
 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

                         

     

 

                     

         

 

        

 

   

               

                 

  

 

  

   

 هفاوالر سيةلنفا ةمحلية للصحدمات الالخ

Mental Health and Wellbeing Local 

 ةئعلشاة اسئلاأل

Arabic |  بيةعرلا

OFFICIAL 

 فاهروال سيةنفحة الصلية لحلممات الدخال هاقدمت التي تدماخول الحديزالم مهى فعل كتدعاسذه لمهقئقاحال قةرودادعإمت

.Mental Health and Wellbeing Local 

 ه؟فاية والرسللصحة النف ليةالمح تماالخد يه ما

 ةيالو ءاحنأ عيمج يف ا ًعقوم ٦٠ ىلإ لصي اميف اهميدقت متي ةيسفنلا ةحصلا تامدخ نم ديدج عون يه هافرلاو ةيسفنلا ةحصلل ةيلحملا تامدخلا

 امف ًاماع ٢٦ رعمال من نوغالبال شخاصألل معدوال يةوالرعا جالعفاه الروال يةسنفحة الصلية للحممات الدخدم التقس .٠٢٦٢ اية عامهل نوحليا بروفيكت

 .قوف

 نناكيم فكي" ساسأ ىلع ةديدجلا تامدخلا هذه ميدقت متيس ،كلذ نم مهألا .ةلاحإ ىلإ ةجاحلا نود اهيلإ لوصولا لهسيو ةيعوطو ةيناجم يهو

 .اهب معدلا يقلت ديرت يتلا ةقيرطلا يف مكحتوال الختيارا كحمن ىعل زكري ذيوال ،ة"حوفتم باوألبا يع"جم هجنو دة؟"عاسالم

 .معدال كاتشبو يةمي الرعادومق التئعاوال لزمنلا من ربلق، بااجهحتت ذيم العدى العل لوصحعليك ال نوهلسي فوس

 ؟Mental Health and Wellbeing Locals يف اهميدقت متيس يتلا تامدخلا عاونأ ام

 :ييل ما اهفرلاو يةسنفة الحصلحلية لالم تدماخدم التقس

  واةادالموجالعال • 

   صخشال ىعل زتكرمفاه الرم العد • 

  تيةاذدة العاسالمو نارقم األعدو متعليال • 

 .ينرخت اآلدماخي القدمع مق ميسالتنوكهلتسالم هادويق التي يةط الرعاطيخت• 

 دماتخذه اله ملشسي ،لبالكام لهغيشت درجمب نكلو ،معدلاو جالعلا تامدخ نم ةلماك ةعومجم ميدقت ىلع اًرداق نوكيل اًتقو عرف لك قرغتسيس

 .تاعومجم يف وأ يدرف لكشب اهريفوت متي يتلا ةلقنتملا ةيعوتلا تامدخو ،د ُعب نع ةيحصلا ةياعرلاو ،هجول اًهجو
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2  ةئعشالاةلئألسا-هافرلاوةسيلنفاةلصحلةليلمحاتلخدماا

 ؟تاردخملا/لوحكلا يطاعتو ةيسفنلا ةحصلا نم لكب قلعتت لكاشم نم يناعأ تنك ول اذام

 .تقولا سفن يف تاردخملا/لوحكلا يطاعتو ةيسفنلا ةحصلاب قلعتت فواخم نم يناعي صخش يأل معدلا رفوتي

 كل نيمعادلاو ةياعرلا يمدقمو كترسأ عم ًاضيأ لمعتس ،كلذل اًحاترم تنك اذإو ،هافرلاو ةيسفنلا ةحصلل ةيلحملا تامدخلا كعم لمعتس

 .التكيتفضو فكادأه لبية ترعاي ةطخميصمى تعل

 ا ًضيأ نيحاتم ةلثامم تايدحت نوهجاوي نيذلا نيرخآلا صاخشألا معدل ةشاعملا ةيصخشلا مهتبرجت نومدختسي نيذن الارم األقعد وظفوون مسيك

 .مكعدوكدشارإل

 ه؟فاية والرسحة النفلصلية لالمح ماتالخد دامستخا هكنن يمم

 ةيسالنف حةصبال قتتعل كلاشن مون معاني ذينلاو اًماع ٢٦ عن مهرعماأ ديزت ذينخاص الشأله لفاروال يةسة النفحصة للحليالم دماتخم التصمي مت

 .فاهرو الأ

 معدى اللع لوصحلا ا ًضيأ كنكميف ،ةيسفنلا ةحصلاب قلعتت تالكشم نم يناعي صخشل اًمعاد وأ اًقيدص وأ ةياعرلا مدقم وأ ةرسألا دارفأ دحأ تنك اذإ

 .يةسلنفا ةحصلاب ةصاخلا كتاجايتحا ةيبلتل وأ ،كب صاخلا ةياعرلا رود يف كتدعاسمل

 ".؟اًماع ٢٦ عن مرهماعأ قلت ذينص الخاشألح لالمتا معدو الما ه" هاندأ لاؤسلا ىلع عالطالا ىجرُي ،بابشلا معد لوح تامولعم ىلع لوصحلل

