
 

 

மாநிலம் முழுவதும் சிறப்பான மருத்துவ ஆலலாசனன 

லசனவ 

குயின்ஸ்லாந்து பல் கலாச்சார மனநல நினலயம் வழங்கும் லசனவ. 

.நுகர்லவார் தகவல் தாள் (தமிழ்) 

 

குயின்ஸ்லாந்து பல் கலாச்சார மனநல 

நினலயத்திலிருந்து  (QTMHC) இரு மமாழி 

லபசும் திறனுனைய மனநல ஆலலாசகனரச் 

(BHMC) சற்று முன் சந்தித்தீர்கள். 

உங்கள் இரு மமாழி லபசும் மனநல 

ஆலலாசகாின் மபயர் : 

______________________ 

_________________________________. 

இருமமாழிசார் மனநல ஆலலாசகர்கள் 

மூலமாக QTMHC கீழ் காணும் லசனவகனை 

வழங்குகிறது: 

 பண்பாட்டிற்குப் மபாருத்தமான 

மதிப்பீடுகள் 

 உங்கள் மனநலப் பிரச்சனன மதாைர்பான 

பண்பாட்டுப் பிரச்சனனகனைத் 

மதாைிவாக்கல் 

 முன்லனற்றத்தில் உதவி அல்லது உங்கள் 

தனிப்பட்ை லபணல் திட்ைத்னத மீள் 

லநாக்கல் 

 உங்களுைனும் உங்கள் லபணுநருைனும் 

உங்கள் மனநலப் பிரச்சனன குறித்துத் 

தகவல் வழங்கல் கற்பித்தல் லபான்ற 

குறுகிய கால உதவி. 

உங்கள் உாினமகள் 

உங்களுக்கு கீலழ குறிக்கப்பட்ை உாினமகள் 

உள்ைன: 

 உங்கள் மசாந்த உைல் நலப் லபணல் 

குறித்து முடிவு மசய்யும் உாினம 

 உங்கள் பண்பாடு, வயது, சமூகத்தகுதி, 

பாலினம், பாலினம் சார்ந்த விருப்பம், 

சமயம் அல்லது அரசியல் நம்பிக்னககள் 

ஆகியவற்றின் காரணமாக பாகுபாடு 

இல்லாமல் மதாழில் சார்ந்த 

அறிவுனரனயப் மபறுதல்.  

 நீங்கள் புாியும் படியான வார்த்னதகைில் 

உங்கள் நினலனம, லநாய் லமலாண்னமத் 

திட்ைம் பற்றி விைக்குதல்  

 உங்கள் அந்தரங்கத்னதயும் 

இரகசியத்னதயும் மதித்தல்  

 ஒரு உனரமபயர்ப்பாைர் லதனவப்படின் 

அதற்காகக் லகட்கவும் அந்தச் 

லசனவனயப் மபறவும்  

 உங்கள் லபணல் மதாைர்பான எல்லாச் 

சூழ்நினலகைிலும் ஒரு ஆதரவாைர் 

(நண்பர், உறவினர், ஆதரவுப் பணியாைர்) 
ஈடுபடுதல்  

 எந்த ஒரு விையம் குறித்தும் உங்களுக்கு 

திருப்தி இல்னலமயள்றால் புகார் 

மசய்தல். 

உங்கள் மபாறுப்புகள் 

நீங்கள் ஒரு மனநல மதாழில் மநறிஞருைன் 

பணிபுாிய ஊக்கமைிக்கப்படுகிறீர்கள் 

அத்துைன் கீலழ உள்ைவற்னற மசய்வதன் 

மூலம் உங்கள் மசாந்த உைல் நலத்திற்கு 

ஆதரவு வழங்கிறீர்கள்: 
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 ஒைிவுமனறவின்றி உங்கள் ஆலராக்கியம் 

சம்பந்தமான வினாக்களுக்கு 

வினையைித்தல்  

 உங்கள் நியம சந்திப்புகளுக்கு ஒழுங்காகச் 

மசல்லுதல், ஒரு சந்திப்புக்குச் மசல்ல 

முடியவில்னல என்றால் சுகாதாரப் 

பணியாைருக்கு அறிவித்தல்  

 நீங்கள் ஏற்றுக் மகாண்ை சிகிச்னசனயத் 

மதாைர்தல் அல்லது கண்காணித்தல், 

அத்துைன் நீங்கள் சிகிச்னசனய 

மதாைர்வதில்னலமயன முடிவு மசய்தால் 

உங்கள் சுகாதாரப் பணியாைருக்கு 

அறிவித்தல் 

 அலத பிரச்சனன குறித்து நீங்கள் 

லவமறாரு சுகாதாரப் பணியாைாிைம் 

மசல்கிறீர்கள் என்றால், உங்கள் 

சுகாதாரப் பணியாைருக்கு அறிவித்தல். 

 

உங்களுக்கு லமலதிக தகவல்கள் 

லதனவப்பட்ைால், உங்கள் கவனலகள் குறித்து 

விவாதிக்க விரும்பினால் அல்லது ஒரு புகார் 

மசய்ய லவண்டியிருந்தால்  (07) 3167 8333 

(பிாிஸ்பனில்) என்னும் மதானலலபசினய 

அனழக்கலாம் , அல்லது (பிாிஸ்பனுக்கு மவைிலய)   

1800 188 189 எனும் மதானலலபசினய அனழத்து 

மருத்துவ லசனவகள் ஒருங்கினணப்பாைர் அல்லது 

முகானமயாைருைன் லபச லவண்டுமமன்று 

லகளுங்கள்.  

 

நீங்கள் ஆங்கிலம் லபசுபவர் அல்ல என்றால் 

தயவு மசய்து 131450 என்ற மதானல லபசினய 

அனழத்து, உங்கள் மமாழியில் ஒரு 

உனரமபயர்ப்பாைனரக் லகட்டு 

குயின்ஸ்லாந்து பல் கலாச்சார  மனநல 

நினலயத்தின் (07) 3167 8333  என்னும். 

மதானலலபசி இலக்கத்துைன் இனணக்கும் படி 

லகளுங்கள். உனரமபயர்ப்பாைருனைய 

மசலவுத் மதானகனய நினலயம் ஏற்றுக் 

மகாள்ளும் 




