
 

 

OFFICIAL 
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Farsi | سفار  

OFFICIAL 

) ناور تمالس یلحم تامدخ زکارم طسوت هدش هئارا تامدخ دروم رد امش تشیب یهاگآ هب کمک یارب تاعالطا هگرب نیا  Mentalر

Health and Wellbeing Local) تسا هدش هتشون.  

  ؟چیست ناور تمسال حیلت مماخد

  فرعم ایروتکیو رسارس رد ناکم  ۶۰ در ۶۲۲۰  ل سانپایا  تاهک  استناو رمتسال اتخدم  ازجدیدی عنو ناو رمتال سیلمح اتخدم
  .داد دهاوخ هئارا تیامح و تبقارم ،نامرد الاب هب لاس ۲۶ دارفا هب ناور تمالس یلحم تامدخ .دن وشیم

ی

 هنوگچ»  ساسا رب دیدج تامدخ نیا هک تسا نیا مهم .دنعاجرا هب زاین نودب و ناسآ یستس داب ه،نبالطو دان،یگاا راتخدم نیا
  .دن تیامح تفایرد هوحن رب امش لتنک و باختنا رب زکرمتم و دنتسه «دیا دهش ندارو باهت اش دراز»  دکریو رو « کنیم مکک نیماوتیم

ر
ر

 ترناسآ تیامح یاه هکبش و یبقارم ،هداوناخ و هناخ هب رت یکدنز ای هلاصف  درنتانیاز درو میتحما هب   ار امش یستسد ،اتخدم نیا
  .دننکیم

یر ر 

)Mental Health and Wellbeing Local( ناور تمالس یلحم تامدخ زکارم رد تامدخ عون هچ  نداهخو  ئهارا  ی
 ؟شد

  :داد دنهاوخ هئارا ار تامدخ نیا ناور تمالس یلحم تامدخ زکارم

   پارت و نامرد •
 ناور متسال روحم-دفر های یتحما •

 ییاردوخ و نمتایا هیتماح ش،زوآم •

  .روحم-کنندهفمرص یها قبتامر هئا ارجهت اتخدم نگاددهنهئا اریر سابا گنهامه و یزیر هنامبر •
ی

ر تامدخ نیا هک پامز  اما،دوب داهوخ بر نامز یرما دنهد هئارا ار تیامح و پامرد تامدخ زا یلماک فیط دنناوتب اهن مکا ازیک هر هکینا یی

( ر   ترو صهب هک دوش  یم سیاراتخدم و (Telehealth رود هار زا تمالس تامدخ ،یروضح تامدخ لماش ،دنوش پایلمع لماک روط هب
  .دنوش  یمهئا اریهوگر  یاادیفرنا

   ؟شمبا تهش داار ادف مومرص یها تارگن  همن واور متسال هط ببومر یها تارگن مه رگا دوش چه م

ی  .تسا دوجوم تیامح ،دنک  یمهبتجر نماز مه ار داوم فرصم و ناور تمالس پارگن هک یدرف ره ایبر

  و  هاقبامر اده،ون خابا دیحتا رگر او شما با  (Mental Health and Wellbeing Local)ان و رمتسال یلمح اتخدم کزامر ندامنکار
  .درک دنهاوخ یراکمه ،دنک  یمدهروآبر ا ر شماتجیحاتر و  اهدافهک قبتامر هنامبر یک ایحی طرابر نتانیاحام

  دکننیم دهفا استدنتس هوبرو ریهباش مهای شل چا باهک ادیفر ایر سااز یتحما ایبر دوخ یصشخ هتسی زهبجرت  ازهک تام ههایکارددم
ر  .دوب دنهاوخ س تسد رد امش تیامح و پامنهار یارب تن

ی
ی  
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) ناور تمالس یلحم تامدخ زا دنناوت م تاسک هچ  Mental Health and Wellbeing Local)  ؟دننک ادهفتسا 

ی  .دننک  یمهبجرت ا رناو رمتسال هب طوب مرهای پارگن هک تسا هدش یحارط الاب هب لاس ۲۶  ادفر اایبر ناو رمتال سیلمح اتخدم

 تیحما هب دنیاوت یم تن امش ،دراد ناور تمالس هب طوبرم یاه پارگن هک دیتسه یدرف یماح   یاتسو داقب،مر اده،ون خاو عضگرا
  .دنک کمک ناتدوخ ناور تمالس یاهزاین یارب ای تبقارم شقن رد  ما شهب ات دیشاب هتشاد یستسد

یی  
رر

 « ؟تسا ستسد رد لاس ۲۶  ریز دارفا یارب تیامح هچ» دینیبب ار ریز لاوس افطل ،ناناوج یارب تیامح زا عالطا تهج
ررً

