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یجوامع چند فرهنگ یبرا معلومات  

  (QTMHC) نزلندئیکو بین فرهنگی روان صحتمرکز 

   (MSAMHS) روان ناحیه جنوب شهر ترک اعتیاد و صحتخدمات 

 :ما که می باشیم

 یها نهیزم اشخاص دارایاز اینکه  نانیاطم کسب جهتکه در سرتاسر ایالت می باشیم تخصصی ه خدمات ارائ سازمانیک ما 

 احتیاجات فردی خدمات جوابگوی و این نمایند یم افتیدر را روان صحت در زمینهمناسب  حمایتهایمراقبت و  ،یفرهنگ ختلفم

 مصروف به فعالیت می باشیم. ،می باشدنان آ

 :مصارف

 بطور مجانی ارائه می گردداین خدمات 

 ه خدمات:ئارا محدوده

 نزلندیئمناطق کو کلیه

 :می توانیمما با چه کسانی کار کرده 

 مختلف یو زبان یفرهنگ یها نهیزم با افرادی  

 افراد در تمام سنین  

 می باشند یروانروحی و  یا یو اجتماع یمشکالت عاطف دارای که افرادی  

 نمایند یم افتیدر حمایتیو  یروان صحتداشته و خدمات  یو روان یکه مشکالت روح یافراد فامیلی یاعضا 

 می باشند یو روان یمشکالت روح دارای افراد تداویمراقبت و روف مصکه  ارایه دهندگان خدمات  

 خدمات  و آگاهی از صحت مندیو یروان صحت از آنها فهمافزایش میزان  جهت کمک بهجامعه  یفرهنگ یگروه ها

 موجود

 

 :فورم رضایت

 تا باما خواسته شود  از. اگرت شودفورم رضایت دریاف اواز  بطور مستقیم باید ،یروانروحی و فرد دچار مشکالت کار با برای 

به خود یا  زدن صدمه خطرمعرض . اگر شخص درمی باشدالزامی  زین فردکسب اجازه از ، فرد مبتال کار نمائیم فامیلی یاعضا

 .شده می تواندهم انجام  تیرضا دریافت بدون سنجش، 6102 همصوبروان  صحت قانون با  مطابق، باشد دیگران

 :کار ما چه می باشد

  نی. ا می باشیم یو روان یمشکالت روح باالیفرهنگ  ری( و تاث ی)از جمله مذهب یفرهنگ حاتیتوضبه دنبال فهم ما 

  .نماید یم کمک و مراقبت اتخاذ تصمیم راجع به تداوی برایروان  صحت امر به متخصص

  و  مریضیبهتری از  درک آنهاتا  نمائیمه می ائاراو  فامیلیو اعضای  فرد روان را به صحتمربوط به  معلوماتما

 .داشته بتوانند را با آن مقابله طریقه

 آنان به کمکتا داده و منابع الزم را در اختیار آنها قرار می دهیم  تعلیمرا  یفرهنگ یاجتماع یگروه ها ما داوطلبان 

فرهنگ  ط به تطابق بامربو استرس زامقابله با عوامل های  مهارت را کاهش داده، یخودکش روانی و امراض بدنامی

  داده بتوانیمرا افزایش  روان صحتخدمات  راجع بهآگاهی و  تازه



 

 

  رهبران اینکه مثال  بطور ،در جامعه برگزار می نمائیم صحی را و مباحث یروان تعلیمی راجع به امراضما جلسات

 .دارتباط دهن یخدماتمراکز  ابرا مردم  یموثرتر بطورد نتوان یم از چه طریقی جامعه

  به اشتراک می  از زبان ها یاریبس داده وبهانکشاف را  راجع به صحت روان و صحت مندی موجود معلوماتما

 گذاریم.

 

   زمینه فرهنگی باشد  جوابگویی ما با توجه بهتا  گردد یم موجب ه چیزیچ

ه خدمات ارائدر  کمک جهت . لسانی می باشیمو  یگروه مختلف فرهنگ 021از  دوفرهنگی ارکنانکدارای  ماحال حاضر  در

 قرارمی دهیم. در ارتباط روان صحته دهندگان خدمات ئارارا با  کنانکار نیما ا، روان صحت

 

 تماس با ما:

 ه دهندگان خدمات(ئارا ای فامیلی یافراد و اعضا بشمول) دهدارجاع  QTMHCتواند به  یم یهر کس

 
 ن(شهر بریزب خارج ازمناطق )  189 188 1800 یا 1234 3317 (07) :تلیفون 

 
  بعد ازظهر 4:30 تا صبح 8:30 ساعات کار: دوشنبه تا جمعه

 
  Level 2, 228 Logan Road Woolloongabba QLD 4102 آدرس:

 
  QTMHC@health.qld.gov.auایمیل:

 
   https://metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc: سایت بیو
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