ً  ؟كعم  بواجتتو  ا يفاقث  ةنمآ  تامدخلا  له

 . هاعوب متتجاو عوالتنو فيةقااجات الثحتيالا اهفروال يةسفالن حةصلحلية لالم دماتخرم الحتت

رزج ناكسو نويلص ألا ناكسلا كلذ يف امب ،زييمتلاو ةمصولا نم ةيلاخو ةبواجتمو ايفاقث ةنمآ تامدخو لداع لوصو ىلع راوزلا عيمج لصحيس ً 

 نوسلتمي نيذلا صاخشألاو ،نيئجاللا تايفلخ نم صاخشألاو ،اًيوغلو اًيفاقث ةعونتملا تاعمتجملا دارفأو ،LGBTIQ+ عاتمجتوم ،يسروت قضيم

.يصبععوون من تنعاني ذينال شخاصألاوةعاقإلا ويذ خاصشواأل ،وءجالل

 نية؟جام هفاية والرفسصحة النية للحلالم ماتالخد هل 

 .Medicare طاقةك بيديكن ل مو لى لحت ،جميعجانية للمات مدخم، العن

 ه؟فاوالر ةيسفنلا ةحصلل ةيلحملا تامدخلا ىلع لوصحلل يحص ينهم نم ةلاحإ ىلإ جاتحأ له

 حةصلل ةيلحملا تامدخلا نم معدلا ىلع لوصحلل ةيسفنلا ةحصلل جالع ةطخ وأ ،رخآ يحص ينهم يأ وأ ،ماعلا كبيبط نم ةلاحإ ىلإ ةجاحب تسل ،ال

 .فاهروال ةيسالنف

 رى؟ية األخفسالن حةالص ماتن خده عفاالرية وسية للصحة النفمحلت الماالخد لفتيف تخك

 بطبيو الأ (GP) ماعلا بيبطلا همدقي نأ نكمي امم رثكأ معد ىلإ نوجاتحي نيذلا صاخشألل ةياعرلا ةيسفنلا ةحصلل ةيلحملا تدماخدم التقس

 .ىفشتسملا يف معدلا تامدخ لثم ةدحلا ةديدش تامدخ ىلإ نوجاتحي ال مهنكل ،صاخلا يسفنلا

 صاخلا ةيسفنلا ةحصلا يئاصخأو ماعلا بيبطلا عم بثك نع نولمعيس .كتقطنم يف ةدوجوملا تامدخلا لحم ةديدجلا تامدخلا هذه لحت نل

 صةالخا معدال جاتحتيااعلبية جميتنلضما ،ةعيجتممعية الالجتمااو حيةصال تدماخال من هارغيو رىخات األردخالمولوحلكا من جالعي القدموم

 .بك
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3  ةئعشالاةلئألسا-هافرلاوةسيلنفاةلصحلةليلمحاتلخدماا

 ه؟فاالرية وسية للصحة النفمحلت المابالخد أتصل يفك

 .تكالضيتف سبحةختلفمقرة طدعاه بفروال سيةنفحة الصلل ليةحمات الخدمبال لصاتالاكيمكن

 ٠٠١٣ ٣٧٢ ٣٣٠ :فتهاال• 

>https://www.betterhealth.vic.gov.au/mhwlocal < فاهروال يةسالنف حةصة للليحالم دماتخال :ينورتكلإلا عقوملا• 

 ؟يةليزإلنجا غير خرىأ لغة ثأتحد كنت اذإ دعمى اللل عصوي الحنكنهل يم

 برقأب لاصتالا بلطا مث ،اًمجرتم بلطاو ١٣ ١٤ ٥٠ مقرى اللع TIS National ـب لاصتالا كنكميف ،كتغلب ةدعاسملا نم ديزم ىلإ ةجاحب تنك اذإ .معن

 .فاهروال يةسنفة الحصلية للحممات الدخع للرف

 ؟ىلوألا يترايز يف ثدحيس اذام

 (.فتاهلا ربع وأ تنرتنإلا ربع وأ اًيصخش كلذ نوكي دق) ةيسفنلا ةحصلا لاجم يف نيلماعلا دحأ ىلإ ثدحتتس

 عمينادلاو يةي الرعاقدموم ئلتكعا عم ،كلذل اًحاترم تنك اذإو ،كعم لمعلا نم اونكمتي ىتح اهمهفو كفواخم ىلإ عامتسالا ىلع لماعلا اذه زكريس

 .تكالضيتفوكفادأه يلبت يةعار طةخملتصمي ،لك

 .حقةال اترايز يف رخآلا ضعبلاو ،ىلوألا كترايز يف معدلا اذه ضعب ميدقت متي دق .كتاجايتحا ىلع ًءانب تاجالعلاو معدلا نم اًجيزم كتطخ نمضتت دق

 هو اهذ كان اذإ.تلخدماا ة أويحالص تمالخدا ميمقد نف ملتخوع من اللخنفضل مألكشب تكجاتياحاةيبلتمتينأا ًضيأنكمملانم

