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यो जानकारी कसको लाक्ग हो?
यस पुक्सतकाले तपाईलाई क्नम्न कुरामा मद्दत गछव्य:
 • आतमहतयाको संकेतलाई पक्हचान गनुव्य; र
 • तपाईलाई क्चनता लाग्े कुनै पक्न र्क्तिसँग कुरा गनुव्य जो आतमहतया गनव्य 
सोक्चरहकेो हुन सकछ ्ा आफनो जी्नलाई अनतय गनने चाहना राखेको संकेत 
दखेाइरहकेो हुन सकछ। 

प्ायःजसो आतमहतयाका बारेमा सोचने माक्नसले आफनो जी्नलाई अनतय गनव्य 
चाहदँनैन्।, तर उनीहरु भा्नातमक (्ा शारीररक पीडा) पीडालाई अनतय गनव्य 
चाहनछन्। आतमहतयाका बारेमा कसैसँग कुरा गनुव्य सक्जलो छैन। आतमहतयाका बारेमा 
कसरी कुरा गनने भन्े जानदा यसले कसैको जी्न बचाउन मद्दत गनव्य सकछ। 

उति र्क्तिसँग कुरा गनाव्यले तपाईले:
 • सो र्क्तिको ्ासता गनुव्यहुनछ भन्े कुरा दखेाउनु हुनछ
 • सो र्क्तिलाई सबै कुराहरू सँधै अक्हलेको जसतै रहनेछैन, संकट टननेछ र उनीहरुले 
मद्दत प्ाप्त गनव्य सकछन् भन्े आश्ासन ददएर आशा जगाउनसकु्हुनछ

 • मद्दत खोजनका लाक्ग र्क्तिलाई सहायता गनव्य सकु्हुनछ। 
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आतमहतया कसैले आफनो जी्नलाई जानाजानी समाप्त गनुव्य हो। 

आतमहतया एक जरटल समसया हो। आतमहतया गनने कुनै एक कारण ्ा 
यसको र्ाखया गनव्य सदकदनै। कोही र्क्तिले आफनो जी्नलाई अनतय 
गननेबारेमा सोचने सके् ्ा योजना गनव्य सके् समभा्नामा धेरै तत्हरुले 

भूक्मका खेलन सकछन्।

आतमघाती सोच तथा र््हारलाई प्ायः षिक्त ्ा क्ज्नको पीडादायक 
क्सथक्तले क्नमतयाउन सकछ।

आतमहतया के हो?
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सामाक्जक तथा सांसककृ क्तक तत्हरुले सांसककृ क्तकरुपमा फरक समुदायका 
र्क्तिहरुलाई आतमहतयाको जोक्खम बढाउन ्ा घटाउन एक मुखय भूक्मका 
खेलछ।

कोही र्क्ति तना्पूणव्य ्ा भा्नातमक रुपमा करिन समयबाट गुक्रिरहकेो पक्हचान गनुव्य 
सो र्क्तिलाई मद्दत गनने पक्हलो महत्पूणव्य कदम हो। केक्ह क्सथक्तहरु यसता हुनछन् जसमा 
क््क््ध सांसककृ क्तक पकृष्ठभूक्मका माक्नसहरुले क्नम्नलगायतका क््षयलाई सामना गनव्य क्नकै 
करिन ्ा चुनौतीपूणव्य लाग् सकछः

आतमघाती सोच ्ा र््हारको 
जोक्खमलाई हौसाउने ्ा बढाउन 
सके् केही तत्हरु

 • परर्ाररक/्ै्ाक्हक करिनता, 
असहमक्तहरु ्ा षिक्त (जसतैः उनीहरुलाई 
क्प्य लाग्े कसैको मकृतयु ्ा क्तनीहरुसँगको 
क्बछोड)

 • जी्नशलैीको रोजाइबारेमा परर्ार ्ा 
समुदायबाट दबाब (उदाहरणका लाक्ग, 
उनीहरुले कोसगँ क्््ाह गनव्य सकछन ््ा 
धारमव्यक कायव्यक्रमहरुमा उपक्सथक्त जनाउँदा)

