
 

 

ናብ ሕብረ ባህላዊ ማሕበረሰብ መረዳእታ 

ኩዊንስላንድ/QUEENSLAND ብዝተፈላለየ ባህሊ ናይ ኣእምሮ ሓለዋ ጥዕና 

ማእከል(QTMHC) 

ብደቡባዊ ከተማ ንወልፈኛታትን ንኣእምሮ ሓለዋ ጥዕና ኣገልግሎታት (MSAMHS) 

መንነትና :  

ኣብ ሙሉእ መምሕድዳር ኣገልግሎት ውሽጢ ፍሉይ ሞያተኛ ከምዝኾና እሞ ካብ ዝተፈላለየ ሃህሊ ዘለዎ ሃገር 

ንዝመጹ ሰባት በቲ ዝዳለወሎም ግልጋሎት ትኽኽለኛ ናይ ኣእምሮ ሓለዋ ጥዕና ምክንኻንን ደገፍን በቲ 

ውልቃዊ ድሌት መሰረት ከምዝረኽቡ ዘለዉ ንምርግጋፅ ይሰርሕ እዩ።      

ዋጋ:  

ክፍሊት የለን። 

መራኸቢ ቦታ: 

ኣብ ኩዊንስላንድ ውሽጢ ብኩሉ ከባቢታት። 

ምስ መን ኢና ንሰርሕ: 

 ዝተፈላለየ ባህሊን ቛንቛ ካብዘለዎ ሃገር ምስዝመጹ ሰባት 

 ኣብ ኩሉ ዕድመ ምስዘለዉ ሰባት  

 ናይ ስሚዒታዊ፤ ማሕበራዊ ወይኻዓ ናይ ስነ-ልቦ ጸገማት ምስዘጋጠሞም ሰባት 

 ናይ ኣእምሮ ጥ ዕና ጸገማት እንተሃልይዎም እሞ ናይ ኣእምሮ ሓለዋ ጥዕና ምክንኻንን ደገፍ 

ምስዘድልዮም ስድራቤት ኣባላት 

 ናይ ኣእምሮ ጥዕና ጸገማት ምስዘለዎም ሰባት በቲ ምክንኻንን ሕክምና ዝግበረሉ እዋን ተሳትፎ 

ምስዘለዎም ኣገልግሎት ውሃብቲ 

 ብባህሊ ንዝየኣኸበ ናይ ማሕበረሰብ ጕጅለ ብዛዕና ኣእምሮ ሓለዋ ጥዕና ምክንኻንን ድሕንነት 

ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዝዳለው ግልጋሎትን ብዝበለጸ ምእንታን ክርድኦም ንምሕጋዝ ይኸውን። 

ስምመዕነት: 

ምስዝኾነ ሰብ ብቐጥታ ንምሥራሕ ካብ ኣእምሮ ጥዕና ጸገማት ዘለዎ ሰብ ውልቐሰብ ስምመዕነት ክንረኽብ 

ኣለና። ከምኡ’ውን ካብ ስድራቤት ኣባላት ክንሰርሕ ሕቶ እንተቐሪቡ ካብቲ ውልቀሰብ ፍቓድ ምርኻብ ኣገዳሲ 

እዩ። እቲ ውልቀሰብ ብባዕሉ ጸገም ዝፈጥር እንተኾይኑ ብዘይ ስምምዕነት ብኣእምሮ ሓለዋ ጥዕና ኣንቐጽ ሕጊ/ 

Act 2016 መሰረት ገምጋም ንምግባር ይኻኣል። 

እንታይ ከምንገብር: 

 ብዛዕ ባህላዊ (ሓይማነት ዘኻተተ) ዝርዝር መግለጺ ክርድኣና ከምንደሊ እሞ እዚ ባህሊ ብናይ ኣእምሮ 

ሓለዋ ጥዕና ዝፈጥሮ ጸገማት ንምፍላጥ እዩ። ብዛዕባ ሕክምናን ምክንኻን ውሳነ ኣብዝግበረሉ ግዘ 

እዚ መረዳእታ ነቲ ኣእምሮ ሓለዋ ጥዕና ክሊንክ ሰራሕተኛ ከምዝሕግዞ እዩ።  



 

 

 ብዛዕባ ኣእምሮ ሓለዋ ጥዕና መረዳእታ ውልቀሰባትን ስድራቤት ኣባላት ንዘለዎም ሕመም ብዝበለጸ 

ንክፈልጡን እሞ ብኸመይ ጌሮም ክጻወርዎ ከምዝኽእሉ ሓበሬታ ነዳልወሎም ኢና። 

 ብዛዕባ ኣእምሮ ሕመምን ንባዕልኻ ምቕታል ዝብል ሕማቕ ስም ምእንታን ክርድኦም ኣብ ማሕበረሰብ 

ጕጅለታት ውሽጢ ሥልጠና ትምህርቲን ብፍቓደኛ ሰራሕተኛ ነዳልው ኢና። እዚ’ውን በቲ ተጨናቓይ 

ንዘሎ ጸገማት ምእንታን ክጻወርዎ ንዘለዎም ክዕለት ብምጥንኻር ነቲ ሓዱሽ ባህላዊ ኵነታ 

ብምስትኽኻል ብዛዕባ ኣእምሮ ሓለዋ ጥዕና ኣገልግሎት ዘለዎም ፍልጠት ይማሓየሽ እዩ። 

 ብናይ ኣእምሮ ሕመምን ድሕንነት ዓርእስቲታት ብምድላው፤ እዚ’ውን ናይ ማሕበረሰብ መራሕቲ 

ብኸመይ ጌሮም ሰባት ናብቲ ኣገልግሎት ንክራኸቡ ብዝሓሸ ምሕጋዝ ከምዝኽእሉ ናይ ማሕበረሰብ 

ክፍለ ትምህርቲታት ነዳልው ኢና። 

 ብዛዕባ ኣእምሮ ሓለዋ ጥዕናን ድሕንነት ብዝተፈላለየ ቛንቛታት መረዳእታ ኣኺብና ምስኻልኦት 

ንጥቐመሉ።  

በቀላሉ ብቐሊሉ ባህላዊ ንክንቆጻጸር ዝገብረና እንታይ እዩ?  

ካብ ልዕሊ 160 ዝተፈላለዩ ባህላዊን ቛንቛ ተዛረብቲ ጕጅለታት ማለት ክልተ ባህሊ ዘለዎም ሰራሕተኛታት 

ኣለውና እዮም። ነዞም ሰራሕተኛታት ምስ ኣእምሮ ሓለዋ ጥዕና ኣገልግሎት ውሃብቲ ነራኽቦም ስለዙይ ብዛዕባ 

ኣእምሮ ሓለዋ ጥዕና መረዳእታ ንክውሃብ ምሕጋዝ ይኽእሉ እዮም።  

ንኣና ንምርኻብ: 

ዝኾነ ሰብ ናብ QTMHC (ንውልቀሰባት፤ ስንድራቤት ኣባላት፤ ወይኻዓ ንኣገልግሎት ውሃብቲ ዘኻተተ) 

ምልኣኽ ይኽእል 
 

ስልኪ: (07) 3317 1234 ወይኻዓ 1800 188 189 (ካብ ብሪስባን ከተማ ክልል ወጻእ) 
 

ናይ ሥራሕ ሰዓታት: ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርብ ካብ ንጕሆ 8:30 am ክሳብ ድሕሪ ቐትሪ 4:30 pm  
 

ኣድራሻ: Level 2, 228 Logan Road Woolloongabba QLD 4102  
 

ኢሜል: QTMHC@health.qld.gov.au 
 

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