
 

 

 

 
 

 

 

         
   

   

                  
           

    

                
               

     

          

       

       

 
     

 

    

 حلیو تندرستی م روانی حت روحیخدمات ص

)Mental Health and Wellbeing Local(

 هشد نسارد پزیا سواالی 
Hazaragi | یگارزه

OFFICIAL 

 هئارا محلی تیسرندت و نیروا وحیرتصح تماخد توسط هتی کماخد هربا دهنک ککم هروشیم هه کشد رجو یزاهدتی بلمامالو قرو ای
 د.میفابوهموش

 ته؟اس یزچیحلمیندرستت ویروان یحرو تحصتخدما

 تا ریاکتووی اسرتسر د جای 60دًابیرقتهکهتسا نو نیوار وحیرتصح تماخد مقر یک محلی یسترندت و نیروا وحیرتصح تماخد
 شی نسهئی کساه کبلد هر کمک وتباقمر ،تداوی محلی رستیدنت وینروا روحی تصح تماخد ه.است دوش فیمعر لحا د 2026 لسا
 .هنمو هئارا هاست لتربا یا هلسا 26

 چی وم»ساسا هبونتماخد ای و،زا تر ممه .هردنزنیا مه دوفی کمعر ه، کهاست دسترسی لبقا نیآسا هب ویراختیا مفت، تماخد ای
 هبلد هرلترونو ک بنتخاا حق هاسته ک زیاهی بلش کزتمر هد شد، کخا هئارا«میتما وییردزوا هگرد»دررویک یک و«م؟ینت می هکد کمک

 .هبیدی مشی دونخو تدس دتماخد ندوت کافیرد

 دن.د کخا مشی یکمک یکابش وترپرسس میل،فا وهنخا د یکتردآسو، نز یدردزانیهکهر ماتیخد د دسترسی نااو

 د؟ش دئه خاای اری محلتو تندرس یروان یحرو تحص خدمات زکمر د تم خدماقچی ر

 د:د کخا هئاراهرتماخد ینای محلی یسترندت و نیروا وحیرتصح تماخد

   تداوی و هلجعام • 

  ننمو نفر  دخو هتوجه بل هستی کردنت کایکم • 
  خو دوخ قد  کمک ورکاهم  مک س، کرد • 

   ت.ماخد نداینئه کاراهدیگ  قد  هندنکفصرم تخاس د  گینههما و یزیر همنابر  •
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2  هشد نپرسا ادزی یالاوس- محلی تیسرندتو نیاور وحیرتصح اتمخد

ً  لماش  ندک  عورش  هر  راک   الماک  هک  هفدکی  یلو  ،ننک  هئارا  هر  یکمک  تامدخ  و  یوادت  مقر  یمامت  ننت  یب  هک  هرگیم  دایز  تقو  زکرم  ره  هدلب
 رابرگز یهگرو یا نت-به-نت تروص هب هک د شدخا یرنی سیاسار کمک و ،(telehealth) تیلفون ریقطزایصح تماخد ،یرحضو تماخد
   د.شدخا

 خدرمدموا هداستفا التکمش هم و ومش شتهدیروان یحرو تحص التکمش هم مه اگه

 وشه؟م کار یزچ

 ده.موجو ننمو هبجرت انمهمز هررمخد دموا هدستفاا وینواریوحرتالشکمهئی کساتمام ک هبلد کمک

 مککهرویمشهئی کاسو ک تسرپرس ،امیلفدق،یدشاب حتارهاگ یم،د شوخدق محلی یتندرست ی ونواریروح حتصتادمخ

 .کنه هروپهرمشی یاستواخوافهد هن ککن ورجهر تیقباه مرمانبرکی اکهتد،کادخ کار وننم
 دموجو مهانای استن، ردچا هرتالشکمنعی هنه کمو ککم هرهدیگ ساییه ککید هدفااست خو گیدنز بایجرتزاهکرکاهم حمایتی ندایمرکا

 ن.نک ککم و مایینهر هرکه شیمو ناست

 تنن؟ یم هداستفا یی محلندرستت و یروان یحرو تحص تی از خدماسائک یچ
 یسترندت یا نیوار حیورتالشکمردچا هاسته ک لتربا یا هلسا 26 شی نسهی کئساه کبلد محلی یسترندت و نیروا وحیرتصح تماخد
 ده.شرجو هاست

 ککم د یدنت می مه استید، شیمو هیرد نیروا روحی تالشکمهی کنفر یک راک گکم یا فیقر رست،رپس میل،فا عضو یک گه شیموا
 ه.نمک شوم کشی دوخ نیوار وحیرتصح هبلد یا شیم، یپرستسر رکا قد هرموشی هاکتدینا کپید دسترسی

 لسا 26 زا شی نسهیی کمادمر هبلد اییکمک یچ» یدتوغ ک هر یرزلسوا هکید لطف ،اننوجو اینفر هبلد مککهربا دتمامالو بسه کبلد
 «؟هاست دموجو هکمتر