 • िूलो षिक्त (उदाहरणका लाक्ग, आरथव्यक 
घाटा, परर्ार ्ा समुदायको सममाक्नत 
पद ्ा सममानमा षिक्त, जाक्गर ्ा बस्े 
सथलको नाश हुनु)

 • बलातकार, गभव्यपात ्ा क्््ाह नगरी 
गभव्य्ती हुनु

 • घरेलु तथा पारर्ाररक हहसंाका 
अनुभ्हरु

 • थकाव्यउने (Bullying) र उतपीडन

 • जाक्त्ादका अनुभ्हरु
 • पुराना चोट ्ा यातनाका यादहर
 • अक्नक्चित क्भसा क्सथक्त
 • नयाँ मुलुकमा बसदाको समायोजन 
(सांसककृ क्तक तथा सामाक्जक क्भन्तालाई 
बुझदा र तयसको सामना गदाव्य)

 • नयाँ मुलुकमा बसोबाससँग समबक्नधत 
करिनाइहरु (जसतैः नयाँ भाषा क्सकदा, 
काम खोजदा, से्ाहरुमा पहुचँ बनाउँदा)

 • क्सदकसत क्बमारी ्ा गमभीर शारीररक 
पीडा

 • क्चरकाक्लन पीडा ्ा अपांगता
 • मानक्सक स्ास्थय अ्सथा।
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आतमघाती सोच भएको मानछेले सीधै मद्दत नमाग् सकछ। यदद कोक्ह 
र्क्तिले क्नम्न मधयेका केही अनुभ् ्ा संकेतहरू प्दशव्यन गछव्य भने, 
क््शेषगरी उनीहरूले भोगेको षिक्त ्ा कष्टपूणव्य जी्नक्सथक्तपक्छ, 
उनीहरुलाई आतमहतयाका बारेमा सोध्े यो उपयुति समय हुन सकछ। 

आतमहतया क्नमतयाउन 
सके् केही चेता्नीपूणव्य 
संकेतहरु

कुनै र्क्तिले दखेाउने क्नम्न कुनै संकेतहरुको याद गनुव्य पछव्यः 
 • मनने चाहनाबारेमा कुरा गछव्य ्ा लेखछ
 • आफू बोझ भएको बारेमा कुरा गछव्य
 • क्नराश ्ा एकलोपनको अनुभ्बारेमा 
कुरा गछव्य

 • मकृतयुको कारण हुन सके् ्ा षिक्त पुर् याउन 
सके् कुनै कुरा/काम गनने कोक्शश गछव्य

 • पक्हला रमईला लाग्े खालका क््षयमा 
रुक्च गुमाउँछ ्ा अनय माक्नसहरुबाट 
आफूलाई अलगयाउँछ

 • मनोदशामा उललेखनीय परर्तव्यन 
दखेाउँछ (जसतै बढदो उदासी, क्चनता ्ा 
क््कलता, लामो समयको उदासीपक्छ 
क्बनाकारण अचानकको खुशी)

 • सुत्े तथा खाने बानीमा परर्तव्यन 
दखेाउँछ

 • मददरा, लागूऔषध ्ा औषक्धको बढदो 
प्योग गछव्य

 • छुरटिन क्बदा मागछ ्ा महत्पूणव्य 
सामानहरु बाँडछ

 • असुरक्षित ्ा जोक्खमपूणव्य कामहरु गछव्य 
जसले उनीहरुको जयानलाई खतरा पुग् 
सकछ।

 • गमभीर शारीररक लषिणहरु बारमबार 
दके्खने जसतै टाउको तथा पेट दखु्े।
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्सयामयान् धयारणया ि्थ्हरु

आतमहतया एक फौजदारी 
अपराध हो

अष्टके्लयामा आतमहतया अपराध होइन

आतमघाती माक्नसहरु 
मनव्य चाहनछन् 

अनुसनधानहरुले बताउँछ दक आतमहतयाका बारेमा सोक्चरहकेा 
्ा जी्नको अनतय गनने प्यास गरेका धेरै माक्नसहरु मनव्य 
चाहदँनैन्। उनीहरु भा्नातमक (्ा कक्हलेकाहीँ शारीररक) 
पीडालाई अनतय गनव्य चाहनछन्

