
 

 

 

  

             

     

              
               

  

                
              

   

            

         

           

               
        

  

   
 

 

   

 

 حلیم المتیس روانی و حت روحیص خدمات 

)Mental Health and Wellbeing Local( 

 لوتدام تسواال
Dari | رید

OFFICIAL 

 ست.اهد شدایجا محلی متیالس وینواریوحرتصح تماخد توسط هه شدئاراتماخد شتربی کردهب کمک ایت برماعلومقرونای

 ت؟لی چیسحمیالمتس ویروان یحرو تحصتخدما

 60زاشبیرد 2026 لن ساپایا تاهت کاس نیواریوحرتصح تماخد زایجدید وعن محلی متی الس و نیروا وحیرتصح تماخد
 وتباقمر ه،لجعام ترالبا ولسا 26 داافر ایحلی برم متیالس و نیروا یوحرتصح تماخد شود. می هئارا یارکتووی اسرسر رد مکان
 .دکر اهدخو هئارا تحمای

 هنگو»چ ِدویکررسااس ید برجد تماخد نای ،ههم زا مهمتر د.نسته رجاعاهبزنیا ونبد سان،آ دسترسی لبقا وهنابداوطل گان،ایر نهاآ
 تیحما تافیردهنحو شما بر لترنک وبتخانا ز برکمتمر ههد شد، کخوا هئارا ه«هم یورهبزباهزوارد» یکو«م؟ینک ککم منیتوا می
 د.باش می

 د.ننمی ک تر آسان ای شمای برحمایت یها هکبش و نیباقمر میل،اف و هنخا هب یکترد، نززنیا درمو تحمای هب ار دسترسی شما نهاآ

 د شد؟ئه خواهای ارمحل یالمتس ویروان یحرو تحص دماتخردیماتخد نوع چه

 نمود: اهدخو هئاراارلذی تماخد محلی متیسال و نیروا وحیرتصح تماخد

   انمرد  وهلجعام • 
  رمحو-صشخ شآسای  های تحمای • 
  یریا-دخو وهاهمر  تحمای لیم،تع • 
   ت.ماخد گاندنهد  هئارا  یربا سا  یگنههما و هدننک فصرم-ریبهر  هب  تباقمر  رینگذاالپ • 

 عملیاتی لمکا رطو هبتماخد نای هی کنامز ماا د،هدهئاراارتحمای وهلجعامتماخد زا ملیکا نواعادنبه بتواشع هر تا دگیر می توق

 هئارا هیگرو یا دیانفرا تروص هب هد کمی شو رو سیا (telehealth) ردو هارزا صحی تماخد ،یرحضو یاطبتراتماخد لم، شاندشو
 شود. می
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2  ولدامت تالواس-یلمح رستیندتو نیوار حیور حتص

 اشتهداخدر رمدموا فرصم هم ویروان یحرو تحص به ربوطم های ینانگر هم اگر

 ؟دشو یم چه اشم،ب
 است. سدستر ردتاسهاجمورمخد دموافصرم ونیرواتالشکمباانمهمز رطوهبهسی کر کهایت برحمای
 یارب،اشم انامیحوناقبامر امیل،فاب،یدشاب حتارهتی کروصرا و دشم ابیلحمیالمتس ی ونواریروح حتصتاخدم

 .درهند کواخ اریکمه د،کن ه میدروآبر ارامشتاجیحو تر فداهه ای کقبتارن مالپ ی یکحاطر
 هدفااست دنسته بروور بهیشام های شلچا با هدی کاافر یرسا زاتیحما اید برخو یخصش گیندزهبجرتزاههمتا ک حمایتی انندمرکا

 د.بو دنهخوا سدستر رد ت شماایحم و نماییهار ایز برنی ندنمی ک

 کنند؟ هدتفاسی احلم المتیس وینروا یروح حتاز ص ندنتوا می ینساک چه

 حیورتصح هبطبومر های نیاگرنهت کاس هدش احیطر تر البا وهلسا 26 داافر ایحلی برم متی الس و نیروا وحیرتصح تماخد

 د.ننمی ک هبجرتار متی الس یا نیوار

 هب یدنتوامی ،دردا نیوار وحیرتصح هبطبومر هایینانگر هستید کهیدفر میحا یاتدوس اقب،مر میل،فا عضایازا کیی ر شمااگ
 د.یباش هاشتد دسترسی دخو نیروا وحیرتصح هایزنیا یا تیباقمر شنقرد تان دخو هب کمک ایت برحمای

 سدستر رد لسا 26 یرز داافر یایتی براحم هچ» دینک هعجارم ریز لاؤس هب ًافطل ،ناناوج زا تیامح دروم رد تامولعم بسک یارب
 .«ت؟اس

