
ናይ ክዊስላንድ ስግረ-ባህላዊ ማእኸል ጥዕና  ኣእምሮ 

ሜትሮ ሳውዝ ናይ ሱስን ናይ ኣእምሮ ጥዕና ኣገልግሎት

ኣብ ማሕበረሰብ ውሽጢ 
ንዘሎ ሰብ ምሕጋዝ 
መን’ዩ ናይዓርሰ ቕትለት ምልክታት ዘለዎ

Tigrinya



እዚ ሓበሬታ ንመን’ዩ?
እዚ ፅሑፍዚ ስዒቦም ንዘለዉ ኹነታት ክሕግዘኩም’ዩ፤

 • ናይ ዓርሰ-ቕትለት ምልክታት የርእየኩም፣ ከምኡውን 

 • ምስ ዝኾነ ሓደ ዓርሰ-ቕትለት ክገብር ዘኽእሉ ምልክታት የርኢ ኣሎ ኢልካ ትጭነቐሉ 
ሰብ ንምዝርራብ 

መብዛሕትኡ እዋን ብዛዕባ ዓርሰ- ቕትለት ዝሓስቡ ሰባት ነፍሶም ከጥፍኡ ዝደልዩ 
ኣይኮኑን። እንታይ ዳኣ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ስምዒታዊ ይኹን (ኣካላዊ ቃንዛ ) 
ከብቀዐሎም ስለዝደልዩ ኢዮም። ።  ብዛዕባ ዓርሰ-ቕትለት ምስ ሓደ ሰብ ምዝርራብ 
ቀሊል ኣይኮነን።  ብዛዕባ ዓርሰ ቕትለት ከመይ ኢልካ ከምትሓትት ምፍላጥ ናይ ሓደ 
ሰብ ነፍሲ ምድሓን ይሕግዝ ኢዩ። 

ነቲ ሰብ ብምዝርራብ፣ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ምግባር ይካኣል፤
 • ነቲ ሰብ ትሓልየሉ ምዃንካ ኣርእዮ

 • ተስፋ ብምሃብ እዚ ፀገምዚ ከምቲ ዘለዎ ኾይኑ ከምዘይፀንሕን ኣብ ሓፂር ጊዜ 
ሓላፋይ ምዃኑ ብምንጋር ኣደራርዓዮ፣ ሓገዝ ክረክብ ከምዝኽእልውንኣረዳኣዮ

 • ረድኤት  ንኽረክብ ንሰብ ሓግዝ 



ዓርሰ- ቕትለት ክፍፅም ንዝኽእል ኣባል ማሕበረሰብኩም ምሕጋዝ

ዓርሰ-ቕትለት ማለት ሓደ ሰብ ኮነ ኢሉ ናይ ባዕሉ ነፍሲ ከጥፍእ 
እንከሎ ኢዩ። 

ዓርሰ-ቕትለት ዝተሓላለኸ ሽግር ኢዩ። ሓደ ሰብ ናይ ባዕሉ 
ነፍሲ ንኸጥፍእ  ሓደ ምኽንያት  ወይ መግለፂ ክወሃቦ 

ኣይኽእልን። ብዙሓት ምኽንያታት እዚ ሽግር’ዚ ንኽውስኽ  
ነናይ ባዕሎም እጃም ኣለዎም። 

ዓርሰ-ቕትለታዊ ሓሳባትን ፀባያትን ዝላዓል ሓደ ነገር ክንስእን 
ወይድማ ብርቱዕ ቃንዛ ሂወት ክስመዐና ከሎ ኢዩ።

ዓርሰ- ቕትለት እንታይ ኢዩ?

