
 

 

மாநிலம் முழுவதும் சிறப்பான மருத்துவ ஆலலாசனன 

லசனவ 

குயின்ஸ்லாந்து பல் கலாச்சார மனநல நினலயம் வழங்கும் லசனவ. 

 

மருத்துவ ஆலலாசனன லசனவ என்றால் 

என்ன? 

ஆங்கிலம் லபசாத பின்னணினயக்  

ககாண்டுள்ள மக்களுக்காக குயின்ஸ்லாந்து 

பல் கலாச்சார மனநல நினலயத்தினால் 

(நினலயம்) வழங்கப்படும் மாநிலம் 

முழுவதுமான சிறப்பான மனநலச்லசனவ.  

இந்த மருத்துவ ஆலலாசனன லசனவ 

இலவசமாகும். 

இந்த மருத்துவ  லசனவனய யார் பயன் 

படுத்தலாம்? 

உங்களுக்கு, உங்களுனைய ஒரு 

குடும்பஅங்கத்தினருக்கு அல்லது நண்பருக்கு 

ஒரு மனநலப் பிரச்சனன இருப்பதாக நீங்கள் 

கவனலப்பட்ைால், நீங்கள் மனநல 

நினலயத்துைன்கதாைர்புககாள்ளலாம். 

இந்தச் லசனவயினால் எவ்வாறு எனக்கு 

உதவ முடியும்? 

நீங்கள் கவனலப்படும் மனநலப் பிரச்சனன 

குறித்து  மருத்துவ ஆலலாசனன 

லசனவயினால் உங்களுக்குத் தகவல்கனளயும், 

அறிவுனரகனளயும் வழங்க முடியும், அத்துைன் 

உங்களுக்கு உதவக் கூடிய லசனவகளுைள் 

இனணத்து விடும்.  

லமலும் உதவி லதனவப்பட்ைால் உங்கள் 

கமாழி லபசும் பண்பாட்டுப் பின்னணினயக் 

ககாண்ை மனநலப் பணியாளாின் ஆதரவுைள் 

மனநல லசனவனய அணுகுவதற்லகா அல்லது 

அதனுைன் கதாைர்பு ககாள்ளலவா குறுகிய 

கால உதவினய எங்களால் வழங்க முடியும். 

கீலழ குறிப்பிட்ை முனறயில் மனநலப் 

பணியாளாினால் உங்களுக்கு உதவி கசய்ய 

முடியும்: 

 மனநலச் லசனவக்கு பண்பாடு சார்ந்த 

பிரச்சனனகனள விளக்குதல் 

 உங்கள் சிகிச்னச மற்றும் லபணுதல் 

திட்ைம் கதாைர்பாகத் தகவல்கனள 

வழங்க உதவி கசய்தல் 

 உங்கள் கசாந்த கமாழியில் 

உங்களுனைய மனநலப் பிரச்சனன 

குறித்து விவாதிப்பதற்காக உங்கனளச் 

சந்தித்தல் 

 உங்கள் குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்கு 

உங்களுனைய மனநலப் 

பிரச்சனனகனளப் பற்றி விளக்குதல் 

 மனநலப் பிரச்சனன கதாைர்பாக ஆதரவு 

அல்லது அறிவுனர /  ஆலலாசனன 

வழங்குதல் லபான்ற குறுகியகால 

உதவினய வழங்குதல். 

லவறு என்ன உதவிகனள வழங்க முடியும்? 

அலநகமான முக்கிய கமாழிகளில், உள லநாய் 

பற்றி எழுத்து வடிவத்திலுள்ள தகவல்கள் 

நினலயத்திைம் உள்ளது.  

அறிகுறிகள், சிகிச்னச, மருந்து உட் ககாள்ளல்  

மற்றும் உள்ளூர் மனநல லசனவகள் பற்றிய 

தகவல்கள் லபான்ற, உங்கள் மனநலம் 

சம்பந்தமான பிரச்சனன பற்றி விவாதிக்க 

விரும்பினால், நீங்கள் நினலயத்துைன்   

கதானலலபசியில் லபசலாம் .  
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இந்தச் லசனவ இரகசியமானதா? 

