
 

 

OFFICIAL 

'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர்' 

(Mental Health and Wellbeing Local)

அடிக்கடி சகட்கப்படும் சகள்விகள்

Tamil | தமிழ்

OFFICIAL 

'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'் எனும் நிறுவனம் வழங்கும் சேவவகவளப் பற்றி 

சமலும் புரிந்துககாள்ள உதவும் வவகயில், இந்த விவரத்தாள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர்' (Mental Health and 

Wellbeing Local) என்றால் என்ன?

'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர ்சேவவகள்' என்பது, 2026-ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் 

விக்சடாரியா முழுவதும் 60 இடங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்படவிருக்கும் ஒரு புதிய வவக 

மனநலே ்சேவவயாகும். 'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'் சேவவகள், 26 மற்றும் 

அதற்கு சமற்படட் வயதுவடயவரக்ளுக்கு சிகிேவ்ே, பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவு 

ஆகியவற்வற வழங்கும்.

இவவ இலவேமானவவ, தன்னாரவ்மானவவ, இவற்வற அணுகுவது எளிது, அத்துடன் 

இவற்றிற்கு பரிந்துவர சதவவயில்வல. முக்கியமாக, நீங்கள் எப்படி ஆதரவவப் கபற 

விரும்புகிறீரக்ள் என்பவதத் கதரிவுகேய்யும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் வாய்ப்வப உங்களுக்கு 

வழங்குவதில் கவனம் கேலுத்தி, 'எங்களால் எப்படி உதவ முடியும்?' என்ற அடிப்பவடயிலும், 

அத்துடன் 'தவறான கதவு என்கறதுவும் இல்வல' எனும் அணுகுமுவறயுடனும் இந்தப் புதிய 

சேவவகள் வழங்கப்படும்.

வீடு மற்றும் உங்கள் குடும்பத்தார,் பராமரிப்பாளரக்ள், அத்துடன் ஆதரவு வவலயவமப்புகள் 

ஆகியவற்றிற்கு அருகிசலசய உங்களுக்குத் சதவவயான ஆதரவவ நீங்கள் அணுகுவவத 

இவவ எளிதாக்கும்.

'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர்'-இல் 

எவ்வகையான சேகவைள் வழங்ைப்படும்?

'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'் பின்வருபவற்வற வழங்கும்:

 • சிகிேவ்ே மற்றும் உள மருதத்ுவம்

 • குறித்த நபவர வமயமாகக்ககாண்ட நல்வாழ்வு ஆதரவுகள்

 • கல்வி, ேகாக்களின் ஆதரவு மற்றும் சுய உதவி

 • நுகரச்வார ்தவலவமயிலான பராமரிப்புத் திடட்மிடல், மற்றும் பிற சேவவ 

வழங்குநரக்ளுடனான ஒருங்கிவணப்பு.

ஒவ்கவாரு இடத்திலுமுள்ள சேவவ நிவலயங்கள், முழுவமயான சிகிேவ்ே மற்றும் ஆதரவுே ்

சேவவகவள வழங்குவதற்கு ேற்று சநரம் எடுக்கும், ஆனால் முழுவமயாகே ்
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கேயற்படத்கதாடங்கியவுடன், சநருக்கு சநரான, கதாவலசபசியூடான, மற்றும் நடமாடும் 

கதாவலதூரே ்சேவவகள், தனி ஒருவருக்சகா அல்லது குழுக்களுக்சகா வழங்கப்படும்.

மனநலப் பிரேச்ிகன மற்றும் சபாகதப்பபாருள் 

பாவகன ஆகிய இரண்டு ைவகலை்கிடமான 

விடயங்ைகளயும் நான் அனுபவிை்கிசறன் என்றால் என்ன 

பேய்வது?

மனநலம் மற்றும் சபாவதப்கபாருள் பயன்பாடு ஆகிய கவவலக்கிடமான விடயங்கவள 

ஒசர சநரத்தில் அனுபவிக்கும் எவருக்கும் ஆதரவு கிவடக்கிறது.