 .تامدخلا هذه ىلع لوصحلا يف هافرلاو ةيسفنلا ةحصلل ةيلحملا تامدخلا كدعاست فوسف ،لاحلا

 .لك مينعادوال ةياعرلا يمدقمو كتلئاع ىلإ ةفاضإلاب كمعدو كداشرإل ا ًضيأ نيحاتم نارقألا نولماعلا نوكيس

 ي؟فسن ضمر نم وننن يعاشخاص الذياأل اءصدقوأ وأسر يةالرعا ح لمقدميتام دعمهل ال

 نحام متاعدلاو ةدعاسملا نإف ،ةيسفنلا ةحصلاب قلعتت فواخم نم يناعي صخشل اًمعاد وأ اًقيدص وأ ةياعرلا مدقم وأ ةلئاعلا دارفأ دحأ تنك اذإ .معن

 .فاهروال يةسنفال حةصلية للحالم دماتخن اللك م

 ىعل لوصحال من تتمكنسف- كب ةصاخلا ةيسفنلا ةحصلا تاجايتحال وأ ،موقت يذلا ةياعرلا رود راطإ يف كسفنل ةدعاسملا يقلت يف بغرت تنك ءاوس

.هااج إليحتت دماعن ،هاجتاحت التي ةروشالمومعدوال يةالرعا

 ؟اًماع ٢٦ نهم عأعمار تقل نح لمتاالم دعمو اله ما 

 معد ىعل لوصحلل به لصاتالا وأ يحلمال headspace زكرم ةرايز ىجريف ،اًماع ٢٥و ١٢ نر ما بيعمن اللغ ميب مهعدت صخش أي وأ تأن تنك ذاإ

 .فاهروال سيةنفحة الصال

 فالهات ربم عالدعو تنرتنإلا ربة عدشلدرا </headspace <https://headspace.org.au ةرياز جىري ،لك headspace زكرم ربأق ىعل عثورلل

 .headspace لالخ نم ا ًضيأ ناحاتم

 :لثم ،فقاوملا ضعب يف معدلا هافرلاو ةيسفنلا ةحصلل ةيلحملا تامدخلا كل مدقت دقف ، ًاباش تنك اذإ

 ةدعاسملا نع اًثحب فاهروال يةسنفحة الصلية للحممات الدخبال صلتت• 

 ةيروف ةدعاسم ىلإ جاتحتو ىفشتسملا وأ headspace ل الخ نم معدلا ىلع لوصحلا يف ةبوعص هجاوت تنك• 

 .ةيسفنلا ةحصلل ةيلحملا تامدخلا نم اًمعد ىقلتي صخشل اًمعاد وأ اًقيدص وأ ةياعرلا مدقم وأ ةلئاعلا دارفأ دحأ تنك• 
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 4 ةئعشالاةلئألسا- هافرلاوةسيلنفاةلصحلةليلمحاتلخدماا

 ؟ةئراط ةدعاسم ىلإ جةبحا فهخص أعرأي ش أو ناأ كنت ا لوذما

 وأ فسنلاب يروفلا ىذألا قاحلإ نم اًدج ةيلاع رطاخم نم نوناعي نيذلا صاخشألل ةئراط ةباجتسا هافرلاو ةيسفنلا ةحصلل ةيلحملا تامدخلا دعت ال

 .ينرخباآل

ً اذإ امم ادكأتم نكت مل اذإ)٠٠٠ (.Triple Zero ـب لصتا ،صخش يأب ميسج ررض قاحلإب رشابم رطخ دجوي ثيح وأ ةايحلا ددهت يتلا ئراوطلا ةلاح يف

 Triple Zero. ـصل بتفا ،رئاوحالة ط كانت

 .١٣ ١١ ١٤ ىعل Lifeline ـل بصاتالاىجري،عةسا ٢٤ رادى ملع ماتزألم لعدىعل لوصح. للعةسا ٢٤ رادى معل ةحليالم تدماختعمل ال ال

 ت؟مالومعن المديمز ىلل عصوي الحكننن يميأ

  ةيسفالن ةحصلل ةيلحالم تلخدماا حةفة صرياز ىجري ،فاهروال يةسحة النفصة للحليالم تدماخسيس التأ لوح وماتلعالم دثحأ ىعل لوصحلل

-https://www.health.vic.gov.au/mental-health-reform/local-adult-and-orlder-adult-mental-health-and-wellbeing > فاهرالو

>services ايروتكيف ةيالو يف ةحصلا ةرازول ينورتكلإلا عقوملا ىلع. 

  حةصف  حةصلا ةرازو ةرايز ىجري ،ايروتكيف ةيالو ءاحنأ عيمج يف هافرلاو ةيسفنلا ةحصلا لاجم يف يراجلا حالصإلا نع ديزملا ةفرعم يف بغرت تنك اذإ

 هافرلاو ةيسفنلا ةحصلا لاجم يف حالصإلاب صةخاب اليوال

.>http://www.health.vic.gov.au/mental-health/mental-health-wellbeing-reform< 
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