
 
 
 

 
 
 
 

 ما دیدگاه

 

ذهن های سالم = جامعه محلی چندفرهنگی 
 قوی و سالم

 
 
 
 
 
 
 

 ما هدف

 

نوین در بهبود سالمت روان  رهبری
چندفرهنگی و دستیابی به ذهن های سالم و 

سالمت در طول عمر در جامعه محلی 
 چندفرهنگی از طریق همکاری  

  

روان  سالمتمرکز 

 فرافرهنگی کوئینزلند
 
 
 
 
 
 
 
 

 

خدماتی در سراسر ایالت برای 

افراد از پیشینه های فرهنگی و 

زبانی گوناگون

 با ما تماس بگیرید

 درسآ

Floor 1, 519 Kessels Road 

MacGregor Qld 4109 

 

 تلفن

 )منطقه شهری بریزبن( 73 8613 3888

 )خارج از منطقه شهری بریزبن( 6377 633 631

 

 فکس

3888 8613 73 

 

 ایمیل

qtmhc@health.qld.gov.au 

 

 وب سایت

www.health.qld.gov.au/metrosouthmentalhealth/

qtmhc 

 

 ساعات کاری

 جمعه –دوشنبه 

 بعدازظهر 0377 -صبح  3387
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کوئینزلند فرافرهنگی روان سالمت مرکز
 
 
 

 
 پژوهش 

QTMHC  مشارکت ها و همکاری های پژوهشی را جهت
توسعه و مشارکت بیشتر سالمت روان فرافرهنگی بر اساس 

 شواهد ارتقاء می دهد.
 

توسعه و آموزش

عالوه بر توسعه دانش سالمت روان در  ،برنامه آموزشی
بر گسترش  سطح سازمان ها و گروه های چندفرهنگی،

متمرکز صالحیت فرهنگی نیروی کاری سالمت روان 
 است.

 

: شما اگر کنیم، کمک توانیم می ما

 مایلید یک ارزیابی متناسب با فرهنگ و/یا آموزش

مراقبت های سالمت روان را برای مصرف کنندگان 

  خانواده های آنان هماهنگ کنیدو/یا 

  نیاز به دوره های آموزشی سالمت روان فرافرهنگی

 برای کارمندان خود دارید

 یا  هاطالعات فرهنگی خاص برای مصرف کنند نیاز به

 گروهی فرهنگی که با آنان کار می کنید، دارید

  مایلید یک کارگاه کارآموزی در مورد مسائل سالمت

 روان خاص در جامعه محلی خود را هماهنگ کنید

  به دنبال کتاب ها، مقاالت و منابعی در مورد مسائل

 سالمت روان فرافرهنگی می گردید

  با توسعه خدمات نیاز به مشاوره در مورد مسائل مرتبط

 چندفرهنگی دارید.

چندزبانی منابع و کتابخانه

QTMHC منابع  ای متشکل از مجهز به کتابخانه
گوناگون در مورد موضوعات سالمت روان 

به اضافه اطالعات ترجمه شده در مورد  ،فرافرهنگی
   ، است. مسائل متنوع سالمت روان

 

زودهنگام مداخله و پیشگیری روان، سالمت ترفیع

طیف  QTMHC، ی گوناگوندر مشارکت با سازمان ها
وسیعی از برنامه ها و فعالیت های گروهی را با تمرکز 

آگاهی در مورد سالمت  افزایشو  تبعیضبر کاهش 
قابلیت ارتجاع در جوامع محلی چندفرهنگی روان و 

 هماهنگ می کند.
 

 روان سالمت هماهنگی مسئولین برنامه

ایالت سراسر در چندفرهنگی
QTMHC  در مشارکت با خدمات سالمت روان

بیمارستان ها و سایر خدمات بهداشتی در سراسر ایالت 
فعالیت می کند و بر  MMHCاز طریق سمت های 

ارائه مراقبت های سالمت روان متناسب با فرهنگ 
مصرف کننده و خانواده وی عالوه بر برقراری 

ارتباطات با گروه های چندفرهنگی محلی تمرکز می 
   کند.

 

کنندگان مراقبت و کنندگان مصرف مشارکت
QTMHC  با مصرف کنندگان و مراقبت کنندگانی از

پیشینه های فرهنگی و زبانی گوناگون کار می کند تا از 
و  QTMHCدریافت داده ها برای برنامه ها و خدمات 

حیطه های سیاست گذاری و برنامه ریزی اطمینان 
 حاصل کند.

 

خدمات و ها سیاست توسعه

QTMHC اتژیک در توسعه نقشی مستمر و استر
سالمت روان و حیطه های مرتبط  سیاست ها و خدمات

در سطوح ایالتی و دولت کامونولث دارد. 

کوئینزلند فرافرهنگی روان سالمت مرکز

چیست؟

خدماتی  (QTMHC)مرکز سالمت روان فرافرهنگی کوئینزلند 
تخصصی در سراسر ایالت برای افراد، خانواده ها، جوامع 

محلی و سازمان ها از پیشینه های فرهنگی و زبانی گوناگون 
جهت تسهیل مراقبت های سالمت روان پاسخگو از نظر 

فرهنگی، با تمرکز بر مشکالت پیچیده سالمت روان برای همه 
 گروه های سنی و استمرار مراقبت، ارائه می دهد.

 

QTMHC ق خدمات مشاوره بالینی و طری این تسهیالت را از
ارائه اطالعات و منابع، آموزش بالینی در جامعه  فرهنگی،

محلی، و ترفیع سالمت روان، برنامه های پیشگیری و مداخله 
 زودهنگام فراهم می کند.

 

شده ارائه خدمات

بالینی مشاوره خدمات

QTMHC  خدمات مشاوره بالینی تخصصی را از طریق
متخصصین بالینی و مشاوران سالمت روان متکلم به دو 

زبان و گروه فرهنگی را پوشش  677که بیش از زبان 
می دهند، ارائه می دهد.

این خدمات، ارزیابی های تخصصی و مداخله کوتاه مدت را 
عالوه بر اطالعات، توصیه ها و گزینه های ارجاع به ارائه 
دهندگان خدمات سالمت روان، مصرف کنندگان و خانواده 

 هایشان، ارائه می دهد.
 
 
 
 
 
 
 
 