உங்கள் இலக்குகள் மற்றும் விருப்பங்களுக்சகற்ற ஒரு பராமரிப்புத் திடட்த்வத வடிவவமக்க, 

உங்களுடனும், உங்களுக்கு கேளகரியமாக இருக்கும் படே்த்தில், உங்களது குடும்பத்தினர,் 

பராமரிப்பாளரக்ள் மற்றும் ஆதரவாளரக்ள் ஆகிசயாருடனும், 'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு 

உள்ளூர'் சேவவயினர ்இவணந்து பணியாற்றுவாரக்ள்.

ஒசரமாதிரியான ேவால்கவள எதிரக்காள்ளும் மற்ற நபரக்ளுக்கு ஆதரவளிக்கும் வவகயில், 

தங்கள் தனிப்படட் வாழ்க்வக அனுபவத்வதப் பயன்படுத்தும் ேக ஆதரவுப் 

பணியாளரக்ளும்கூட உங்களுக்கு வழிகாடட்வும் ஆதரவளிக்கவும் இருப்பாரக்ள்.

'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர்' சேகவைகள யார் 

பயன்படுத்தலாம்?

'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'் சேவவகள், மனநலம் அல்லது நல்வாழ்வு 

ேம்பந்தமான கவவலகவள அனுபவிக்கும் 26 மற்றும் அதற்கு சமற்படட் 

வயதுவடயவரக்ளுக்காக வடிவவமக்கப்பட்டுள்ளது.

நீங்கள் மனநலப் பிரேச்ிவனகளுள்ள ஒருவரின் குடும்ப உறுப்பினராகசவா, 

பராமரிப்பாளராகசவா, நண்பராகசவா அல்லது ஆதரவாளராகசவா இருந்தால், 

பராமரிப்பாளராகிய உங்களுக்கு உதவும் வவகயில் அல்லது உங்கள் கோந்த மனநலத் 

சதவவகளுக்காக நீங்களும்கூட ஆதரவவ அணுகலாம்.

இவளசயாருக்கான ஆதரவு பற்றிய தகவலுக்கு, கீசழ உள்ள சகள்விவயப் பாரக்்கவும் '26 

வயதிற்குக் கீழுள்ளவரக்ளுக்கு எவ்வாறான ஆதரவு கிவடக்கிறது?'.

இந்தே ்சேகவைள், ைலாேே்ார ரதீியாைப் 

பாதுைாப்பானகவயா மற்றும் ஏற்புத்தன்கம 

உகடயகவயா?

'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'் சேவவகள், கலாேே்ாரத் சதவவகள் மற்றும் 

பன்முகத்தன்வம ஆகியவற்றிற்கு மரியாவத அளிப்பவவ மற்றும் அவற்றிற்கு ஏற்றவாறு 

நடப்பவவ ஆகும்.

பூரவ்ீகக்குடிகள் மற்றும் கடாரஸ் ஸ்ட்கரய்ட் தீவு மக்கள், பல்சவறுபடட் பாலினே ்

ேமூகத்தினர ்(LGBTIQ + communities), கலாேே்ார மற்றும் கமாழியியல் ரீதியாக சவறுபடட் 

ேமூகங்களின் உறுப்பினரக்ள், அகதிப் பின்னணியிலிருந்து வருபவரக்ள், புகலிடம் சகாரும் 

மக்கள்,  இயலாவம உள்ள நபரக்ள் மற்றும் பல்சவறுபடட் நரம்பியல் 

நிவலவமகவளக்ககாண்ட நபரக்ள் உள்ளிட்ட அவனத்துப் பாரவ்வயாளரக்ளும், 

நியாயமான அணுகல் மற்றும் பாகுபாடு இல்லாத, கலாேே்ார ரீதியாகப் பாதுகாப்பான 

மற்றும் ஏற்ற சேவவகவளப் கபறுவாரக்ள்.
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'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர்' சேகவைள் 

இலவேமானகவயா?

ஆம், உங்களிடம் கமடிக்சகர ்அடவ்ட இல்லாவிடட்ாலும்கூட, இந்தே ்சேவவகள் 

அவனவருக்கும் இலவேமானவவ.

'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர்' சேகவ ஒன்கற 

அணுை, எனை்கு ஒரு சுைாதார நிபுணரின் பரிந்துகர 

சதகவயா?