ஆம், உங்களுனைய லநரடியான அனுமதி 

இன்றி ஏனனய மக்களுைன் உங்களுனைய 

பிரச்சனனகனள விவாதிப்பதற்கு எங்களுக்கு 

அனுமதி இல்னல அத்துைன் எங்களுனைய 

மனநலப் பணியாளர்களும்  ஏனனய 

கதாழில்கநறிஞர்கனளப்லபால, இரகசியம் 

கதாைர்பான கண்டிப்பான விதிமுனறகளுக்குக் 

கட்டுப்பட்டு நைக்க லவண்டும். 

மருத்துவ ஆலலாசனன லசனவயிலிருந்து 

நான் ஒரு லசனவனயப் கபறும் லபாது 

நான் எதிர்பார்க்க லவண்டியது என்ன? 

உங்களுனைய அந்தரங்கம், சமயம், மற்றும் 

பண்பாடு சார்ந்த பின்னணி ஆகியவற்னறக் 

கருத்தில் ககாண்டு, மாியானதயுைனும் 

ககௌரவுத்துைனும், நீங்கள் சிறப்பான 

முனறயில் நைத்தப்படுவனத நீங்கள் 

எதிர்பார்க்கலாம். 

உங்களுனைய பண்பாடு அல்லது கமாழிப் 

பின்னணினயக் ககாண்டுள்ள ஒரு மனநலப் 

பணியாளருைன் கதாைர்பு ககாள்ள முன்னர் 

உங்களிைம்  எழுத்து மூலமாகச் சம்மதம் 

லகட்கப்படும். 

லசனவயுைன் நான் எப்படித் கதாைர்பு 

ககாள்வது?  

நீங்கள் பிாிஸ்பன்னில் இருந்தால், (07) 3167 

8333 என்னும் கதானலலபசி எண்னண 

அனழக்கலாம் அல்லது பிாிஸ்பன்னுக்கு கவளிலய 

வசிப்பவரானால் 1800 188 189 என்னும் 

கதானலலபசி எண்னண அனழத்து மருத்துவ 

லசனவகள் ஒருங்கினணப்பாளருைன்  லபசுவதற்குக் 

லகளுங்கள். 

எங்களுனைய காாியாலய லநரங்கள் திங்கட்கிழனம 

முதல் கவள்ளிக்கிழனம வனர மு.ப 8.30 முதல் பி.ப 

5 வனர. 

நான் ஆங்கிலம் லபசுவதில்னல. உங்கள் 

லசனவனய நான் எப்படி அனழப்பது? 

நீங்கள் உனரகபயர்ப்பாளர் லசனவனய1314 50, 

என்னும் கதானலலபசியில் அனழத்து உங்கள் 

கமாழியில் ஒரு உனரகபயர்ப்பாளனரக் லகட்டு 

குயின்ஸ்லாந்து பல் கலாட்ைார மனநல 

நினலயத்துைன் (07) 3167 8333. என்னும் 
கதானலலபசியுைன் இனணக்கும்படி லகளுங்கள்.  

அதன் பின்னர் மூன்று வழி உனரயாைல் 

நனைகபறக் கூடும். 

நினலயத்துைன் லவறு எப்படித் கதாைர்பு 

ககாள்ள முடியும்? 

 519 Kessels Road, MacGregor உள்ள எமது 

காாியாலத்திற்கு நீங்கள் வரலாம் 

 PO Box 6623, Upper Mt Gravatt, Qld, 4122 
என்னும் விலாசத்திற்கு கடிதம் எழுதலாம். 

 tccs@health.qld.gov.au. என்னும் 

இனணனயத்தளத்திற்கு மின் அஞ்சல் அனுப்பலாம் 

mailto:tccs@health.qld.gov.au