 استن؟ گووابج و باسمن یگنهفر از نظر اتاخدم ای آیا
 .هاست گوبجوا وهنامحترمیگنهرف وعنت وازنیا هبلد محلی یسترندت و نیروا وحیرتصح تماخد

 ضعیبت وگننزاردو هن کنمو تافیردهر گینهفر نظر زا گوبجوا وبسنامتماخد وهناصفنم سترسیدننمو هاجعمر هی کئساتمام ک
 زاهایک هعمجا عضایا استن، وعنت ایرد سیتینج و سینج نظر زاهیی کمادمر،سرتو گینت اینشنهیرجز و میوب مایدمر له شموبه،است
 هی کئساو ک رندی تبیومعی هائی کسن، کاست جو هانپهائی کسرن، کیدیتمهاجر هنشیپیهیی کانفر ن،است عونمت نیوبیز و گینهفر نظر

 دیرن. بیعص وعنت

 ؟تهاس تمف یی محلتو تندرس یروان یحرو تحص تآیا خدما
 .نباشی هندشت مه مدیکیر تراگه کا حتی ه،است تمف میتما هبلد تماخد ای ی،را
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3  هشد نپرسا ادزی یالاوس- محلی تیسرندتو نیاور وحیرتصح اتمخد

 به نیاز ومکن هداستفا یلحم یتو تندرس یروان یحرو تحص دماتخ مه از کهلده ازیب آیا
 م؟یرودیحصصصخمت کیفز طرایفعرم

 زاهید کرند نیوار روحی تکلیفی اویتد همناک بری یا ،هدیگ صحی متخصص دمیا ک میلیفا داکتر یک فطر زا فیمعر هبزنیا موشی ه،ن
 د.ینت کافیرد کمک محلی یسترندت و نیروا وحیرتصح تماخد

 یحرو تحصتگه خدماید م ازقی رچیحلمیندرستت ویروان یحرو تحصتدماخ
 ونه؟م فرق یروان

 تصح متخصص یک یا (GP) میعمو ترداک یکهی ککمک زاهنه کموتباقمر ایینفر تراوزا محلی یسترندت و نیروا وحیرتصح تماخد
 .هشهشتندهنفاخاشد کیکم تماخد لمث ال،با-تت شدماخد هبزنیا لیو،هشهدشت زنیا تردیازهنمو مهافر صیشخ نیوار وحیر

 وحیر تصح خصصایمت ،(GP) میلیفا ایداکتر قد یکدنززانااو.هموشنهاست مشی هطقنمد لیمیااهکتماخد نزیگجای نوتماخد ای

 تبثاهرخونیقی هاکت ونن،مرکاهجامع رب تیبمیعاجتما و صحی تمادخ ورمخد دموا هدیگ وللکا ویتدا داینهدهئارای،خصش نیوار
 ه.نه شودرآوم برشی کیمای کترضرو متما هن کنک

 گروم؟بی استم یحلمیستندرت ویروان یحرو تحص خدمات ه قدک ومتن یم قمچی ر مه

 د.ریگبی ستما مختلف ریقد طنچ یک د محلی ستیردنت وینوار حیورتصح تماخد دقهید کنتیم خو، شیمو دخو تسخا هب نظر

 1300 372 330:تلفون• 
 <https://www.betterhealth.vic.gov.au/mhwlocal> محلی رستیدنت و نیواریوحرتصح تماخد :تسای بو• 

 کنوم؟ تریافدککم ومتن یم وگیمبهتور یگلیسان غیر ازب ک زیبونید مه اگه

13 هرد شما هر TIS National یدنت می ین،یردترضرو خو دخو زا ونبیزد تردیاز کمک هبهاگ ی.را 14  رجمانت یک تخواسرد و هدیز نگز 50

 .هنک خُر یلحم یتسردنت و یناور یحور تحص تامدخ زکرم نیرتکیدزن د هرویمش هک دییاوخب دابوزا ،دینک

 شد؟ دکار خا یچ مه اولنه مالقات د
 .(هشبا نیفوتل یا ن الینآ،یرحضو هنتی می ای) یدد گفتخا هرتو نیواریوحرتصح دنمرکا یک قد شیمو

 ا،پرسترس میال،فا دقد،شیباتاحرهاگ،ومشی دخو قد ننت بیهاکتهاست مشی شکالتایم میدونفا و دودشوبله گ د شی کزتمر دنمرکا ای

 ه.نه کدرآوبرهرمشی ترجیحای وفاهدهه کنرح کطهر تیباقمرهمناک بریهاکتننکرکا شیم، یاگر کمک
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 4 هشد نپرسا ادزی یالاوس- محلی تیسرندتو نیاور وحیرتصح اتمخد

  و ه،نئه شوارامشی لیاو تقاالم د دشای اکمک  زیا باضی  ه.باش  مشی ایزنیا  هب  نظر مختلف  های تداوی  وکاکم لماش م شایدشی همنابر
  ی.دبع  قاتایالم د   شیگایدی

