
 

 

Thông tin cho các Cộng đồng Đa Văn hóa 

TRUNG TÂM Y TẾ TÂM THẦN XUYÊN VĂN HÓA Ở QUEENSLAND 

(QUEENSLAND TRANSCULTURAL MENTAL HEALTH CENTRE (QTMHC)) 

Các Dịch vụ Y tế Tâm thần và Nghiện ngập vùng Nam Đô thị 
(Metro South Addiction and Mental Health Services (MSAMHS)) 

Chúng tôi là ai:  

Chúng tôi là một dịch vụ chuyên khoa cho cả tiểu bang, hoạt động nhằm bảo đảm cho người có 
nguồn gốc văn hóa đa dạng được tiếp nhận việc chăm sóc và hỗ trợ sức khỏe tâm thần thích nghi và 
các dịch vụ mà họ tiếp nhận đáp ứng thỏa đáng cho nhu cầu cá nhân của họ.     

Chi phí:  

Không tốn chi phí nào cả 

Vùng được hỗ trợ: 

Mọi vùng ở Queensland 

Chúng tôi làm việc với ai: 

 người có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng  

 người thuộc mọi lứa tuổi   

 người đang trải qua các vấn đề về cảm xúc, giao tế, hoặc về tâm thần  

 thân nhân của người đang có vấn đề về sức khỏe tâm thần và đang tiếp nhận hỗ trợ và chăm 
sóc sức khỏe tâm thần 

 cơ sở cung cấp dịch vụ đang tham gia vào việc chăm sóc và trị liệu cho người có vấn đề về 
sức khỏe tâm thần 

 nhóm cộng đồng văn hóa để giúp cải tiến hiểu biết về sức khỏe tâm thần và sự lành mạnh 
cùng các dịch vụ đang có sẵn 

Thỏa thuận: 

Phải có sự thỏa thuận của người đang trải qua các vấn đề về sức khỏe tâm thần để chúng tôi có thể 
làm việc trực tiếp với người này. Cũng cần có sự cho phép của người này nếu chúng tôi được yêu cầu 
làm việc với những người trong gia đình. Nếu người này đang có nguy cơ gây hại cho chính bản thân 
hay cho người khác, việc thẩm định có thể được thực hiện mà không cần được thỏa thuận thể theo 
Đạo luật Y tế Tâm thần năm 2016 (Mental Health Act 2016). 

Chúng tôi làm gì: 

 Chúng tôi tìm hiểu về các giải thích liên quan đến văn hóa (gồm tín ngưỡng) và tác động của 
văn hóa đối với các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đây là để giúp các chuyên gia lâm sàng về 
y tế tâm thần khi quyết định việc trị liệu và chăm sóc.  



 

 

 Chúng tôi cung cấp thông tin về y tế tâm thần cho cá nhân và gia đình để giúp họ hiểu rõ hơn 
về bệnh của họ cùng phương cách để đối phó. 

 Chúng tôi đào tạo và cung cấp phương tiện cho những người thiện nguyện trong các nhóm 
cộng đồng văn hóa để giúp giải tỏa thành kiến về bệnh tâm thần và việc tự tử, tăng cường kỹ 
năng đối phó với các việc gây căng thẳng do phải thích nghi với văn hóa mới, và gia tăng kiến 
thức về các dịch vụ y tế tâm thần.   

 Chúng tôi tổ chức các buổi giảng dạy cho cộng đồng về các đề tài liên quan đến bệnh tâm 
thần và sự lành mạnh, như cách các vị lãnh đạo cộng đồng có thể giúp liên kết hữu hiệu hơn 
người trong cộng đồng với các dịch vụ. 

 Chúng tôi soạn thảo và chia sẻ thông tin về y tế tâm thần cùng sự lành mạnh qua nhiều ngôn 
ngữ. 

Điều gì khiến cho chúng tôi đáp ứng thích nghi với văn hóa?   

Chúng tôi có nhân viên song ngữ có nguồn gốc từ hơn 160 nhóm có văn hóa và ngôn ngữ khác biệt. 
Chúng tôi liên kết các nhân viên này với các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế tâm thần để họ giúp góp ý 
vào việc chăm sóc sức khỏe tâm thần.  

Hãy liên lạc với chúng tôi: 

Ai cũng có thể giới thiệu đến QTMHC (gồm cá nhân, thân nhân, hay cơ sở cung cấp dịch vụ) 
 
Điện thoại: (07) 3317 1234 HOẶC 1800 188 189 (Ngoài vùng Đô thị Brisbane) 
 
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều  

 
Địa chỉ: Level 2, 228 Logan Road Woolloongabba QLD 4102  
 
Điện thư: QTMHC@health.qld.gov.au 
 
Trang mạng:  https://metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc 
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