
 

 

ለመድብለ ባህላዊ ማህበረሰብ መረጃ 

ኩዊንስላንድ/QUEENSLAND በተለያየ ባህል የአእምሮ ጤና ጥበቃ 

ማእከል(QTMHC) 

በደቡባዊ ከተማ ለሱሰኝነት እና ለአእምሮ ጤና ጥበቃ አገልግሎቶች (MSAMHS) 

የእኛ ማንነት:  

በሞላው አስተዳደር ግዛት አገልግሎት ልዩ ሙያተኞች እንደሆን ታዲያ ከተለያየ ባህል ካለበት ለመጡ ሰዎች 

በሚቀርብላቸው አገልግሎት ትክክለኛ የሆነ የአእምሮ ጤና ጥበቃ እንክብካቤና ድጋፍ በግለሰብ ፍላጎት መሰረት 

ስለማግኘታቸው ለማረጋገጥ ይሰራል።      

ዋጋ:  

ክፍያ የለም። 

የመገናኛ ቦታ: 

በኩዊንስላንድ ውስጥ በሁሉም አካባቢዎች። 

ከማን ጋር ነው የምንሰራ: 

 የተለያየ ባህልና ቋንቋ ካለበት አገር የመጡ ሰዎች 

 በሁሉም እድሜ ካሉ ሰዎች ጋር 

 የስሜታዊ፤ ማሕበራዊ ወይም የስነ-ልቦና ችግሮች ካጋጠማቸው ሰዎች  ጋር 

 የአእምሮ ጤና ችግሮች ካለባቸው እና የአእምሮ ጤና ጥበቃ እንክብካቤና ድጋፍ ከሚያገኙ የቤተሰብ 

አባላት ጋር 

 የአእምሮ ጤና ችግሮች ካሉባቸው ሰዎች በእንክብካቤና ህክምና ላይ ተሳትፎ ካላቸው የአገልግሎት 

አቅራቢዎች ጋር 

 በባህል ለተሰባሰበን የማህበረሰብ ቡድን ስለ አእምሮ ጤና ጥበቃና ደህንነት እንዲሁም ስለሚቀርብ 

አገልግሎት በበለጠ እንዲረዳቸው ለመርዳት ይሆናል። 

ስምምነት: 

ከአንድ ሰው ጋር በቀጥታ ለመሥራት የአእምሮ ጤና ችግሮች ካጋጠመው ግለሰብ ስምምነት ማግኘት አለብን። 

እንዲሁም ከቤተሰብ አባላት ጋር እንድንሰራ ከተጠየቅን ከግለሰቡ ፈቃድ ማግኘቱ ጠቃሚ ይሆናል። ግለሰቡ 

በራሱ ላይ ወይም  በሌሎች ላይ ችግር የሚፈጥር ከሆነ ያለምንም ስምምነት በአእምሮ ጤና አንቀጽ ህግ/ Act 

2016 መሰረት ግምገማ ማካሄድ ይቻላል። 

ምን እንደምናደርግ: 

 የባህላዊ (ሃይማኖትን ያካተተ) ዝርዝር መግለጫ መረዳት እንደሚያስፈልገን እና ይህ ባህል በአእምሮ 

ጤና ችግሮች ላይ የሚፈጥረውን ተጽእኖ ለማወቅ ነው። ስለ ህክምና እና እንክባካቤ ውሳኔ 

በሚደረግበት ጊዜ ይህ ለአእምሮ ጤና ጥበቃ ክሊኒክ ሰራተኞች ይረዳቸዋል።  



 

 

 ስለ አእምሮ ጤና ጥበቃ መረጃ ለግለሰቦችና ለቤተሰብ አባላት ስላለባቸው ህመም በተሻለ እንዲያውቁና 

እንዴት መቋቋም እንደሚችሉ መረጃ እናቀርባለን። 

 ስለ አእምሮ ህመምና እራስን መግደል ስላለው መጥፎ ስም ለመርዳት በማህበረሰብ ቡድኖች ውስጥ 

ሥልጠና እና የፈቃደኛ ሰራተኞች እናቀርባለን። ይህም በተጨናቂዎች ያለን ችግር እንዲቋቋሙት 

ያላቸውን ችሎታ በማጠናከር የአዲሱ ባህላዊ ሁኔታ በማስተካከል ስለ አእምሮ ጤና ጥበቃ አገልግሎት 

ያላቸው ግንዛቤ እውቀት ይሻሻላል።   

 በአእምሮ ህመምና ደህንነት አርእስቶችን በማውጣት ይህም እንዴት የማህበረሰብ መሪዎች ወደ 

አገልግሎቱ ሰዎች እንዲገናኙ በትሻለ መርዳት እንደሚችሉ የማህበረሰብ ክፍለ ትምህርቶችን 

እናካሂዳለን። 

 ስለ አእምሮ ጤና ጥበቃ እና ደህንነት በተለያዩ ቋንቋዎች መረጃ በማሰባሰብ ለሎች እናካፍላለን።  

ምንድ ነው እኛን በቀላሉ ባህላዊ እንድንቆጣጠር የሚያደርገን?  

ከ160  በላይ የተለያዩ ባህላዊና ቋንቋ ተናጋሪ ቡድኖች ማለት ሁለት ባህል ያላቸው ሠራተኞች አሉን። እነዚህን 

ሰራተኞች ከአእምሮ ጤና ጥበቃ አገልግሎት አቅራቢዎች ጋር እናገናኛለን ስለዚህ ስለ አእምሮ ጤና ጥበቃና መረጃ 

ለማቅረብ መርዳት ይችላሉ።  

እኛን ለማግኘት: 

ማንም ወደ QTMHC (ግለሰቦችን፤ የቤተሰብ አባላትን፤ ወይም አገልግሎት አቅራቢዎችን ያካተተ) 

ለመላክ ይችላል 
 

ስልክ: (07) 3317 1234 ወይም 1800 188 189 (ከብሪስባን ከተማ ክልል ውጭ) 
 

የሥራ ሰዓታት: ከሰኞ እስከ ዓርብ ከጥዋቱ 8:30 am እስከ ከሰዓት በኋላ 4:30 pm  
 

አድራሻ: Level 2, 228 Logan Road Woolloongabba QLD 4102  
 

ኢሜል: QTMHC@health.qld.gov.au 
 

ድህረገጽ:  https://metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc 
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