 ه،اشبمقریه ااگ.هنوشهدروآربربتوخیحصتادمخههندد ئهاره از اگیدعون ط یکوستمشی ایترورضهته کاس شی کانم امه ای 

 .دکنی ایدپیسترسات ددمخید ا ه کهنومکم کمشی دق محلی یتندرست ی ونواریروح حتصتاخدم

 ن.نک ککم و اییمنهرهرمشی ایگر ککم و رپرستاس ی،میلفا نانهمچ ومشی دخو هن کدبو دخا سدستر دمهرکاهم ندایمرکا

 وننم ربهجتهی رروان یحرویکلیفت کهیسائک قایفیو ر یامیلفتا،رپرسس بلده ککم آیا

 ه؟دموجو

 ریقز طامشی هدت بلحمای و کمک د،استی ینواریوحریتکلیف قد سک گوارگا ککم یا فیقر پرست،سر میل،فا عضایا یموشهاگ ی.را

 ده.موجو محلی یسترندت و نیروا وحیرتصح تماخد

 شیمو- گریدیب خو دخو نیروا وحیرتحص ایزنیا هبلد یا پرست،سر ثحی هب خو یرکا شنقهبلد هرکمکه ک ناییخو می گه شیموا چی

 د.نیت کافیردهرهرشوم و کمک ت،باقمر د،ریدی تروضر هوقتای ک د یدنت می

 ه؟دموجو کاکم یچهاست لسا 26 زیر یش سن که یسائک بلده

 هرخو یمحل (headspace) ساسپیهید کزمر هکید لطف ،هاست لسا 25 و 12 نبییشنس نیدمو کمک وشیم هکهر سییا ک مشی دخو هاگ
 .کید هاجعمر یا بیگرید ستما تیسردنت و نیوار روحی تصح کمک هبلد

https://headspace.org.au< کید دیدن headspace زاهکید لطف ،ساسپیهید نریکتیدن نزدوا کپید هبلد  کو کم یینالنآ ویگفتگ./>
 .هاست ستردس س دیاسپیده یقرط م ازهینوفلت
 هبلد ،هنم کهافر کمک مشی هبلد ایطشر یباض د حلی شایدم رستیدنت وینواریوحرتصح تماخد استید انونوج صشخ یک گه شیموا

 مثال:

   د.موشی ستما د   کمکهبلد  محلی  رستیدنت  ونیوار  وحیر تصح  تماخد یک  قد  یموشهوقتی ک • 
   یدرد زانی  یرفو   کمکهب  و یریدد لشکم هنفاخاش یک  یا ساسپیهید زا فتوگر  کمکد  شیمو • 
  ککم محلی  یستردنت  وینوار  روحی  تصح تماخد زاهاستید ک  ینفر  یک  راک گکم یا فیقر  ست،پرسر میل،فا  عضایا یک  شیمو • 

   ه.نمو تافیرد

 وشه؟م کار زچی اشهبیش کار دلجعاککم سمشنا یم کههس رکگوا یامده خوم اگه

 دخو د دونسررضر الیبا خیلی خطر دهی کئساه کبلد سینمرجای ایطشر د کیکم کزمر یک محلی یسترندت و نیروا وحیرتصح تماخد
 ه.تسنی،هاست هدیگ ساگو ک د یا خو
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5 هشد نپرسا ادزی یالاوس -  محلی تیسرندتو نیاور وحیرتصح اتمخد

 نیئممط  هاگ  د.دی  نگز )000( صفر هس هب ،هاست ساگو ک د ودنسر رضر ریفو  خطر  یا هاست خطر  د  گیندز هسی کنمرجای  تضعیو یک  د
 د.دی نگز صفر هسهب،هن یا هاست سینمرجای ایطشر هستید کنی

13 هرد شما Lifeline هبلد هدکی لطف ه،عتسا24یناحرب کمک هده. بلستنی زوا هعتسا24 رطو هب محلی تماخد 11  .دید نگز 14

 تنوم؟ یم یداپ از کجا هتر ردزیا وماتمال
 هصف هبهکید لطف ی،محل یستردنت و نیوار روحی تصح تماخد دایجا هربا دتمامالو نریتهزتا هبلد

Mental Health and Wellbeing Local >https://www.health.vic.gov.au/mental-health-reform/local-adult-and-older-adult-

mental-health-and-wellbeing-services >د.کی هاجعمر یارکتووی تصح ترازوتسای بود

 زاهدکی لطف د،ینا کپید تردایزتماولما هاست ااجر لحا دیارکتووی سراتسر دهسی کردنت وینوار روحی تصالحااهرباد اییدخو می هاگ
 Mental health and wellbeing reform تصح ترازو نیتیانتر هصف

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

13 یلیر لیمتامخد از دهفاتاس با ت،وررضتورصد رسی،تدس لبقا لشک یک هبهیرنش ازی ونکد تفیادر لدهب 36  7183 همارشهب 77

 د.یک لیمیا localservices@health.vic.gov.au سردا لیمیا هب یا ید،د نگز (9096 )03
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