
 

 

ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਿਾਈਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

QUEENSLAND TRANSCULTURAL MENTAL HEALTH CENTRE (ਕਵੀਂਸਲੈਂਡ 

ਟ੍ਾਂਸਕਲਚਰਲ ਮੇਂਟਲ ਹੇਲਥ ਸੇਂਟਰ - QTMHC) 

Metro South Addiction and Mental Health Services (ਮੇਟਰ ੋਸਾਉਥ ਅਡੀਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਂਟਲ ਹੇਲਥ ਸਰਭਵਭਸਜ਼ - 
MSAMHS) 

ਅਸੀਂ ਕਣੌ ਹਾਂ:  

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸੀ ਰਾਜ-ਭਵਆਪੀ ਸੇਵਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਕ ਭਵਭਵਧ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਪਛੋਕੜ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਉਭਚਤ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਦੇਖਰੇਖ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਾਪਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ ਭਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ 

ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹਨ।      

ਖਰਚਾ:  

ਇਸ ਭਵੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਕੈਚਮੇਂਟ ਖੇਤਰ: 

ਕਵੀਂਸਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ 

ਅਸੀਂ ਭਕਸਦ ੇਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ: 

 ਭਵਭਵਧ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾਈ ਭਪਛੋਕੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

 ਹਰ ਉਮਰ ਸਮ ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

 ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਿਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਾਮਾਭਜਕ, ਜਾਂ ਮਨੋਭਵਭਿਆਨੀ ਸਮੱਭਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

 ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਸਮੱਭਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀਭੜਤ ਅਤੇ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਦੇਖਰੇਖ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 

ਪਭਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨਾਲ 

 ਉਨ੍ਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਸਮੱਭਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀਭੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਭਵੱਚ ਸ਼ਾਭਮਲ 

ਹਨ 

 ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਸਮ ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂਜੋ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਸਮੱਭਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀਭੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 

ਸੇਵਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਸਮਝਬ ਝ ਭਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਭਵੱਚ ਮਦਦ ਭਮਲ ਸਕੇ  

ਮਨਜ਼ ਰੀ: 

ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਭਕ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਸਮੱਭਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂਜੋ ਅਸੀਂ ਭਸੱਧੇ ਉਸ 

ਭਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਨ ੰ ਪਭਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਬਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਭਵਅਕਤੀ 

ਦੀ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਅਤੇ ਦ ਭਜਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ Mental Health Act 

2016 (ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਐਕਟ 2016) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਭਬਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ: 



 

 

 ਅਸੀਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ (ਧਾਰਭਮਕ ਸਮੇਤ) ਭਵਆਭਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਸਮੱਭਸਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨ ੰ 

ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਭਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਨਾਲ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਭਹਰਾਂ ਨ ੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਰੇਖ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 

ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਭਮਲਦੀ ਹੈ। 

 ਅਸੀਂ ਭਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਭਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨ ੰ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਦੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ 

ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨ ੰ ਭਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਭਵੱਚ ਮਦਦ ਭਮਲ ਸਕੇ। 

 ਅਸੀਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਸਮ ਹਾਂ ਭਵੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨ ੰ ਟੇ੍ਭਨੰਿ ਭਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਨ ੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਜੋ 

ਮਾਨਭਸਕ ਰੋਿ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ੍ ਕਲੰਕ ਉੱਤੇ ਭਧਆਨ ਦੇਣ ਭਵੱਚ ਮਦਦ ਭਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਕਸੇ ਨਵੇਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਭਵੱਚ 

ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਭਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਨ ੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ 

ਸੇਵਾਵਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਭਧਤ ਭਿਆਨ ਭਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

 ਅਸੀਂ ਮਾਨਭਸਕ ਰੋਿ ਅਤੇ ਕਭਲਆਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਭਧਤ ਭਵਭਸ਼ਆਂ ਉੱਤੇ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਭਸੱਭਖਆ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 

ਭਜਵੇਂ ਭਕ ਕਭਮਊਭਨਟੀ ਲੀਡਰ ਭਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਭਪਤ ਕਰਨ ਭਵੱਚ ਭਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ 

ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਅਸੀਂ ਕਈ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਵੱਚ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਅਤੇ ਕਭਲਆਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਤਆਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।     

ਅਸੀਂ ਭਕਸ ਕਾਰਨ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਪਤ੍ੀਭਕਭਰਆਸ਼ੀਲ ਹਾਂ?   

ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਾਈ ਸਮ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋ-ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ੍ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਭਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਜੋ ਉਹ ਮਾਨਭਸਕ 

ਭਸਹਤ ਦੇਖਰੇਖ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਭਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਣ।    

ਸਾਨ  ੰਸਪੰਰਕ ਕਰੋ: 

ਕੋਈ ਵੀ (ਭਵਅਕਤੀਆ,ਂ ਪਭਰਵਾਰ ਦ ੇਸਦੱਸ, ਜਾ ਂਸਵੇਾ ਪਦ੍ਾਤਾ ਸਮਤੇ) QTMHC ਨ  ੰਰਫੇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
 

ਫੋਨ: (07) 3317 1234 ਜਾਂ 1800 188 189 (ਭਬ੍ਸਬੇਨ ਮਹਾਂਨਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ) 
 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤਕ  
 

ਪਤਾ: Level 2, 228 Logan Road Woolloongabba QLD 4102  
 

ਈ-ਮੇਲ: QTMHC@health.qld.gov.au 
 

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