 ؟دنتسه وگخساپ و نمیا گنهرف رظن زا تامدخ نیا ایآ
ی

ر(Mental Health and Wellbeing Local )انو رمتسال یلمح اتخدم  کزامر ی
  هان آهب و دنگذار یم ماتحا گنهرف عونت و اهزاین هب 

  .دنهد یمپاسخ

 زا ،تسا ضیعبت و گنا زا یراع هک درک دنهاوخ تفایرد ار وگخساپ و نمیا گنهرف تامدخ و هنافصنم یستسد ،نگادکنندیدباز همه
ی ر

ی عماوج ،سروت هگنت یشن هیرجز دممر و یموب دمر مهلمج  LGBTIQ+ی ی
 پناهنده، هنیشیپ اب دارفا ،پابز و گنهرف عونتم عماوج یاضعا ،

)  تصع عونت یاراد دارفا و (لولعم) ناوت کم ادفر ا ،هاوهجناپ  .(neurodiverseی

  ؟دنهست گانایر (Mental Health and Wellbeing Local) انور متسال یلمح مات خدکزامر یاآ

 بله، خدمات برای همه رایگان است، حتر اگر کارت مدیکر نداشته باشید. 

ی  ؟مر دازایمت نسال صتخص یک مز اعجار ابه ناور تمسال حیلت مماخد  کزامر به ستسد یارب ایآ

) یمومع کشزپ زا عاجرا هب یزاین ناور تمالس یلحم تامدخ زکرم زا تیامح تفایرد یارب ،تخ  GP) متسال خصص متهر  یادوخ  
ی   .دیرادن ناور تمالس پامرد همانرب کی ای رگید

ی  ؟ندر داانور متسال  خدماتیراس اب توافت هچ ناور تمالس یلحم تامدخ زکارم

) یمومع کشزپ هک هچنآ زا شیب تیامح هب هک دننک  یمقبتامر ادیفر ا ازناو رمتسال یلمح اتخدم کزامر   یصوصخ خصص متیا (GPر
ی  .دنرادن پاتسرامیب تیامح تامدخ دننام رتالاب تدش اب تامدخ هب یزاین اما دنراد زاین ،دهد هئارا دناوت  یمناو رمتسال ر

  ن،او رتمسال یصوخص های خصصمت یم،ومع نشکاپز  باها نآ .دنوش نم  شماهقط من دردوجو ماتخدم نیگزی جادیدج اتخدم نیا
  تا درک داهنوخ یمکاره یکدنز  ازیعماجت ااتخدم و رومح-هعجام  متسال اتخدم یر ساو  مخدرادوم و للک انما درنگاد دهنهئاار
ر  .دنوش  یمدهروآرب امش تیامح یاهزاین همه هک دنوش یمطم ی  

ر ؟متگب سامت ناور تمالس یلحم تامدخ زکارم اب مناوت م هنوگچ

   .دیتگب سامت دوخ تاحیجرت هب هتسب فلتخم شور دنچ هب دنیاوتیم ناو رمتسال یلمح اتخدم کزمر با

 ۰۰13 37۲ 33۰ :نفلت •

  <Mental Health and Wellbeing Local<https://www.betterhealth.vic.gov.au/mhwlocal :تیاس بو •

ر ؟مشاب هتشاد ستسد یتماح به مانتو  میا آنم،ک م تبحص یسیلگنا زا تغ تابز هب رگا
ی 

ر مجتم کی و دیتگب سامت 13   5۰14 نفلت همار شهب TIS Nationalر با دیناوت یم ،دیراد زاین دوخ نابز هب یتشیب کمک هب رگا .هلب
 

ر    .دننک لصو ناور تمالس یلحم تامدخ زکرم نیتکیدزن هب ار امش هک دینک تساوخرد سپس ،دیهاوخب یهافش

 ؟داتفا دهاوخ قافتا هچ متاقالم یلوا ماگنه
ی ر 

ی  .(دشاب تفلت ای نیال ن آی،روحض  استنکمم نی)ا دکر داهیوخ صحبت ناو رمتسال دمنکار یک اب شما

ی    تادکن کار نتانیاحام و نبااقمر اده،ونخا  بادلیی ماگر او ما شبا دناوبت  تادکن  یمکزمرت  شماهای پارگن کرد و نداد شوگ یور دنمراک نیا
 ها پارت و اه تیامح زا تیکرت لماش تسا نکمم امش همانرب   .دنک هدروآرب ار امش تاحیجرت و فادها هک دننک یحارط ار تبقارم همانرب کی
  .دنوش هئارا یدعب یاه تاقالم رد رگید یحرب و امش تاقالم یلوا رد تسا نکمم اه تیامح نیا زا یحرب .دشاب ناتیاهزاین ساسا رب

 یر
یی ی  

https://www.betterhealth.vic.gov.au/mhwlocal
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 تامدخ زکرم ،تروص نیا رد .دن وش هدروآرب تهب تمالس تامدخ هدنهد هئارا زا یرگید عون طسوت ناتیاهزاین تسا نکمم ینچمه