 ند؟هست گوو جواب باسمن یگنهظر فرن ت ازآیا خدما

 د.نهد می بجوا انهآهب و ندرگذا می امحترایگنهرف وعنت و هازنیا هب محلی متی الس و نیروا وحیرتصح تماخد

 است، ضعیبت وگننزایرعا هکدکر ندهخوا تافیردار گوبجوا وبسنام گینهفر تماخد وهنصفانمیدسترس گاندننعه کاجمر امتم

 ،نیباز و گینهفر وعنمت معجوا عضایا،)+LGBTIQ( سیتینج و سینج وعنمت معواجس،رتوهگنتنشینهیرجز و میبومدمر هجمل زا
 د.نستهیبعص وعنت ایردا هدی کاافر و نیتواانهبالتبمداافر د،نستهیدگنهانپلابندهبهدی کاافر ی،دگنهانپ های هنشیپی باداافر

 ؟تندهس نگایاحلی رمیالمتس ویروان یحرو تحصتخدما آیا
 د.باشی هتداشن مدیکیر ترکا اگر حتی ت،اس ایگانرههم ایت برماخد ه،بل

 کی جاع ازبه ار یحلمیتسالم ویروان یحرو تحص خدمات به یسترسدیاا برآی
 ؟مارد نیاز یحص صصخمت

 صخصمت هر یا خود، میعمو داکتر زا جاعراهبیزنیا ی،محل متیالس وینوار وحیرتصح کزمر یک زاتحمای تفیارد ایخیر، بر هن
 د.یری ندانواریوحرتصح هلجعام النپ یک یا ی،دیگر صحی
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3  ولدامت تالواس-یلمح رستیندتو نیوار حیور حتص

 یحرو تحصتسایر خدما با یاوته تفچیلحمیالمتس ویروان یحرو تحصتخدما
 ؟داردیروان

 کتردا یکیا (GP) میعمو داکتر کیهنچه کآزاشبی هند کنکمی تباقمر دیاافر زا محلی متی الس و نیروا وحیرتصح تماخد

 یحمایت تماخد دننما االتر،ب-تدش با تماخد هبیزنیا ماا د،نردا تایحم هبزنیا د،هدهئارا ندتوامی ینواریوحرتصح متخصص
 .ندردانهنفاخاش ی برنتبم
 تصح متخصص انداکتر ی،معمو انداکتر با کیدنز زا نهاآ.ندی شونم ه شماطقنمرددموجو تماخد نزیجایگ جدید تماخد نای
 تا دکر ندهخوا یرکاهم هجامع ی برنتبم اجتماعی و صحی تماخد یرو سا رمخد دموا وللکاهجلعام دگاننهدهئارا،نیوار وحیر

 است. هه شددرآوا برشم حمایتی یاهزنیا امتم هد کننل کصحا انناطمی

 ؟میرگب استم یمحل یالمتس ویروان یحرو تحص خدمات با نمتوا یم ونهگچ
 .بگیرید ستما مختلف شور ندچهب محلی متیالس و نیاور وحیرتصح کزمر یک با نیدتوا می تان دخو ترجیحاتهب نظر

 3303721300 تلفن:• 
 <https://www.betterhealth.vic.gov.au/mhwlocal> محلی متیالس وینواریوحرتصح :تسای بو• 

 م؟اشب اشتهدیسترسدتبه حمای نمتوا یم کنم تحبصیگلیسان زا یرغیبانبه ز اگر

13 هرشما با دنیتوا می د،یردا زنیا تان دخو بانزهبیشتربی کمک هب اگر ه.بل 14  رجمانت یک و بگیرید ساتم National TIS با 50

 د.شوی لوص متیالس وینوار حیورتصح محلی تماخد نریکتیدبه نز اهیدوس بخسپ د،هیبخوا

 ه خواهد شد؟چ من دارید اولین رد

 .(اشدبینتلف یانالینآی،رحضو تاسنممک نای) دکر اهیدخو تبصح نیوار روحی تصح دنمرکا یک با شما
 و انباقمر میل،فا با د،ستیهتحار اگر ودنکرکا اشم با ندتا بتوا ندکمی کزتمر ماش هاینیاگرنکرد و دندا شگو یور ندمرکا نای

 .دنه کدرآوا برر ات شماجیحتر وفهدااهد کنحی کارا طریتباقمر همناتان، بر میانحا
 ردتاسنممک ها تحمای نایزا ضیبع.اشدب های شمازنیا ساسا رب ها هلجعام و ها تحمای زایبکیترلمت شااسنممک ن شماالپ