1



ዓርሰ- ቕትለት ክፍፅም ንዝኽእል ኣባል ማሕበረሰብኩም ምሕጋዝ

ኣብ ምውሳኽን ምውሓድን ሓደጋታት ዓርሰ-ቕትለት ውልቀ ሰባት ማሕበራውን 
ባህላዊን ምኽንያታት ዓብዪ ግደ ኣለዎም፤ብፍላይ ካብ ዝተፈላለየ ባህላዊ 
ማሕበረሰባት ንዝመፁ። 

ሓደ ሰብ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ወይ ስምዒት ውሽጢ ዘሎ ምዃኑ ምፍላጥ ናይቲ ሓገዝ ምሃብ  
ኣገዳሲ ፈላማይ ስጉምቲ ኢዩ። ሓድ ሓደ ኩነታት ዝተፈላለየ ባህላዊ ድሕሪ ባይታ ኣብ ሰባት 
ክፃወሩዎም ወይ ክብድህዎም ዘፀግሙ ኩነታት ኣለዉ ።እዚኦምውን ፤

ናይ ዓርሰ-ቕትለት ሓሳባት 
ወይ ፀባያት ከላዕሉልና ወይ 
ከጋድዱልና ዝኽእሉ ኩነታት  
ኣለዉ።

 • ስድራ/ ኣብ  ሓዳር  ዘይምስምማዕ ወይ 
ምስኣን (ብሞት ወይ ካብፍትሕ ምፍልላይ)

 • ካብ ስድራን ካብ ማሕበረሰብ ዝመፅእ ናይ 
ውልቂ ድልየት ሕርያ። (ንኣብነት ንመን 
ከምትምርዖ ወይ ናበየናይ ሃይማኖታዊ 
ትካል ክትከይድ ከምዘለካ)

 • ዓብዪ ነገር ክትስእን ከለኻ ( ንኣብነት  
ስእነት ገንዘብ ፣ ስእነት ክብሪ ፣ብፍላይ 
ኣብ ስድራ ቤት ወይ ኣብ ማሕበረሰብ ዘለካ 
ክብሪ ምስኣን፣  ስእነት ስራሕ፣ ስእነት 
መንበሪ ገዛ)

 • ምግሳስ/ፆታዊ ዓመፅ፣ ጥንሲ ምስዳድ፣ካብ 
ሓዳር ወፃኢ ምጥናስ።

 • ተጓንፎ ቤታውን ስድራ-ቤታዊ ዓመፅ  

 • ተጓንፎ ዓንተርነትን ምልኻፍን

 • ዘርኣውነት /ዓሌታዊ ፅልኣት

 • ተዘክሮታት ሕሉፍ ስነልቦናዊ ቃንዛ ወይ  
ስቅያትን  

 • ዘይተረጋገፀ ናይ ቪዛ ኹነታት

 • ኣብ ሓድሽ ሃገር ከምብሓዱሽ ናብራ 
ምጥያሽ  (ዘሎ ባህላውን ማሕበራዊ 
ኣፈላላይ ክኢልካ ምኻድ)

 • ኣብ ሓዲሽ ሃገር ዘጋጥም ናይ ምልምማድ 
ኩነታት (ቋንቋ ምምሃር፣ ስራሕ ምርካብ፣ 
ኣገልግሎታት ምርካብ)

 • ኣብ ሓፂር እዋን ዝቐትል ዝተፈልጠ  
ሕማም ምህላውን ከቢድ ኣካላዊ ቃንዛን

 • ሕዱር ቃንዛ ወይ ስንክልና

 • ጉድለት ጥዕና ኣእምሮ.
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ናይዓርሰ-ቕትለት ሓሳባት ዘለዎ ሰብ ቀጥታ ሓገዝ ዘይክሓትት ይኽእል። 
ንእድሕር ዳኣ እዚ ሰብ’ዚ እዞም ምልክታት እዚኦም ዘርእይ ኮይኑ፤ ብፍላይ 
ድሕሪ ምስኣን ሓደ ዓብዪ ነገር ወይ ስቅያት ዝበዝሖ ኩነታት፤ ኣብዚ እዋን’ዚ 
ብዛዕባ ሓሳብ ዓርሰ ቅትለት ምሕሳቦም ምሕታት ኣገዳሲ ኢዩ።