இல்வல, 'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'் சேவவயிலிருந்து ஆதரவவப் கபறுவதற்கு, 

உங்களது கபாது மருத்துவர ்(ஜி.பி) அல்லது சவறு ஏசதனும் சுகாதார நிபுணரிடமிருந்து 

பரிந்துவரசயா அல்லது ஒரு மனநல சிகிேவ்ேத் திட்டசமா உங்களுக்குத் சதவவயில்வல.

'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர்' சேகவைள், மற்ற 

மனநலே ்சேகவைளிலிருந்து எவ்வாறு சவறுபடுகின்றன?

ஒரு கபாது மருதத்ுவர ்(ஜி.பி) அல்லது தனியார ்மனநல மருதத்ுவர ்வழங்கும் ஆதரவவவிட 

அதிக அளவிலான ஆதரவு சதவவப்படும், ஆனால் மருதத்ுவமவனயில் வவத்து 

ஆதரவளிக்கும் சேவவகள் சபான்ற அதிக தீவிரம் ககாண்ட சேவவகள் சதவவப்படாத 

நபரக்வள 'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'் சேவவகள் பராமரிக்கும்.

இந்தப் புதிய சேவவகள், உங்கள் பகுதியில் ஏற்கனசவ கேயற்பட்டுக்ககாண்டிருக்கும் 

சேவவகளுக்குப் பதிலானவவ இல்வல. உங்கள் ஆதரவுத் சதவவகள் அவனத்தும் பூரத்்தி 

கேய்யப்படுவவத உறுதிகேய்ய, கபாது மருதத்ுவரக்ள் (ஜி.பி-கள்), தனியார ்மனநல 

மருதத்ுவரக்ள், மதுபானம் மற்றும் பிற சபாவதப்கபாருடக்ளுக்கான சிகிேவ்ே வழங்குநரக்ள், 

அத்துடன் பிற ேமூக அடிப்பவடயிலான சுகாதார மற்றும் ேமூக சேவவகளுடன் இவரக்ள் 

கநருக்கமாகப் பணியாற்றுவாரக்ள். 

'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர்' சேகவகய நான் 

எவ்வாறு பதாடர்புபைாள்வது?

உங்கள் விருப்பங்கவளப் கபாறுத்து, 'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'் சேவவ ஒன்வற 

நீங்கள் கவவ்சவறு வழிகளில் கதாடரப்ு ககாள்ளலாம்.

 • கதாவலசபசி: 1300 372 330

 • வவலத்தளம்: 'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'்

<https://www.betterhealth.vic.gov.au/mhwlocal>

 

நான் ஆங்கிலம் அல்லாத சவபறாரு பமாழி சபசுபவர் 

என்றால், என்னால் ஆதரகவ அணுை முடியுமா?

ஆம். உங்களது கமாழியிலான கூடுதல் உதவி உங்களுக்குத் சதவவப்பட்டால், நீங்கள் TIS 

National என்ற கமாழிகபயரப்்பு சேவவவய 13 14 50 என்ற எண்ணில் கதாடரப்ு ககாண்டு, ஒரு 

கமாழிகபயரந்்துவரப்பாளர ்சவண்டுகமனக் சகடக்லாம், பின்னர ்உங்களுக்கு 

அருகாவமயிலுள்ள 'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'் சேவவயுடன் உங்கவள 

இவணக்குமாறும் சகடக்லாம். 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/mhwlocal
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நான் முதன்முதலாை வருகைதரும்சபாது என்ன நடை்கும்?

நீங்கள் ஒரு மனநலப் பணியாளருடன் சபசுவீரக்ள் (இது சநரில், இவணயவழியாக, அல்லது 

கதாவலசபசி ஊடாக இடம்கபறலாம்).

