
 
 
 

እኛን ለማነጋገር 
 
 
 
 

የእኛ ግምት ርእይ 
 

 
ጤናማ አእምሮ = ጤናማ እና ጠንክራ የመድብለ 
ባህላዊ ማህበረሰብ  

 
 
 
 
 
 
 
 

የእኛ መልእክት 
 

 
አዲስ የመድብለ ባህላዊ አእምሮ ጤና ጥበቃን 
እንዲሻሻል ለመምራትና ጤናማ የሆነ አእምሮን 
ለማስገኘትና በሞላው የተለያየ ማህበረሰባችን 
በመተባበር በሕይወት ዘመን ደህንነቱ የተጠበቀ 
ጤናማ አእምሮ ለማስገኘት ነው። 

አድራሻ 
Floor 1, 519 Kessels Road 
MacGregor Qld 4109 
 
ተለፎን 
07 3167 8333 (Brisbane metro area) 
1800 188 189 (Outside Brisbane metro area) 
 
ፋክስ 
07 3167 8322 
 
ኢሜል 
qtmhc@health.qld.gov.au 
 
ድረገጽ 
www.health.qld.gov.au/metrosouthmentalhealth/qtmhc 
 
የሚከፈትበት ሰዓታት 
ከሰኞ እስከ ዓርብ 
ከጥዋቱ 8.30am እስከ 5.00pm ከሰዓት በኋላ 

 

በኩዊንላንድ 
በተለያየ ባህል 
የአእምሮ ጤና 
ጥበቃ ማእከል 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ከተለያየ ባህልና ቋንቋ ለመጡ 
ሰዎች በሞላው አስተዳደር ግዛት 
የሚቀርብ አገልግሎት 
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በኩዊንስላንድ በተለያየ ባህል የአእምሮ ጤና ጥበቃ ማእከል(QTMHC) 
 
 
 

 

በኩዊንስላንድ በተለያየ ባህል 
የአእምሮ ጤና ጥበቃ 
ማእከል(QTMHC)ምንድ ነው? 

 
በኩዊንስላንድ በተለያየ ባህል የአእምሮ ጤና ጥበቃ 
ማእከል(QTMHC)በኩል በሞላው አስተዳደር የተለያየ 
ባህልና ቋንቋ ላላቸው (CALD) ግለሰቦች፣ ቤተሰቦች፣ 
ማህበረሰባትና ድርጅቶች ተስማሚ በሆነ ባህል የአእምሮ 
ጤና እንክብካቤ አገልግሎት በማቅረብ ይህም 
በማንኛውም የእድሜ ገደብ ላሉና የተወሳሰበ የአእምሮ 
ጤና ችግር ላለባቸው ያለማቋረጥ እንክብካቤ ያቀርባል። 

 
የ QTMHC ይህንን የሚያቀርበው በህክምና ምርመራና 
በባህላዊ መማክርት አገልግሎት በኩል ሲሆን ይህም 
የመረጃና መገልገያ አቅርቦት፤ የህክምና ምርመራ፣ 
ለማህበረሰብ ትምህርትና ስለ አእምሮ ጤና ማስተዋወቅና 
መከላከያ እንዲሁም በቅድሚያ ጣልቃ የመግባት 
ፕሮግራሞችን ያቀርባል። 

 

የሚቀርቡ አገልግሎቶች 
 
ለህክምና ምርመራ መማክርት አገልግሎት 

የልዩ ህክምና ምርመራ ሙያተኛ አገልግሎት እና ከ100 
ቋንቋዎች በላይና ባህል ያካተቱ ቡድኖችን ያለው በሁለት 
ቋንቋ ተናጋሪ የአእምሮ ጤና መማክርት አገልግሎት በ 
QTMHC በኩል ይቀርባል። 

 
በዚህ አገልግሎት የሚቀርብ በልዩ ሙያተኛ ምርመራና 
የአጭር ጊዜ ጣልቃ መግባት ሲሆን እንዲሁም 
ለተጠቃሚዎችና ቤተሰባቸው መረጃ፣ ምክር መስጠትና 
ወደሚመለከተው የአእምሮ ጤና ጥበቃ አገልግሎት 
አቅራቢዎች መላክ ይሆናል። 

ቤተ መጻሕፍትና የመድብለ ቋንቋ መገልገያዎች 

በተለያየ ባህል የአእምሮ ጤና አርእስቶችን ያካተተና በተለያዩ 
የአእምሮ ጤና ጉዳዮች ላይ የተተረጎሙ መረጃዎች የ 
QTMHC ሰፋ ያለ የቤተ መጽሐፍ መገልገያ አለው። 
 