ሓድ ሓደ ናብ  
ዓርሰ-ቕትለት ከምርሑ 
ዝኽእሉ ናይ መጠንቀቕታ 
ምልክታት።

ካብቲ ሰብ ክትሪኦም ዝግበአካ ነገራት እንድሕር ዳኣ እቲ ሰብ፤
 • ክመውት ከምዝደሊ ምዝራቡ ወይ 
ምፅሓፉ

 • ብዛዕባ ሸኽሚ ምዃኑ እንድሕር ዝዛረብ 
ኮይኑ

 • ብዛዕባ ተስፋ ምቑራፁን ብሕታውነት 
ዘጥቅዖ ምዃኑ እንድሕር ዝዛረብ ኮይኑ

 • ባዕሉ ንኸጥፍእ ወይ ክጎድእ ሓድ ሓደ 
ነገራት እንድሕር ዝደሊ ኾይኑ 

 • ቅድሚ ሎሚ ዘሕጉስዎ ዝነበሩ ነገራት 
እንድሕር ዘፅልእዎ ኾይኖም ወይ ካብ 
ሰባት እንድሕር ዝፍለ ኾይኑ

 • ርኡይ ዝኾነ ናይ ስምዒት/ቀልቢ  ለውጢ 
እንድሕር ሃሊይዎ (ንኣብነት ብርቱዕ 
ሓዘን፣ ጭንቀት ወይ ፍርሓትን ፣ ድሕሪ 
ነዊሕ ናይ ሓዘን እዋን ምኽንያቱ ዘይፍለጥ 
ሃንደበታዊ ሓጎስ)

 • ናይ ሽወሃትን ናይ ድቃስን ኩነታት 
ምቅይያር

 • ናይ መስተ ፣ ሓሽሽ ወይ መድሓኒት 
ኣውሳስዳ ምውሳኽ

 • ደሓን ኩኑ ምባልን ኣገደስቲ ኣቑሑት 
ንሰባት ምሃብ

 • ህይወቱ ናብ ሓደጋ ከውድቕ ዘኽእል 
ዘይጥንቁቕን ሓደገኛ ተግባራት ምፍፃም።

 • ከም ርእሲ ሕማምን ከብዲ ቅርፀትን 
ዓይነት ተደጋጋምን ከቢድን ኣካላዊ ናይ 
ሕማም ምልክታት ምርኣይ
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ዓርሰ- ቕትለት ክፍፅም ንዝኽእል ኣባል ማሕበረሰብኩም ምሕጋዝ

ሰብ ዝብሎ/ዝኣምኖ እቲ ሓቂ

ዓርሰ-ቕትለት ወንጀል‘ዩ ኣብ ኣውስትራልያ ዓርሰ-ቕትለት ወንጀል ኣይኮነን።

ዓርሰ-ቕትለት ዝፍፅሙ ሰባት 
ክሞቱ ዝደልዩ ኢዮም

ውፅኢታት ምርምር ከምዝሕብርዎ መብዝሕትኦም ዓርሰ ቕትለት 
ክፍፅሙ ዝሓስቡ ወይካኣ ዝፈተኑ ሰባት  ክሞቱ ዝደልዩ ሰባት ኣይኮኑን።  
እንታይዳኣ እቲ ዝስሞዖም ናይ ህሊና (ሓልሓሊፉ ኣካላዊ ) መጉዳእቲ  
ንኸብቀዐሎም ስለዝደልዩ ኢዮም።

ብዛዕባ ዓርሰ-ቕትለት እንድሕር 
ሓቲትካዮም ብዛዕቡኡ ቀጥታ 
ንኽሓስቡ ትገብሮም ኢኻ።

ብዛዕባ ዓርሰ-ቕትለት ንሓደ ሰብ ክትሓቶ ከለኻ ብምሕታትካ 
ምኽንያትእቲ ሓሳብ ናብ ርእሱ ኣይተምፀሉን ኢኻ። እንድሕር ዳኣ 
ሓደሰብ ብዛዕባ ዓርሰ-ቕትለት ሓሲቡ፣ ንዑዑ ምሕታትካ ነቲ ሰብ 
ትሓልየሉን ብዛዕብኡ ብዘይ ገለ ስኽፍታ ሓገዝ ንኽሓትትትሕግዞ ኣለኻ 
ማለት’ዩ።