உங்கள் இலக்குகள் மற்றும் விருப்பத்சதரவ்ுகளுக்சகற்ற ஒரு பராமரிப்புத் திட்டத்வத 

வடிவவமக்க, உங்களுடனும், உங்களுக்கு கோளகரியமாக இருக்கும் படே்த்தில், உங்களது 

குடும்பத்தினர,் பராமரிப்பாளரக்ள் மற்றும் ஆதரவாளரக்ள் ஆகிசயாருடனும் இவணந்து 

கேயற்படும் வவகயில், இந்தப் பணியாளர ்உங்கள் கவவலகளுக்குக் காதுககாடுத்துக் 

சகடப்திலும், அவற்வறப் புரிந்துககாள்வதிலும் கவனம் கேலுத்துவார.்

உங்கள் சதவவகளின் அடிப்பவடயில், ஆதரவுகள் மற்றும் சிகிேவ்ேகள் ஆகியவவ 

கலந்ததாக உங்கள் திடட்ம் இருக்கலாம். இந்த ஆதரவுகளில் சில, உங்கள் முதல் 

வருவகயிலும் மற்றவவ பிற்கால வருவககளிலும் உங்களுக்கு வழங்கப்படலாம்.

உங்களது சதவவகள், சவகறாரு வவகயான ஆசராக்கிய அல்லது சேவவ வழங்குநரால் 

இன்னும் சிறப்பாகப் பூரத்்தி கேய்யப்படும் ோத்தியமும் இருக்கிறது. அவ்வாறு இருக்கும் 

படே்த்தில், இந்தே ்சேவவகவள அணுக, 'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'் சேவவகள் 

உங்களுக்கு உதவும்.

உங்களுக்கு மற்றும் உங்கள் குடும்பத்தினர,் பராமரிப்பாளரக்ள், அத்துடன் ஆதரவாளரக்ள் 

ஆகிசயாருக்கு வழிகாட்டவும் ஆதரவளிக்கவும் ேகாக்கள் இருப்பாரக்ள்.

மனசநாகய அனுபவிப்பவரை்ளின் பராமரிப்பாளரை்ள், 

குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பரை்ளுை்கும் ஆதரவு 

கிகடை்கிறதா?

ஆம். நீங்கள் மனநலப் பிரேச்ிவனகளுள்ள ஒருவரின் குடும்ப உறுப்பினராகசவா, 

பராமரிப்பாளராகசவா, நண்பராகசவா அல்லது ஆதரவாளராகசவா இருந்தால், 'மனநலம் 

மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'் சேவவகளிடமிருந்து உங்களுக்கு உதவியும் ஆதரவும் 

கிவடக்கும்.

ஒரு பராமரிப்பாளராகசவா, அல்லது உங்கள் கோந்த மனநலத் சதவவகளுக்காகசவா 

உதவிவயப் கபற நீங்கள் விரும்பினால் - உங்களுக்குத் சதவவப்படும்சபாது உங்களுக்குத் 

சதவவயான கவனிப்பு, ஆதரவு மற்றும் ஆசலாேவனவய உங்களால் கபற முடியும்.

26 வயதிற்குட்பட்டவரை்ளுை்கு எவ்வாறான ஆதரவு 

கிகடை்கிறது?

நீங்கசளா அல்லது நீங்கள் ஆதரிக்கும் ஒருவசரா, 12 முதல் 25 வயதுக்கு இவடப்படட்வராக 

இருந்தால், மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு ஆதரவுக்கு உங்கள் உள்ளூர ்'கெடஸ்்சபஸ்' 

வமயத்வதப் பாரவ்வயிடவும் அல்லது கதாடரப்ு ககாள்ளவும்.

உங்களுக்கு மிக அருகாவமயிலுள்ள 'கெடஸ்்சபஸ்' சேவவவயக் கண்டறிய, கெடஸ்்சபஸ்

<https://headspace.org.au/> 

 

என்ற வவலத்தளத்வதப் பாரவ்வயிடவும். இவணயவழி அரடவ்ட 

(chat) மற்றும் கதாவலசபசியூடான ஆதரவு ஆகியவவயும் 'கெடஸ்்சபஸ்' ஊடாகக் 

கிவடக்கும்.

