
 
 
 

 
 
 
 

  رؤيتنا
 

 

عقول سليمة صحيا = مجتمع متعدد الثقافات 

 قوي وصحي

 
 
 
 
 

  مهمتنا
 

 

العقلية في  تطويرالصحة قيادة مبتكرة في

والوصول إلى إنجاز  مجتمعنا المتعدد الثقافات

طوال  صحيا والعيش في رفاهية عقول سليمة

 حياتهم من خالل التعاون مع المركز

 

مركز الصحة العقلية 

للمجتمع عبر الثقافات 

 كوينزالند
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الوالية مستوى على خدمة

 متنوعة خلفيات من لألفراد

ولغويا ثقافيا

 إتصل بنا

 

 العنوان

 كيسيلز رود  915الطابق األول ، 

 9115ماكغريغور ، كوينزالند 

 

 هاتف

 )مناطق ضواحي بريزبين( 13 8113 3888

  ضواحي بريزبين()خارج مناطق  1311 133 135

 

 فاكس 

3888 8113 13 

 

 البريد اإللكتروني 
qtmhc@health.qld.gov.au 

 

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

 

 ساعات الدوام 

 من اإلثنين إلى الجمعة

 مساءا 9311 –صباحا  3381من الساعة 
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 كوينزالند في الثقافات عبر العقلية الصحة مركز

 
 

 
 تطويرالسياسة والخدمة

 في مستمراا ستراتيجيإ دورا ( QTMHCيوفرمركز )

 و يةعقلال لصحةالمتعلقة با الخدماتو اتالسياستطوير 

 الواليةحكومة  مستوى على الصلة ذات المجاالت

  .ومنولثالكو
 

  األبحاث
مركز الصحة العقلية للمجتمع عبر الثقافات في يقوم 

بتعزيز التعاون من خالل   QTMHC  كوينزالند

 تطويرال مواصلةبحا  من جل  األ الشراكة في

 . الثقافات عبر يةالعقل الصحة مجال في والمساهمة

  والتنمية التعليم
 قوىلل الثقافية الكفاءة بناء على التعليم برنامج يركز

المعارف  بناء وكذلك العقلية الصحةفي مجال  العاملة

المتعددة  والمجموعات لمنظماتبين ا العقلية الصحة حول

 .  الثقافات

 

 3 كنت إذا مساعدتك يمكننا
 

يتناسب نفسي تثقيف جو/  و تقييم ترغب في ترتيب 

 جسرهم جفراد جو/  و مع الزبون ثقافيا

الصحة تدريب العاملين في منظمتك عن ترغب في 

  الثقافات عبر العقلية

محددة ألحد  ثقافية للحصول على معلومات تحتاج

 معها تعم  ثقافية  لمجموعة الزبائن جو

معينة في  مسألة حول عم  ورشة في تنظيم ترغب  

  مجتمعك في العقلية مجال الصحة

جمور تتعلق  عن وموارد ومقاالت كتب عن تبحث

  الثقافات عبر العقلية بالصحة

 تحتاج إلى نصيحة حول األمور المتعلقة بتطوير

 خدمة عبر الثقافات  

 واللغات المكتبة موارد
للمجتمع عبر الثقافات  مركز الصحة العقليةيولد لدى 

 تضم الموارد واسعة مكتبة QTMHC في كوينزالند

 الصحةالمتعلقة ب المواضيع من متنوعة مجموعة

 مترلمة علوماتباإلضافة إلى م الثقافات عبر العقلية

  .العقلية الصحةة تتعلق بمختلف جمور عن
 

 المبكر للصحة التدخل و الترويج والوقاية
  العقلية

يقوم مركز  ، المنظمات من مجموعة مع شراكةبال

QTMHC واألنشطة البرامج من اتمجموع بتنظيم 

تأثير الجرح الذي قد ينتج  من الحد على تركزالتي 

المعرفة عن األمور  وزيادةعن المرض العقلي 

 في معه التكيف على والقدرة العقلية الصحةالمتعلقة ب

 .الثقافات متعددةال المجتمعات
 

للصحة العقلية المتعدد برنامج المنسقون 
 ( MMHC) الوالية مستوى الثقافات على

 خدمات مع شراكة في QTMHCمركز يعم  

 يةخدمات الصحالو المستشفيات ضمن العقلية الصحة

 MMHCمنسقي  خالل من واليةال جنحاء لميع في

 العقلية لصحةل الرعاية تسهي والذي يركز على 

 مع لتنسيقا وكذلك وعائالتهمزبائن لل ثقافيا المناسبة

 .المحلية الثقافات متعددةال مجموعاتال

 

  الرعاية مقدم مشاركة الزبون و

 من الرعاية مقدمي و زبائنال مع QTMHC يعم 

والتأكد من مساهمتهم  متنوعة ولغوية ثقافية خلفيات

 مجاالت عن فضال QTMHC وخدمات برامجفي 

 .جوسع نطاق على والبرامج السياسات وضع

مركز الصحة العقلية عبر الثقافات ماهو 

 (؟ QTMHCفي كوينزالند )
 

 الثقافات في كوينزالند عبرمركز الصحة العقلية يوفر 

(QTMHC  خدمة تخصصية لألفراد والعائالت )

 (CALD)والمجتمعات والمنظمات المتعددة ثقافيا ولغويا 

 

( بتلك التسهيالت من خالل خدمات  QTMHCيقوم مركز)

إستشارية عيادية وثقافية وتوفير المعلومات والموارد وتعليم 

 المجتمع والعيادات باإلضافة إلى الترويج للصحة العقلية 

 . المبكر التدخ  برامج و والوقاية

 المقدمة الخدمات

 العيادات اإلستشارية خدمة

 خالل من متخصصة ستشاريةإ خدمات QTMHC مركز يوفر

 يثنائي يةعقلال لصحةل ستشاريينوإ إكلينيكيةة تخصصي عيادات

 . وخلفيات ثقافية متعددة لغة 111 من جكثر تغطي التيو اللغة

 

 ة قصيرلفترة  والتدخ  ةمتخصص تقييم خدمةالمركز  وفركما ي

 إلى اإلحالة وخيارات المشورة وتقديم ، المعلومات عن فضال

 .جسرهم و زبائنوال العقلية ةالصح خدمات مقدمي




