
Mga Takas/Refugees 

Mga Klinika para sa Refugees (Refugee clinics) 
 Queensland Integrated Refugee Community Health 
Clinic (Brisbane) (07) 3480 2880

 Logan Refugee Health Project (07) 33875370
Suporta sa Nakaranas ng Labis na Pahirap at Pagkabalisa
(Torture and trauma support)  

 Queensland Program of Assistance to Survivors of 
Torture and Trauma (07) 3391 6677 

Mga Serbisyong para mapanatag ang bagong  
Imigrante/Refugee (Settlement services) (Tumutulong 
sa mga serbisyong gaya ng pabahay, natatanggap na 
kuwarta/kinikita, trabaho, paaralan, transportasyon, 
kalusugan, at pag-aaral ng Ingles

 Multicultural Development Association (07) 3337 5400 
(Brisbane)

 Spiritus (07) 4639 3983 (Toowoomba)
 ACCESS (07) 3808 9299 Logan at Gold Coast
 Centacare Cairns (07) 4041 7699 (Cairns, Innisfail at  
kapaligiran)

 Townsville Multicultural Support Group (07) 4775 1588 
(Townsville at kapaligiran)

Suporta sa mga naghahanap ng asilo (asylum) (Support 
for asylum seekers) 

 Ang mga naghahanap ng asilo (asylum) na hindi 
karapatdapat sa Medicare ay hindi pinagbabayad ng 
Queensland Health sa paggamit ng mga serbisyong 
pangangalaga sa kalusugan 

 tawagan: Refugee Claimants Support Centre   
(07) 3357 9013

Mga serbisyo sa Pangkaisipang Kalusugan (Mental 
health services)

 libreng pagtatasa, paggagamot at pangangalaga ng 
mga may-edad na mahigit sa 18 taong gulang na 
nakakaranas ng mga sakit/karamdamang  pangkaisipan 
sa ospital o mga serbisyong pang-komunidad

 karagdagang impormasyon: Queensland Transcultural 
Mental Health Centre )(07) 3240 2833 o 1800 188189 
(labas ng Brisbane)

Queensland Seniors card
 ang lahat ng mga residente ng Queensland na may 60 
taong gulang o higit pa ay karapatdapat para sa alinman 
sa Seniors Card o Seniors Business Discount Card na 
nagagamit sa buong Queensland para makakuha ng 
diskwento o may bawas na bayarin 

 tawagan: ‘Smart Service Queensland’ 1800 175 500 o 
bisitahin ang http://www.communities.qld.gov.au/
seniorscard/

Mga serbisyo sa Pangkaisipang Kalusugan (Mental health 
services)

 libreng pagtatasa, paggagamot at pangangalaga ng 
mga may-edad na mahigit sa 18 taong gulang na 
nakakaranas ng mga sakit/karamdamang  pangkaisipan 
sa ospital o mga serbisyong pang-komunidad

 karagdagang impormasyon: Queensland Transcultural 
Mental Health Centre )(07) 3240 2833 o 1800 188189 
(labas ng Brisbane)

Suporta sa Tagapag-alaga (Carer support)
 impormasyon at suporta sa mga tagapag-alaga ng mga 
matatanda  

 tawagan: Commonwealth Carer Resource Centre 
Information and Support Line sa 1800 242 636

9. Mga serbisyong pangkalusugan at pangsuporta  
      para sa mga partikular na grupo 

1. Sistemang pangkalusugan sa Queensland 6. Mga serbisyong dental o para sa ngipin

2. Pagpapatingin sa doktor  7. Mga magkaka-ugnay na serbisyong pangkalusugan

3. Mga gamot  8. Pananatiling malusog at pag-iwas sa sakit

4. Mga ospital sa Queensland 9. Mga serbisyong pangkalusugan at pangsuporta para sa  
     mga partikular na grupo

5. Mga sentrong pangkalusugan ng  komunidad 10. Ikaw at ang sistema ng serbisyong pangkalusugan

Ang polyeto ng 
impormasyon na 
ito ay nasa mga 
10 serye . Ang 
kompletong set: ©
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www.health.qld.gov.au/multicultural

The Queensland Health System – Information for people from multicultural backgrounds living in Queensland




