Hubungilah kami
Visi kami
Pikiran sehat = masyarakat
multicultural kuat dan sehat

Alamat
Floor 1, 519 Kessels Road
MacGregor Qld 4109
Telepon
07 3167 8333 (Brisbane metro area)
1800 188 189 (Outside Brisbane metro area)
Faksimile
07 3167 8322

Misi kami
Memimpin perkembangan kesehatan
mental multikultural yang inovatif
dan mencapai pikiran sehat dan
kesejahteraa sepanjang hidup dalam
masyarakat beraneka kita melalui
kerjasama.

Pusat
Kesehatan
Mental
Transkultural
Queenslad

Email
qtmhc@health.qld.gov.au
Website
www.health.qld.gov.au/metrosouthmentalhealth/qtmhc

Jam kerja
Monday – Friday
8.30pagi – 5.00sore

Pelayanan seluruh negara
bagian bagi orang dari
latarlatar-bekalang beraneka
budaya dan bahasa

INDONESIAN

Pusat Kesehatan Mental Transkultural Queensland
Apakah Queensland
Transcultural Mental Health
Centre (QTM
(QTMHC)
HC) itu?
itu?
Queensland Transcultural Mental Health
Centre (QTMHC) memberikan pelayanan
spesialis di seluruh negara bagian bagi
perorangan, keluarga, komunitas dan
organisasi dari beraneka budaya dan bahasa
(CALD), memberikan fasilitas perawatan
kesehatan mental bertanggap budaya dengan
fokus pada masalah kesehatan mental yang
konpleks bagi semua umur dan perawatan
yang berketerusan.
QTMHC memberikan fasilitas ini melalui
pelayanan konsultasi klinis dan kultural dan
penyediaan informasi, sumberdaya,
pendidikan klinis dan masyarakat dan
promosi kesehatan, program pencegahan
dan intervensi dini.

Pelayanan yang disediakan
Pelayanan kosultasi klinis
QTMHC memberikan pelayanan konsultasi
klinis spesialis melalui spesialis klinis dan
konsultan kesehatan mental dwibahasa
meliputi lebih dari 100 grup bahasa dan
kultural.
Pelayanan ini memberikan penilaian
spesialis dan intervensi jangka pendek
maupun informasi , nasihat dan pilihan
referensi kepada pemberi pelayanan
kesehatan mental, konsumer dan keluarga
mereka.

Sumberdaya perpustakaan dan multibahasa
QTMHC mempunyai sumberdaya perpustakaan
yang luas dalam berbagai bidang topik kesehatan
mental transkultural maupun informasi yang
diterjemahkan mengenai berbagai masalah
kesehatan mental.

Promosi kesehatan mental,
mental, pencegahan
dan intervensi dini.
Dalam kemitraan dengan berbagai organisasi,
QTMHC mengkoordinasikan berbagai program dan
aktivitas grup berfokus pada pengurangan noda dan
meningkatkan pengertian kesehatan dan ketahanan
mental dalam masyarakat multikultural.

Program Mu lticultural Me n tal Health
Coordinato
Coordinato rs (MM
(M M HC) seluruh negara
bagian
QTMHC bekerja dalam kemitraan dengan
pelayanan kesehatan mental dalam rimah sakit
dan pelayanan kesehatan di seluruh negara
bagian melalui kedudukan MMHC berfokus pada
pemberian fasilitas perawatan kesehatan mental
yang sesuai secara kultural kepada konsumer dan
keluarga mereka maupun hubungan dengan grup
multikultural setempat.

pelayanan dalam kesehatan mental dan bidang
terkait pada taraf pemerintah negara bagian dan
negara kesemakmuran.

Penelitian
QTMHC mendorong kemitraan penelitian
bersama untuk mengembangkan lebih lanjut
dan menyumbang kepada dasar bukti dalam
kesehatan mental transkultural.

Pendidikan dan perkembangan
Program pendidikan berfokus pada pembangunan
kompetensi kultural tenaga kerja kesehatan mental
maupun membangun pengertian kesehatan mental
organisasi dan grup sektor multicultural.

Kami dapat membantu jika Anda:
Anda:
 Ingin bikin janji untuk penilaian yang





Partisipasi konsumer dan perawat
QTMHC bekerja dengan konsumer dan perawat
dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa
untuk menjamin masukan pada program dan
pelayanan maupun kebijakan dan bidang program
yang lebih luas.

Perkembangan kebijakan dan pelayanan
QTMHC mempunyai peranan yang berkelanjutan
dan strategis dalam perkembangan kebijakan dan




sesuai budaya dan/atau psikoedukasi
bagi konsumer dan/atau anggota keluarga
mereka.
Memerlukan pelatihan kesehatan
mental transkultural bagi staf Anda.
Perlu informasi budaya khusus bagi
konsumer atau grup kultural dengan
siapa Anda bekerja.
Ingin mengadakan lokakarya
mengenai masalah kesehatan
mental khusus dalam masyarakat
Anda.
Mencari buku, artikel, dan sumberdaya
mengenai masalah kesehatan mental
transkultural
Memerlukan petunjuk mengenai
masalah perkembangan pelayanan
lintang-budaya.