यदद तपाईले आतमहतयाका 
बारेमा सीधै कोही 
र्क्तिलाई सोध्ुभयो भने 
उनीहरूले सो क््चारलाई 
ददमागमा राख्ेछ

आतमहतयाका बारेमा तपाईले सोधदमैा उनीहरुको ददमागमा 
सो क््चार बसदनै। यदद कोही र्क्ति आतमहतयाका बारेमा 
पक्हलयै नै सोचद ैछ भने उसलाई प्श्न सोधदा तपाईले उसको 
्ासता गरेको दखेाउँछ र उसलाई सहायता माग्का लाक्ग सहज 
अनुभ् गनव्य मद्दत गनव्य सकछ

आतमहतयाका बारेमा कुरा 
गनने माक्नसहरु आफूक्तर 
धयान आकरषव्यत गनव्य 
खोजनहेरु हुन्

अनुसनधानले बताउँछ दक आतमहतयाका कुरा गनुव्य प्ायः 
क््पक्तिको संकेत हो। आतमहतयाका बारेमा सोक्चरहकेो 
र्क्तिसँग मद्दत माग्का लाक्ग सीप ्ा षिमता नहुन सकछ

आतमहतयाका बारेमा कुरा 
गनने माक्नसहरुले प्ायः 
तयसो गनव्य खोजेका हुदँनैन्

आतमहतयाका बारेमा कुरा गनुव्य चेता्नीपूणव्य संकेत हुनछ र 
यसलाई गमभीरतापू्व्यक क्लइनुपछव्य

सबै आतमघाती 
माक्नसहरुमा मानक्सक 
क्बमारी हुनछ

सबै आतमघाती माक्नसहरुमा मानक्सक क्बमारी हुदँनै। सासंककृ क्तक 
तथा भाक्षकरुपमा क्भन् पकृष्ठभूक्मका माक्नसहरुको आतमघाती सोचका 
लाक्ग सामाक्जक तथा सासंककृ क्तक तत्हरुले मुखय भकू्मका खलेछन्

धेरै आतमाहतयाहरु 
चेता्नी संकेत क््ना 
अकसमात् हुनछन्

अनुसनधानले दखेाउँछ दक आफनो जी्न समाप्त गनव्य कोक्शश 
गरेका धेरै माक्नसहरुले चेता्नी संकेतहरु दखेाउँछन्

एकपटक कोही आतमघाती 
हुनछ भने उनीहरु सधैं 
आतमघाती रहनछन्

आतमहतयाको सोच भएका माक्नसहरुले ्ा जसले आफनो 
जी्नको अनतय गनने कोक्शश गरेका क्थए उनीहरु पूणव्यरुपमा 
क्नको हुन र तना्पूणव्य षिणहरु सामना गनने स्सथ तररकाहरुको 
क््कास गनव्य सकछन्

आफूलाई षिक्त पुर् याउने 
माक्नसहरु आतमघाती 
होइनन्

आतमषिक्तका र््हारहरु आतमहतयाका लाक्ग जोक्खमपूणव्य तत् हुन् 
र तयसतो गनने माक्नसहरुले भक््षयमा आफनो जी्न अनतय गनने बढी 
समभा्ना राखछन।् आफूलाई षिक्त पुर् याउन ेमाक्नसहरु पीडा र्ति 
गरररहकेा हुनछन ्र उनीहरुलाई मद्दत माग् अक्भपे्ररत गररनपुछव्य

आतमहतयाबारेमा जान्पुनने महत्पणूव्य त्थयहरु
✘ ✔
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तपाईले के गनव्य सकु्हुनछ?