நீங்கள் ஒரு இவளயவராக இருந்தால், பின்வருபவவ சபான்ற சில சூழ்நிவலகளில் 'மனநலம் 

மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'் சேவவகள் உங்களுக்கு ஆதரவவ வழங்கக்கூடும்:

https://headspace.org.au/
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 • நீங்கள் உதவி சதவவ என்று 'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'் சேவவ ஒன்வறத் 

கதாடரப்ுககாண்டால்

 • 'கெடஸ்்சபஸ்' அல்லது மருதத்ுவமவன மூலம் ஆதரவவப் கபறுவதில் உங்களுக்கு சிரமம் 

உள்ளது மற்றும் உங்களுக்கு உடனடியாக உதவி சதவவ என்றால்

 • 'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'் சேவவ ஒன்றிலிருந்து ஆதரவவப் கபறும் ஒரு 

நபரின் குடும்ப உறுப்பினர,் பராமரிப்பாளர,் நண்பர ்அல்லது ஆதரவாளராக நீங்கள் 

இருந்தால்

எனை்சைா அல்லது எனை்குத் பதரிந்த ஒருவருை்சைா 

அவேரைால ஆதரவு சதகவப்பட்டால் என்ன பேய்வது?

'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'் என்பது, தனக்குத்தாசன அல்லது பிறருக்கு உடனடித் 

தீங்கு விவளவிக்கும் மிக அதிக அபாயத்திலுள்ள நபரக்ளுக்கான அவேரகால சேவவ அல்ல.

உயிருக்கு ஆபத்தான அல்லது எவருக்கும் கடுவமயான தீங்கு ஏற்படும் அபாயம் உள்ள 

அவேரகால சூழ்நிவலயில், பூேச்ியம்-பூேச்ியம்-பூேச்ியம் (000) என்ற எண்வண அவழக்கவும்.  

இது ஒரு அவேரகால சூழ்நிவலயா இல்வலயா என்று உங்களுக்குே ்

ேரியாகத்கதரியாவிடட்ால், பூேச்ியம்-பூேச்ியம்-பூேச்ியம் (000) என்ற எண்வண அவழக்கவும்.

உள்ளூரே் ்சேவவகள் 24 மணிசநரமும் இயங்குவதில்வல. 24 மணிசநர கநருக்கடி நிவல 

ஆதரவுக்கு, 'வலஃப்வலன்' (Lifeline)-ஐ 13 11 14-இல் அவழக்கவும்.

நான் எங்கு கூடுதல் தைவல்ைகளப் பபறலாம்?

'மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வு உள்ளூர'் சேவவ நிறுவப்படுவது குறித்த புதுப்பிக்கப்படட் 

தகவலுக்கு, விக்சடாரிய சுகாதாரத் துவறயின் வவலத்தளத்திலுள்ள 'மனநலம் மற்றும் 

நல்வாழ்வு உள்ளூர'் எனும் பக்கத்வதப் பாரவ்வயிடவும் <https://www.health.vic.gov.au/mental-

health-reform/local-adult-and-older-adult-mental-health-and-wellbeing-services>.

விக்சடாரியா முழுவதும் நவடகபற்றுவரும் மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வுே ்சீரத்ிருத்தம் பற்றி 

சமலும் அறிய விரும்பினால், மனநலம் மற்றும் நல்வாழ்வுே ்சீரத்ிருத்தம் எனும் சுகாதாரத்

துவறயின் வவலப்பக்கத்வதத் தயவுகேய்து பாரவ்வயிடவும் 

 

< 

https://www.health.vic.gov.au/mental-health/mental-health-wellbeing-reform>.
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	நான் ஆங்கிலம் அல்லாத வேறொரு மொழி பேசுபவர் என்றால், என்னால் ஆதரவை அணுக முடியுமா?
	நான் முதன்முதலாக வருகைதரும்போது என்ன நடக்கும்?
	மனநோயை அனுபவிப்பவர்களின் பராமரிப்பாளர்கள், குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுக்கும் ஆதரவு கிடைக்கிறதா?
	26 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு எவ்வாறான ஆதரவு கிடைக்கிறது?
	எனக்கோ அல்லது எனக்குத் தெரிந்த ஒருவருக்கோ அவசரகால ஆதரவு தேவைப்பட்டால் என்ன செய்வது?
	நான் எங்கு கூடுதல் தகவல்களைப் பெறலாம்?




