ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਸਰਤ 
ਸਰੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾਾ ਹੈ।

i.am ਨੰੂਾ ਨੌਾਜਵਾਨਾਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਨੌਾਜਵਾਨਾਾਂ ਲਈ ਰਲ-ਸਮਲ ਕਰੇ 
ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕਰੇ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂਾ ਸਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਾਂ 
ਦੀ ਮੁੜ-ਸਸਹਤਯਾਿੀ ਅਤਰੇ ਭਸਵੱਖ ਵਾਸਤਰੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਂ 
ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਸਤਰੇ ਸਵਲੱਖਣ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ।

ਮਨੱੁਾਖੀ 
ਗੰੁਝਲਦਾਰ 
ਪਰਮਾਣਤ 
ਸਰੱੁਸਖਅਤ 
ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ



i.am ਇਹਨਾਾਂ ਲਈ ਹੈ i.am 
ਨੰੂਾ ਸੌਖਾ ਰੱਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ, ਸਜਸ 

ਨੇਾ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਸਵੱਚ ਆਤਮਹੱਸਤਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕੀਤੀ 
ਸੀ ਜਾਂ ਸਜੰਨਾ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂਾ ਆਤਮਹੱਸਤਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨਾ ਦਾ 
ਵਧਰੇਰਰੇ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰੇਵਾ ਪੱਛਮੀ ਸਸਡਨਾੀ ਦਰੇ ਿਲੈਕਟ੍ਾਊਨਾ ਜਾਂ ਮਾਊਂਟ੍ 
ਡਰੂਇਟ੍ ਖਰੇਤਰਾਂ, ਸਮਡ ਨੌਾਰਥ ਕੋਸਟ੍ NSW ਦਰੇ ਕੌਿਜ਼ 
ਹਾਰਿਰ ਜਾਂ ਨੰਾਿੂਕਾ ਖਰੇਤਰਾਂ, ਹੰਟ੍ਰ ਸਨਾਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਰੇ 
ਟ੍ੈਮਵਰਥ ਖਰੇਤਰਾਂ, ਜਾਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਸਸਡਨਾੀ ਸਵੱਚ 
ਿੈਂਕਸਟ੍ਾਊਨਾ ਸਵੱਚ ਰਸਹ ਰਹਰੇ ਿੱਸਚਆਂ ਅਤਰੇ ਨੌਾਜਵਾਨਾ 
ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤਰੇ ਉਪਲਿਧ ਹੈ।

i.am ਇਕ ਸਰੇਵਾ ਹੈ

i.am   
ਹਵਾਲਾ (ਰੈਿਰਲ) ਆਧਾਸਰਤ ਸਰੇਵਾ ਹੈ

ਖਾਸ ਕਰਕਰੇ, ਇਕ ਮਨੋਾ-ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੇਵਾ ਜੋ ਹਰਰੇਕ 
ਿੱਚਰੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨਾ ਸਵਅਕਤੀ ਵਾਸਤਰੇ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤਰੇ 
ਸਵਉਂਤੀ ਹੋਈ ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਰਦਾਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਸਹਯੋਗ ਹਰ ਸਕਸਰੇ ਵਾਸਤਰੇ ਇੱਕੋ ਸਜਹਾ ਨਾਹੀਂ ਹੰੁਦਾ!

ਅਸੀਂ ਘਰ, ਸਥਾਨਾਕ ਪਾਰਕ, ਕੈਿਰੇ ਸਵੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕ 
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਰੇ ਹਾਂ।

ਇਕ ਸਰੇਵਾ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਰੇ ਟ੍ੀਸਚਆਂ, 
ਉਹਨਾਾਂ ਦਰੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਈ ਸਖਤ 
ਸਮਹਨਾਤ ਕਰਦਰੇ ਹਾਂ।

ਕੋਈ ਵੀ i.am ਸਰੇਵਾ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦਰੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਜਸ ਨੌਾਜਵਾਨਾ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹੋ, ਉਹ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤਰੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਅਤਰੇ ਪੱਛਮੀ ਸਸਡਨਾੀ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਸਸਡਨਾੀ, ਸਮਡ ਨੌਾਰਥ 
ਕੋਸਟ੍ ਜਾਂ ਟ੍ੈਮਵਰਥ ਖਰੇਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਰਸਹ ਸਰਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦਰੇ ਸਕਦਰੇ ਹਨਾ:

- ਡਾਕਟ੍ਰ (GPs)

- ਹਸਪਤਾਲ 

- ਦੋਸਤ 

- ਪਸਰਵਾਰ 

- ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਸਵਅਕਤੀ 

- ਸਕੂਲ 

- ਯੁਵਕ ਸਰੇਵਾਵਾਂ 

- ਕੋਈ ਵੀ!

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਨੰੂਾ ਸਜੰਨਾਾ 
ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਰੇ ਸੌਖਾ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕੀਤੀ 
ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਿਸਾਈਟ੍ 'ਤਰੇ ਔਨਾਲਾਈਨਾ ਿਾਰਮ ਭਰ 
ਸਕਦਰੇ ਹ,ੋ ਸਸਿਾਰ਼ਿ ਿਾਰਮ ਨੰੂਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਿਸਾਈਟ੍ ਤੋਂ 
ਡਾਊਨਾਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਇਸ ਨੰੂਾ 
 iam@newhorizons.org.au ਨੰੂਾ ਈਮਰੇਲ ਕਰ 
ਸਕਦਰੇ ਹ,ੋ ਜਾਂ ਸਿਰ ਹਰੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤਰੇ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਰੇ 
ਔਨਾਲਾਈਨਾ ਿਾਰਮ ਨੰੂਾ ਭਰੋ।

ਇੱਥਰੇ ਿੱਸਚਆਂ ਅਤਰੇ ਜਵਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤਰੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਹਮਰੇ਼ਿਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਸਹੰਦੀ ਹੈ