यदद तपाई सांसककृ क्तक रुपमा क्भन् पकृष्ठभूक्मका माक्नससँग आतमहतयाका 
बारेमा कुरा गरररहनुभएको छ भने, आतमहतयाका बारेमा उनीहरुको 
सांसककृ क्तक तथा धारमव्यक धारणाबारेमा सचेत तथा सं्ेदनशील हुनु 
महत्पूणव्य हुनछ।

यदद तपाई आतमघाती सोच भएको कोही मानछेबारेमा क्चक्नतत हुनुहुनछ भने 
अब आउने पकृष्ठहरुमा सूचीककृ त कदमहरुको पालना गनुव्यहोस्। 

आतमहतयाका बारेमा कसरी कुरा गनने भन्े युक्तिका लाक्ग ्ेबसाइटमा गएर 
“Conversations Matter” (कुराकानीले फरक पाछव्य) हनेुव्यहोस्।

1. प्रश्न ्सोध्ुहो्स्

2. ्सुन्ुहो्स् र ्सहया्िया गनुनुहो्स्

3. मद्दि मयाग्ुहो्स्

4. फलो-अप गनुनुहो्स्
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 • त्ो व्यक्तिलयाई थयाहया ददनु््स द् उनीहरु्या बयारेमया िपयाई क्िननिि हुनुहुन्छ। तपाईले याद गनुव्यभएको 
्ा तपाईलाई क्चक्नतत बनाएको क््षयका बारेमा उक्नहरु सगं कुरा गनुव्यहोस।् उदाहरणका लाक्ग, 
“मैले हालै तपाईमा केही परर्तव्यनहरु दखेकेो छु र तपाईलाई कसतो छ भन्बेारेमा म सोक्चरहकेो छु?”

 • ्सीधै ्सोध्ुहो्स्। “के तपाईमा आतमहतयाको बारेमा सोच आइरहकेो छ?” सोध् नडराउनुहोस्,  
यसले उति र्क्तिलाई तपाईले ्ासता गरेको दखेाउनेछ। यसरी सोधेपक्छ उति र्क्तिलाई उनीहरुमा 
भएको आतमघाती सोचका बारेमा तपाईसँग कुरा गनुव्य िीक छ भन्े लागछ। उनीहरुको जी्न समाप्त 
पानने सोच ्ा अनुभूक्तका बारेमा कुरा गनने तपाईको ततपरताले आतमहतयाको कलंकलाई घटाउन मद्दत 
गनव्य सकछ।

 • भद्र हुनुहो्स्। सो र्क्तिलाई बताउनुस् दक करिन समयबाट गुरिेका अनय माक्नसहरुले पक्न 
आतमहतयाको सोच बनाएका क्थए तर उनीहरूको सुधार भएर आएको छ। मद्दतका लाक्ग अनुरोध 
गनुव्यमा कुनै लाज हुदँनै भन्े उनीहरुलाई सानत्ना ददलाउनुस्। याद गनुव्यहोस्, परर्ार सदसय, साथी ्ा 
समुदाय सदसयका रुपमा तपाईको भूक्मका सो र्क्तिका लाक्ग िूलो मद्दत तथा सहायता हुन सकछ।

 • थप प्रश्न ्सोध्ु्स ्क्सथक्त कक्त अतया्शयक छ भन्े थाहा पाउनका लाक्ग। सोध्ुहोस्:
– यदद र्क्तिमा आतमहतया गनने योजना छ भने  

“के तपाईले आफनो जी्न अनतय गनने योजना बनाउनुभएको छ?”
– सो र्क्तिले आतमहतयाका बारेमा कक्त लामो समयदके्ख सोचेका क्थए  

“कक्त लामो समयदके्ख तपाईले तयो अनुभूक्त पालनुभयो?”
– यदद उनीहरुले यसअक्घ पक्न आफनो जी्न समाप्त पानने कोक्शश गरेको भए  

“के तपाईले यसअक्घ पक्न जी्न समाप्त पानने कोक्शश गनुव्यभयो?”
– उनीहरुको हालको क्सथक्त र उनीहरुमा पीडा उतपन् गनने कारण  

“के हालसालै केही भएको क्थयो जसले तपाईलाई तयसतो अनुभ् गरायो?”
– यदद उनीहरुलाई हालसालै कसैको आतमहतयाबाट मकृतयु भएको थाहा भएमा  

“के तपाईको समुदायको कसैले आतमहतया गरेको क्थयो ्ा उनीहरुले जी्नको अनतय गनने कोक्शश 
गरेका क्थए?”