 .ندئه شوارا عدیب یدهایدزبا رد دیگر بعضی واشم یددزبا نلیاو
 .دنوه شدروآبر رتهب هنوبه گ یتاخدم ای یحص تاخدم ههنده دئارا زی ارگید عون وسطت اشم ایهزانی هک درد داوجو زین انکین اما

 .دکنی دای پیرسدست تادمخ ینه اباتدکن یک مکم اشم هبیلمح یالمتس و نیواریحور حتصزکمر ،تروص یندر ا
 ود.بدنهخوا سدستر رد ن شمامیاحا و انباقمر میل،افنینهمچ و شما زاتحمای ویایمنهار ایز برنی همتا انندمرکا
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4  ولدامت تالواس-یلمح رستیندتو نیوار حیور حتص

 ربهجت اروانی ر یحرو ریبیما که یداستان افرود و ها لفامی ن،باقای مرات برا حمایآی

 ت؟اس سترسد رد می کنند

 و مکد، کردا نیوار وحیرتصح هبطوبمر های تکلیفی هستید کهیدفر میحا یاتدوس اقب،مر ل،میفا عضایازا کییاشم اگر ه.بل
 است. سدستر رد ای شماحلی برم متی الس و نیوار وحیرتصح تماخد فطر زاتحمای

 نیدتوا می- تان دخو ینوار روحی تصح ایهزانی ایچه بر ،یدنکتافیرد کمک دخو تیباقمر شنقرد تان دخو ایهید بربخوا هچ

 د.ینت کافیرد یدردا زنیا هنیکامزردارزنیا درمو هراوشم وتحمای ت،باقمر

 ت؟اس سترسد رد سال 26 زیر دای افراتی برچه حمای

 هد کزمر هب متیالس و یناور یحور تحص زا تیامح یارب ًافطل ،دیراد نس لاس 25 تا 12 نبی یدنمی ک تحمای او زا هی کدفر یا ر شمااگ
 د.ریبگی ستما نهاآبا یاهدکر هاجعمر دخو محلی (headspace) ساسپی

 و ینالنآ چت .</https://headspace.org.au> د.ینن کدید headspace زا ًافطل ،نات سیپسا ده نیرت یکدن نزدکر پیدا ایبر

 .تاسسترسدر د سپیاس هد یقرط از زینیتلفن تیاحم
 د:ننما د،نت کحمای ایطشر زا بعضی رددردا مکانا محلی متیالس و نیوار وحیرتصح کزمر د،ستیه انونوج شخص یک اگر

   گیرید می  ستما  کمکایحلی برم  متیالس  و نیروا  وحیر تصح کزمر  یک  با  شما • 

   دیردا  یروف  کمکهب زنیا  و یدردا  لشکم هنخاشفا  یا ساسپی  هد ریقطزاتحمای تافیرد رد • 
 تحمای محلی متیالس و نیوار وحیرتصح کزمر یک زاهستید کهیدفر میحا یا تدوس ب،اقمر میل،فا عضایازا کیی شما• 

 شود. می

 چه؟ اشدب اشتهدلجعا تمایح به نیاز سمشنا یم که اکسی ر یا من اگر

 می هبجرت اندیگر یادخو هبارالبا خیلی بآسی خطر هت کسنی دیاافر ایل برعاج کمک یک محلی متی الس و نیوار وحیرتصح کزمر

 د.ننک

 ستما (000) صفر هسبا،دردا دوجو یسای کجدی بر بآسی خطر هتی کرصو رد یا ندکمی تهدید ار ساننا جان هسی کنمرجای ایطشر رد
 د.رییبگستما فرصهسبا،هن یاتاس سینمرجیاهد کستییننئمطم اگر د.ریبگی

13 هربا شما Lifeline اب لطفا ه،عتسا 24 انرت بححمای ای. بردنستنی زبا هعتسا 24 رطو هب محلی تماخد نای 11  د.ریبگی ستما 14

 کنم؟ بکس یتربیش ماتلوعم نمتوا یم از کجا

 وینواریروح حتصهحفصزاًافطل،یلحم متیالس و نیواریوحرتصح اکزمر دایجا درمو ردتماعلومنریتهزتا بسای کبر
- https://www.health.vic.gov.au/mental -health-reform/local-adult-and-older-adult-mental-health> حلیم یالمتس

and-wellbeing-services > د.نین کدید یاروویکت تصح ترازوتایسبورد
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5 -  ولدامت تالواس یلمح رستیندتو نیوار حیور حتص

 تصالحاا یتنرتنا هحفص زا ًافطل ،دینادب رتشیب ایروتکیو رد ماجنا لاح رد متی الس و نیوار وحیر تصح تصالحاا هربارد اهیدخومی اگر
 :یدند کیدزبا یرز نیاشنهبتصح ترازو متی الس و نیوار وحیرتصح

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