إتصل بنا

مركز الصحة العقلية
للمجتمع عبر الثقافات
كوينزالند

العنوان
الطابق األول  915 ،كيسيلز رود
ماكغريغور  ،كوينزالند 9115
هاتف
( 13 8113 3888مناطق ضواحي بريزبين)
( 1311 133 135خارج مناطق ضواحي بريزبين)
فاكس
13 8113 3888

البريد اإللكتروني

خدمة على مستوى الوالية
لألفراد من خلفيات متنوعة
ثقافيا ولغويا

qtmhc@health.qld.gov.au

موقعنا على اإلنترنت
www.health.gov.au/metrosouthmentalhealth/qtmhc

ساعات الدوام
من اإلثنين إلى الجمعة
من الساعة  3381صباحا –  9311مساءا
ARABIC

رؤيتنا
عقول سليمة صحيا = مجتمع متعدد الثقافات
قوي وصحي

مهمتنا
قيادة مبتكرة في تطويرالصحة العقلية في
مجتمعنا المتعدد الثقافات والوصول إلى إنجاز
عقول سليمة صحيا والعيش في رفاهية طوال
حياتهم من خالل التعاون مع المركز

مركز الصحة العقلية عبر الثقافات في كوينزالند
ماهو مركز الصحة العقلية عبر الثقافات
في كوينزالند ( )QTMHC؟
يوفر مركز الصحة العقلية عبر الثقافات في كوينزالند
(  )QTMHCخدمة تخصصية لألفراد والعائالت
والمجتمعات والمنظمات المتعددة ثقافيا ولغويا )(CALD
يقوم مركز(  )QTMHCبتلك التسهيالت من خالل خدمات
إستشارية عيادية وثقافية وتوفير المعلومات والموارد وتعليم
المجتمع والعيادات باإلضافة إلى الترويج للصحة العقلية
والوقاية و برامج التدخ المبكر .

الخدمات المقدمة
خدمة العيادات اإلستشارية
يوفر مركز  QTMHCخدمات إستشارية متخصصة من خالل
عيادات تخصصية إكلينيكية وإستشاريين للصحة العقلية ثنائيي
اللغة والتي تغطي جكثر من  111لغة وخلفيات ثقافية متعددة .
كما يوفر المركز خدمة تقييم متخصصة والتدخ لفترة قصيرة
فضال عن المعلومات  ،وتقديم المشورة وخيارات اإلحالة إلى
مقدمي خدمات الصحة العقلية والزبائن و جسرهم.

موارد المكتبة واللغات

تطويرالسياسة والخدمة

يولد لدى مركز الصحة العقلية للمجتمع عبر الثقافات
في كوينزالند  QTMHCمكتبة واسعة الموارد تضم
مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالصحة
العقلية عبر الثقافات باإلضافة إلى معلومات مترلمة
عن جمور مختلفة تتعلق بالصحة العقلية.

يوفرمركز (  )QTMHCدورا إستراتيجيا مستمرا في
تطوير السياسات والخدمات المتعلقة بالصحة العقلية و
المجاالت ذات الصلة على مستوى حكومة الوالية
والكومنولث.

الترويج والوقاية و التدخل المبكر للصحة
العقلية
بالشراكة مع مجموعة من المنظمات  ،يقوم مركز
 QTMHCبتنظيم مجموعات من البرامج واألنشطة
التي تركز على الحد من تأثير الجرح الذي قد ينتج
عن المرض العقلي وزيادة المعرفة عن األمور
المتعلقة بالصحة العقلية والقدرة على التكيف معه في
المجتمعات المتعددة الثقافات.

برنامج المنسقون للصحة العقلية المتعدد
الثقافات على مستوى الوالية ()MMHC
يعم مركز  QTMHCفي شراكة مع خدمات
الصحة العقلية ضمن المستشفيات والخدمات الصحية
في لميع جنحاء الوالية من خالل منسقي MMHC
والذي يركز على تسهي الرعاية للصحة العقلية
المناسبة ثقافيا للزبائن وعائالتهم وكذلك التنسيق مع
المجموعات المتعددة الثقافات المحلية.

مشاركة الزبون و مقدم الرعاية
يعم  QTMHCمع الزبائن و مقدمي الرعاية من
خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة والتأكد من مساهمتهم
في برامج وخدمات  QTMHCفضال عن مجاالت
وضع السياسات والبرامج على نطاق جوسع.

األبحاث
يقوم مركز الصحة العقلية للمجتمع عبر الثقافات في
كوينزالند  QTMHCبتعزيز التعاون من خالل
الشراكة في األبحا من جل مواصلة التطوير
والمساهمة في مجال الصحة العقلية عبر الثقافات.

التعليم والتنمية
يركز برنامج التعليم على بناء الكفاءة الثقافية للقوى
العاملة في مجال الصحة العقلية وكذلك بناء المعارف
حول الصحة العقلية بين المنظمات والمجموعات المتعددة
الثقافات .
يمكننا مساعدتك إذا كنت3
ترغب في ترتيب تقييم و  /جو تثقيف نفسي يتناسب
ثقافيا مع الزبون و  /جو جفراد جسرهم
ترغب في تدريب العاملين في منظمتك عن الصحة
العقلية عبر الثقافات
تحتاج للحصول على معلومات ثقافية محددة ألحد
الزبائن جو لمجموعة ثقافية تعم معها
ترغب في تنظيم ورشة عم حول مسألة معينة في
مجال الصحة العقلية في مجتمعك
تبحث عن كتب ومقاالت وموارد عن جمور تتعلق
بالصحة العقلية عبر الثقافات
تحتاج إلى نصيحة حول األمور المتعلقة بتطوير
خدمة عبر الثقافات