यदद तपाईलाई सो र्क्तिले आतमहतयाका बारेमा सोक्चरहकेो, योजना भएको ्ा जी्न समाप्त गनने 
मनसाय रहकेो बताएमा, ककृ पया उनीहरुलाई खणड 3 मद्दि मयाग्ुहो्स ्(पकृष्ठ 8)मा उललेक्खत क्नम्न कदमहरू 
चालेर मद्दत गनुव्यहोस्-

प्रश्न ्सोध्ुहो्स्1.
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 • ्सहयानुभूति्सदहि ्सुन्ुहो्स्। उति र्क्तिले के भनछ भन्ेमा धयान केक्नरित गनुव्यहोस् न दक 
उनीहरुले भनेको कुराले तपाईलाई कसतो अनुभ् गराउछ । लामो उतिर आउने खालको 
खुला प्श्न सोधेर उनीहरुलाई खुलेर बोलनका लाक्ग अक्भप्ेररत गनुव्यहोस्। जसतै दक “तपाई 
अक्हले कसतो महसुस् गनुव्यहुनछ?”, “के तपाई मलाई भन् सकु्हुनछ कक्हलेदके्ख तपाईले 
यसतो महसुस् गनव्य थालनुभयो?”, “तपाई कसरी सुक्तरहनुभएको छ?”

 • ्सह्ोगी हुनुहो्स्। सहयोगी हुनुहोस्, सो र्क्तिले भक्नरहकेा कुरा तपाईको धारणाका 
क््रुद्ध भएता पक्न ्ा सो र्क्तिको रोजाइप्क्त तपाई सहमत नभएता पक्न ्ा उनीहरु 
दकन यसतो अनुभूक्त गरररहकेा छन् भन्े बुझन करिन भएता पक्न। सुझा् ददने ्ा समसया 
समाधान गनने कोक्शश नगनुव्यस्। महत्पूणव्य कुराचाहीं कुराकानी क्नरनतर राख्ु र र्क्तिलाई 
जीक््त तथा सुरक्षित राख्ु हो । र्क्तिको कुराकाक्न सुन्ुाले उसलाई तपाईसँग कुरा गनव्य 
सहज महसुस गराउछ तथा उसलाई मद्दत माग्ु पनी सहज हुनछ । 

 • उनीहरु्ो ्सोि, अनुभ् िथया िया्सोलयाई बयाँडनमया उनीहरुलयाई मद्दि गनुनुहो्स्। उनीहरुले 
भनेका महत्पूणव्य कुराहरुलाई दोहोर् याएर र सहानुभूक्त र्ति गरेर तपाईले सो 
र्क्तिलाई कुरा गनव्य अक्भप्ेररत गनव्य सकु्हुनछ। यसतो गनव्यका लाक्ग तपाईले भन् सके् केही 
अक्भर्क्तिहरू- “तयसोभए तपाईले भन्ुभयो दक ….”, “तपाईले भन्ुभयो दक तपाई 
क्चक्नतत हुने कुरा…”, “यसतो दके्खनछ दक यस समयमा तपाईलाई क्नकै नराम्ो लागेको 
छ।” उति र्क्तिलाई सोचन ददन तथा तपाईलाई उतिर ददनका लाक्ग कुराकानीका बीचमा 
लामो अनतर राख्ुहोस्। र्क्तिको शारीररक भाषालाई मनन गनुव्यहोस् तथा उसले भन्े 
हरेक कुरालाई धयान ददएर सुन्ुहोस्। 

 • उनीहरुले भने्ो ्ुरयालयाई गमभीरियापू्नु् ललनुहो्स्। यदद र्क्तिले क््पक्ति ्ा आफूलाई 
षिक्त पुर् याउनेबारेको सोच खुलासा गछव्य भने यो महत्पूणव्य हुनछ दक उनीहरुले भनेको 
कुरालाई गमभीरतापू्व्यक क्लनुहोस् र समभ् भएसमम क्छटो उनीहरुलाई मद्दत ददलाउन 
सकदो कोक्शश गनुव्यहोस्।