የአእምሮ ጤናን ማስተዋወቅ፣ መከላከልና ቀድሞ ጣልቃ 
ስለመግባት 

የ QTMHC ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በጋራ ሆኖ በመጥፎ 
የአእምሮ ጤና ችግር ላይ በማተኮር  የተለያዩ የቡድን 
ፕሮግራሞችንና እንቅስቃሴዎች በማስተባበር በመድብለ ባህላዊ 
ማህበረሰባት ውስጥ የአእምሮ ጤና እውቅና እንዲጨምርና 
ችግሩ እንዲቀንስና እንዳይሰማ ማድረግ ይሆናል። 
 
በሞላው አስተዳደር ግዛት የመድብለ ባህላዊ አእምሮ ጤና 
አስተባባሪዎች (MMHC) ፕሮግራም 

የ QTMHC በሆስፒታል ውስጥ ካሉት አእምሮ ጤና 
አገልግሎቶች ጋር በጋራ አብሮ መሥራትና ታዲያ በሞላው 
አስተዳደር ያለው የጤና አገልግሎት በ MMHC አሠራር 
የሚኖረው አትኩሮት ለተጠቃሚዎችና ለቤተሰባቸው አግባብ 
ባለው ባህላዊ የአእምሮ ጤና እንክብካቤ ማቅረብና እንዲሁም 
ከአካባቢ ካለ መድብለ ባህላዊ ቡድኖች ጋር ማገናኘት 
ይሆናል። 
 

የተጠቃሚና ተንከባካቢ ተሳትፎ 

የ QTMHC ከተለያየ ባህልና ቋንቋ ከመጡ ተጠቃሚዎችና 
ተንከባካቢዎች አብሮ በመሥራት የ QTMHC ፕሮግራሞችና 
አገልግሎቶች እንዲሁም ሰፋ ያለ ፖሊሲና ፕሮግራሞች በ 
QTMHC ፕሮግራም ውስጥ እንደገቡ ለማረጋገጥ ነው። 
 
የፖሊሲና አገልግሎት እድገት 

ከአእምሮ ጤና ፖሊሲ እና አገልግሎት እቅድ ማውጣት ጋር 
በተዛመደ በሞላው አስተዳደርና በኮመንዌልዝ መንግሥት ደረጃ 
በ QTMHC በኩል ተከታታይ የሆነ ሥራ ድርሻ ያካሂዳል።

ምርምር ጥናት  

በተለያየ ባህል የአእምሮ ጤና ጥበቃ ያተኮረ በበለጠ 
ለማዳበርና መረጃ ለማቅረብ በጋራ አብሮ ተጋግዞ 
ምርምር ጥናት እንዲደረግ የ QTMHC ያስተዋውቃል።   
 

ትምህርትና እድገት 
የትምህርት ፕሮግራሙ የሚያተኩረው በአእምሮ ጤና ጥበቃ 
ሥራ ላይ የባህላዊ ብቁነትን ማዳበርና እንዲሁም በመድብለ 
ባህላዊ ስለ አእምሮ ጤና ጥበቃ ማንበብና መጻፍ ለሚችሉ 
የድርጅቶችና ቡድኖች ክፍልን መመስረት ይሆናል። 
 

ልንረዳ የምንችለው: 
 
   በባህላዊ አግባብ ያለው ግምገማ ማቀናጀት ከፈለጉ 

እና/ወይም ለተጠቃሚ እና/ወይም ለቤተሰባቸው 
አባላት የስነ-ልቦናዊ ትምህርት ማቀናጀት ከፈለጉ 

   በተለያየ ባህል የአእምሮ ጤና ጥበቃ 
ስልጠና እንዲቀናጅልዎት ከፈለጉ 

   እርስዎ ከሚሰሩበት ተጠቃሚ ወይም ባህላዊ 
ቡድን ለየት ያለ ባህላዊ መረጃ ከፈለጉ 

   በርስዎ ማህበረሰብ ውስጥ ስለተለየ አእምሮ 
ጤና ጉዳይ ዎርክሾፕ/ስብሰባ እንዲቀናጅ 
ከፈለጉ  

   በተለያየ ባህል የአእምሮ ጤና ጉዳዮች ላይ 
መጽሀፍትን፣ ጽሁፎችንና መገልገያዎችን 
የሚፈልጉ ከሆነ 

   ስለ ተዳቀለ ባህላዊ አገልግሎት እድገት ጉዳይ 
ምክር ከፈለጉ ይሆናል። 




