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یجوامع چند فرهنگ یاطالعات برا  

  (QTMHC) نزلندئیکو بین فرهنگی مرکز بهداشت روان

   (MSAMHS) ترک اعتیاد و بهداشت روان ناحیه جنوب شهرخدمات 

 :ما که هستیم

متنوع  یها نهیزم پیش با افراداز اینکه  نانیاطمحصول  جهتکه هستیم  یدر سطح ایالتتخصصی ارایه خدمات  سازمانیک ما 

نان آ یفرد یازهاینخدمات پاسخگوی  و این کنند یم افتیدر را بهداشت روان در زمینههای مناسب  یبانیپشتمراقبت و  ،یفرهنگ

 .می کنیم فعالیت ،می باشد

 هزینه:

 ان استگاین خدمات رای

 ارایه خدمات: محدوده

 نزلندیئم مناطق کومات

 ما با چه کسانی کار می کنیم:

 یو زبان یمتنوع فرهنگ یها نهیزم با افرادی  

 افراد در تمام سنین  

 دارند  یروان یا یو اجتماع یمشکالت عاطفکه  افرادی 

 کنند یم افتیدر یبانیو پشت یروان داشته و خدمات سالمت یو روان یکه مشکالت روح یخانواده افراد یاعضا 

 هستند  یو روان یالت روحبا مشک افراد مراقبت و درمان کاردست اندرکه  ارایه دهندگان خدمات 

 خدمات موجود تندرستی و آگاهی ازسالمت روان و از درکمیزان  ارتقای جهت کمک بهجامعه  یفرهنگ یگروه ها 

 

 رضایت نامه:

 یاعضا تا باما خواسته شود  از. اگرکسب شودرضایت نامه ای  ویاز مستقیما   باید ،یفرد دچار مشکالت روانبمنظورکار با 

، باشد به خود یا دیگران آسیب زدن خطرمعرض . اگر شخص درالزامی است زین فردکسب اجازه از ، مبتال کار کنیم فرد خانواده 

 هم می تواند انجام شود. تیبدون رضا یابیارز، 6102 همصوبروان  سالمت قانون بر اساس

 :کار ما چیست

  امر به  نی. اهستیم  یو روان یشکالت روحم برفرهنگ  ری( و تاث ی)از جمله مذهب یفرهنگ حاتیتوضدرک  در پیما

  .کند یم کمک درمان و مراقبت نوع در مورد یریگ میتصم برایسالمت روان  متخصص

  بهتری از  درکبتوانند  آنهاتا  ه می دهیمایاراو و اعضای خانواده  فرد عات مربوط به سالمت روان را بهاطالما

 داشته باشند. را با آن چگونگی مقابلهو بیماری 

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

فرهنگ  مربوط به تطابق با یمقابله با عوامل تنش زاهای  مهارت را کاهش داده، یخودکش بیماری های روانی و انگ

   را افزایش دهیم شت روانمورد خدمات بهدا آگاهی درو  دیجد

 رهبران اینکه برای مثال  ،بهداشتی در جامعه برگزار می کنیم و مباحث یروان یماریب مورد در یما جلسات آموزش

 .برقرار کنند یخدماتمراکز  ابرا ارتباط مردم  یبصورت موثرترد نتوان یم چگونه جامعه



 

 

 به اشتراک می گذاریم. از زبان ها یاریبس وسعه داده وبهرا ت و تندرستی روان در مورد سالمت موجود ما اطالعات 

 

   مبتنی بر زمینه فرهنگی باشد  ما وییپاسخگیا  واکنشتا  گردد یباعث م ه چیزیچ

مساعدت در ارایه خدمات  جهت. هستیم ی و زبان یگروه مختلف فرهنگ 021از  کارمندان دوفرهنگیدارای  ما حال حاضر  در

 قرارمی دهیم. در ارتباط  ه دهندگان خدمات سالمت روانیارارا با ان مندارک نیما ا، روان سالمت

 

 تماس با ما:

 ه دهندگان خدمات(یارا ایخانواده  یاز جمله افراد و اعضا) دهدارجاع  QTMHCتواند به  یم یهر کس

 
 ن(بریزب یشهر بیرونمناطق )  189 188 1800 یا 1234 3317 (07) تلفن: 

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

 
  Level 2, 228 Logan Road Woolloongabba QLD 4102 آدرس:

 
  QTMHC@health.qld.gov.auایمیل:

 
   uth.health.qld.gov.au/qtmhchttps://metroso: وبسایت
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