2. ्सनु्हुो्स ्र 
्सहया्िया गनुनुहो््स
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्दद ्सुरलषिि ि्रले गननु ्सकु्हुन्छ भने िपयाई ्सो व्यक्ति्सँग रहनुहो्स्। उनीहरुको सुरषिाको जाँच 
गनुव्यहोस् र उनीहरुले आफुलाई षिक्त पुर् याउन प्योग गनव्य सके् कुनै पक्न तयसता चीज नभएको 
क्नक्चित गनुव्यहोस्। सो र्क्तिबाट थाहा पाएका जानकारीले तपाईलाई अब के गनने भन्े क्नणव्यय गनव्य 
मद्दत गनव्य सकछ।
आतमहत्या्ो ्सोिलयाई गोप् रयालिनुहुन्। यसको मतलब यो हो दक पेशे्र स्ासथकममीलाई 
भन्ाले सो र्क्तिलाई सुरक्षित रहन र मद्दत प्ाप्त गनव्यका लाक्ग तपाईले मद्दत गनव्य सकु्हुनछ।
्सो व्यक्तिलयाई मद्दि ललन्या लयातग र ्सहया्िया िथया जयान्यारी िोजन अलभप्रेररि गनुनुहो्स ्। सो 
र्क्तिलाई उनीहरुले क्चनकेा तथा क््श्ास गनने माक्नसहरुसगँ कुरा गनव्यका लाक्ग प्ोतसाहन 
गनुव्यहोस।् यसता र्क्तिहरूमा उनीहरुको परर्ार, क््श्ाक्सलो साथी, समुदायका नतेा, क््द्ालयका 
क्शषिक, क््द्ालयका मागव्यदशव्यन अक्धकारी ्ा उनीहरुलाई कुरा गनव्य सहज अनभु् गनने अनय 
र्क्तिहरू हुन सकछन।् यदद उनीहरुले चाहमेा र तपाईलाई सहज भएमा तयसता क््श्ाक्सला 
र्क्तिसगँ कुरा गनव्य मद्दत गनने प्सता् उनीहरुलाई तपाईले राख् सकु्हुनछ।
अतया्शयक क्सथक्तमा:
1. आतमहतयाको ततकालको खतरा ्ा जोक् खम हुँदा

 • आकक्समक से्ालाई 000मा फोन गनुव्यहोस्;्ा 
 • उनीहरुलाई असपतालको आकक्समक क््भागमा सीधै लैजाउनुहोस्; ्ा
 • यदद सो र्क्ति तुरुनत आउन सकछ भने क्चदकतसक (GP) ्ा मनोरोग क््शेषज्ञलाई 
भेटनुहोस्

2. यद द तपाईलाई सो र्क् ति आतमहतयाको जोक् खममा भए नभएको क् नक् चित छैन 
भन ेतपाईले क् नम्न से्ालाई मद्दत तथा सुझा्का लाक् ग फोन गनव्य सकु्हुनछः
 • 1300 MH Call .............................. 1300 642 255 (मानक्सक स्ास्थय से्ा)
 • आतमहतया कल बयाक से्ा  
(Suicide Call Back Service) . 1300 659 467

 • लाइफलाइन (Lifeline) ................... 13 11 14

 • बालबाक्लका हलेपलाइन  
(Kids Helpline) ............................ 1800 55 1800

 • क््योनडबलु (BeyondBlue) .......... 1300 224 636

3. मद्दि मयाग्ुहो्स्
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गैर-आकक्समक फोन सहायता (ददनमा 24 घणटा/हप्तामा 7 ददन) का लाक्गः
 • 1300 MH Call ...................................... 1300 642 255 (मानक्सक स्ास्थय से्ा)
 • आतमहतया कल बयाक से्ा  
(Suicide Call Back Service) ........ 1300 659 467

 • लाइफलाइन (Lifeline) .......................... 13 11 14

 • बालबाक्लका हलेपलाइन  
(Kids Helpline) ................................... 1800 55 1800

 • क््योनडबलु (BeyondBlue) .................. 1300 224 636

आकक्समक नभएको तथा क््शेष बहुसांसककृ क्तक से्ाका लाक्गः
 • ्सयामयान् क्िद्त्स् (GP) ्या पयारर्यारर् ्डयाक्टर