  .دینک ادیپ یستسد تامدخ نیا هب ات دنک یمکمک  شماهب ناو رمتسال یلمح

ی  
ر

ر

ر  .دوب دنهاوخ ستسد رد امش نایماح و نابقارم ،هداوناخ و امش زا تیامح و پامنهار یارب تن اتمه یاهراکددم
ی

ی  

   ؟ استدجومو یتماح ،ندنک به مجر تا ر تاور یرامیب هک یدارفا ناتسود و هداوناخ ،نابقارم یارب ایآ

  ف طر ازیتحما و مکک ،د دارناو رتمسال هب طوب مرهای پارگن هک دیتسه یدرف یماح ای تسود ،بقارم ،هداوناخ وضع کی رگا .هلب
  .تسا دوجوم امش یارب ناور تمالس یلحم تامدخ زکارم

ی

 ا رنتاازنی درو مهرواش مو یتحما اقبت،مر دنیاوتیم  دی تس همکک  یافت ر دهب  یل مانتاناو رمتسال هاییازن   یا  دوخ  تبقارم شقن یابر گرا
  .دینک تفایرد دیراد زاین نآ هب هک یماگنه

ر

ی ؟ استدجوسال مو ۲۶ ریز دارفا یارب تیامح هچ

ی  سیسپا - د هکزمر  هب ناور تمالس تیامح تفایرد یارب افطل ،تسا لاس ۲5  تا  1۲ یب دکنی  یمیتماح و ا ازهک دیفر یا  شمان سگرا  
ً

(headspace)  دیتگب سامت نآ اب ای دینک هعجارم دوخ یلحم.   

نیتر کیدزن یفای یارب ی ی  زا تن تفلت پابیتشپ و نیال ن آچت .دینیبب ار <https://headspace.org.au> یتسابو فالط سیاسپ-هد ر ی  ی

  .تسا دوجوم  headspace یقطر

ر  :دننک تیامح امش زا ریز دراوم دننام طیارس یحرب رد تسا نکمم ناور تمالس یلحم تامدخ زکارم ،دیتسه ناوج رگا ی

   .دیوش یم کمک یایوج و دیتگ  یمسمات ناو رمتسال یلمح اتخدم کزمر یک اب شما •

  .دیراد یرو فمکک هب نیاز و دیر دالکش منتاسماربی یا سیاسپ - د هیقطر  ازیتماح یافت دردر •

   .دتگ  یمیتماح ناو رمتال سیلمح اتخدم کزمر یک  ازهک دیتسه دیفر ایمح یا ستو داقب،مر اده،ون خاو عضیک شما •

  ؟دشو چه مشدبا تهش دایراطرت اضایمح ه بزیاسم نناش  مار که او یسک یا  منگرا

  ، دکنن  یمهبتجر ا رناگری دیا دوخ هب یروف ندز بیآس  دیشد طرخ هک ادیفر اایبر یارطر اض پاسخکی ناو رمتال سیلمح اتخدم
  .تسین

  رگا .دیتگب سامت ۰۰۰  با،د داردوجو دیر فایبر  جدیبیآس یرو فطرخ هک ایمهنگ  یاناس اننجا کننده دیدته یارطر اضدارو مدر
  .دیتگب سامت ۰۰۰ اب ،تخ ای تسا یرارطضا دروم نآ هک دیتسین یمطم

 
ی    

   .دیتگب سامت  13  11 14 نفلت همارش با Lifeline  بافالط ن،احرب در هعتسا ۲4 تیامح یارب .دنتسین زاب هتعاس ۲4  یلمح اتخدم

ی  ؟متگب مناوتم اجک زا ار تشیب تاعالطا
ر

 هفح صنیا افطل ،ناور تمالس یلحم تامدخ سیسات هرابرد تاعالطا نیرتزور هب یارب 
ً

  یاروتکیو متسال نتماپار دیتسابو  درار
-https://www.health.vic.gov.au/mental-health-reform/local-adult-and-older-adult-mental-health> : دینیبب

and-wellbeing-services>

بو هحفص افطل ،دیتگب یتشیب تاعالطا ناور تمالس هرابرد ایروتکیو رد ماجنا لاح رد تاحالصا هرابرد که   دلییما گرا 
ً

 
 اتحاصال ر

https://www.health.vic.gov.au/mental-health/mental>-:  دینیبب ایروتکیو تمالس نامتراپد تیاسبو  درار ناو رمتسال
health-wellbeing-reform>

ر  13 3۶ 77 یل مله رتاخدم از هاداستف اب (۰3) 9۰9۶ 7183 نفلت هرامش اب یستسد لباق تمرف اب هیشن نیا تفایرد یارب ر

localservices@health.vic.gov.au  :دینزب لیمیا سردآ نیا هب ای دیتگب سامت زاین  ترصو در
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