 • क्वीन्सल्याण्ड परया्सयांस क्ृ ति् मयानस्स् स्यास्थ् ्ेनद्र (Queensland Transcultural 
Mental Health Centre) 
सोमबारदके्ख शुक्रबारसमम क्बहान 8.30 बजे दके्ख साँझ 4.30 बजे समम: 
(07) 3317 1234 ्ा 1800 188 189 (क्नःशुलक) 
www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc
– समबक्नधत स्ास्थय से् ामा माक्नसहरुलाई जोडनका लाक्ग एक राजयसतररय भनाव्य से् ा 

 • ्यािनया िथया आघयािबया्ट बिे्याहरु्ो ्सहया्िया्ो लयातग क्वीन्सल्याण्ड्ो ्या्नुक्रम 
(Queensland Program of Assistance to Survivors of Torture and Trauma) 
(07) 3391 6677 – आघात परामशव्यका लाक्ग 

 • त्श्व आरोग्िया ्समूह (World Wellness Group) (07) 3333 2100 
– ले उनीहरुको बहुसांसककृ क्तक मनो्ैज्ञाक्नक थेरापी कायव्यक्रम (Multicultural 
Psychological Therapies Program) अनतगव्यत आतमहतया रोकथामको 
क्सफाररसलाई स्ीकार गछव्य ्ा “मनमा संसककृ क्त कायव्यक्रम” (Culture in Mind 
Program) अनतगव्यत मनो-सामाक्जक सहायता उपलबध गराउँछ। 

 • ्सयामञ्जस् सथल (Harmony Place) 0432 494 206 – मनो-सामाक्जक सहायताका लाक्ग

यदद तपाईलाई फोन दोभाषेको जरुरत छ भने TIS लाई फोन गनुव्यहोसः 131 450
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 • िपयाई ्यासिया गनुनुहुन्छ भनेर देियाउन सो र्क्तिलाई बारमबार भेटनुहोस् र उनीहरुलाई 
कसतो छ भन्े सोध्ुहोस्। तपाईले यो प्तयषि दखेभेट गरेर, फोन, टेकसट सनदशे ्ा इमेल 
माफव्य त गनव्य सकु्हुनछ। र्क्तिलाई तपाई उनीहरुको बारेमा सोक्चरहनुभएको छ भन्े 
दखेाउँदा यसले फरक पानव्य सकछ।

 • ्दद ्सो ब्क्ति ्सहया्िया ्से्यामया जोत्डए्ो ्छ भन ेतयो से्ामा तपाईको क्चनताबारेमा 
कुरा गनव्य सो बयक्ति संग अनुमक्त क्लनुहोस् ।

 • िपयाई आफैले लजममे्यारी ललनु पददैन। तपाईको आफनो सहायता सञ्ालको प्योग गनुव्यहोस् 
र कहाँ र कक्हले मद्दत माग्े भन्ेबारेमा जान्ुहोस्।

 • आतमघयािी मयातन्स्सँग ्ुरया गनुनु िनया्पूणनु हुन ्सक्छ। तयसैले आफनो खयाल राख्ुहोस्। 
स्सथ बानीको अभयास गनुव्यहोस् र तना् ्ा उदास महसुस हुदँा आफनो लाक्ग पक्न 
सहायता माग्ुहोस्।

फलो-अप गनुनुहो्स्4.
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यस संसाधनलाई Queensland Transcultural Mental 
Health Centre द्ारा आतमहतया रोकथाम पररयोजनाको 
अंशका रुपमा क््कास गररएको हो। यस पररयोजनालाई 
क्वीनसलयाणड मानक्सक स्ास्थय आयोग (Queensland 
Mental Health Commission) द्ारा सहायता प्ाप्त क्थयो।

Queensland Transcultural Mental Health Centre (QTMHC) 
दक्षक्ण शहरी दुर्््यसनी तथा मानसक्क स््ास्थ्य से्ा  
(Metro South Addiction and Mental Health Service) 
दक्षक्ण शहरी स््ास्थ्य (Metro South Health)
फोन:  (07) 3317 1234

नक्ःशुल्क फोन: 1800 188 189

MH Call:  1300 64 22 55 (24 घण्टा)
फ्याक्स:  (07) 3317 1299

्ेब:   www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc

हामीलाई समपकव्य  गनुव्यहोस्
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नोट
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