ብዛዕባ ዓርሰ-ቕትለት ዝዛረቡ 
ሰባት ጠለብቲ ትኹረት ኢዮም።

ውፅኢታት ምርምር ከምዝሕብርዎ  ብዛዕባ ዓርሰ ቕትለት  ምዝራብ ናይ 
ጭንቀት ምልክት ኢዩ።  ሓደ ዓርሰ ቕትለት ዝሓስብ ሰብ ካል ኦት ሰባት 
ንኽሕግዝዎ ናይ ምሕታት ክእለትን ጥበብን ዘይክህልዎ ይኽእል ኢዩ። 

ብዛዕባ ዓርሰ-ቕትለት ዝዛረቡ 
ሰባት ካብ ልቦም ኣይኮኑን።

ብዛዕባ ዓርሰ-ቕትለት ዝዛረቡ ሰባት ናይ መጠቀቕታ ምልክት ከምዝኾነ 
ጌርና ብዕሊ ክንሪኦ ይግባእ።

ዓርሰ-ቕትለት ዝፍፅሙ ሰባት 
ኩሎም ናይ ኣእምሮ ሕማም 
ዘለዎም ኢዮም።

ኩሎም ዓርሰቕትለት ዝፍፅሙ ሰባት ናይ ኣእምሮ ሕማም ዘለዎም 
ኣይኮኑን። ማሕበራውን ባህላውን ፅዕንቶታት ኣብ ዓርሰ-ቕትለት ዘለዎም 
ግደ ዓብዪ ኢዩ፤ብፍላይ ካብ ዝተፈላለየ ናይ ባህልን ቋንቋን ድሕሪ ባይታ  
ዘለዎም ውልቀ ሰባት።

መብዛሕትኦም ዓርሰ-ቕትለታት 
ብዘይ ምንም መጠንቀቕታ 
ብድንገት ዝፍፀሙ ኢዮም።

ውፅኢታት ምርምር ከምዝሕብርዎ ግን መብዝሕትኦም ዓርሰ ቕትለት 
ክፍፅሙ ዝሓስቡ ሰባት  ሓድሓደ ናይ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት የርእዩ 
ኢዮም።

ሓደ ሰብ ዓርሰ-ቕትለት እንድሕር 
ዝሓስብ ኮይኑ፤ ኩሉ ጊዜ ከምኡ 
ኢዩ።

ናይ ዓርሰ-ቕትለት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ወይ ካኣ ነፍሶም ከጥፍኡ ዝፈተኑ 
ሰባት ካብ’ዚ  ሕማም’ዚ ምሉእ ብምሉእ ክፍወሱ  ከምዝኽእሉን ካሊእ 
ጥዑይ ሰብ ኽፃወሮ ዝኽእል ጭንቂ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ክፈጥሩ ይኽእሉ  
ኢዮም።

ንባዕሎም ዝጎድኡ ሰባት ዓርሰ- 
ቕትለት ዝፍፅሙ ኣይኮኑን።

ንባዕልኻ ናይ ምጉዳእ ፀባይ  ናይ ዓርሰ ቕትለት ፀባይ ዘለዎም ሰባት 
ከምዝኾነን  ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ምናልባት ድሕሪ ጊዜ ህይወቶም 
ባዕሎም ከጥፍኡ ይኽእሉ ኢዮም።  ንባዕሎም ዝጎድኡ ሰባት ጭንቆም 
ዝገልፅሉ መገዲ  ስለዝኾነ ናይ ሕክምና ረድኤት ንኽረኽቡ ምትብባዕ  
ኣድላይ ኢዩ።

ብዛዕባ ዓርሰ-ቕትለት ክትፈልጡዎም ዝግበአኩም ኣገደስቲ ነገራት

✘ ✔
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ዓርሰ- ቕትለት ክፍፅም ንዝኽእል ኣባል ማሕበረሰብኩም ምሕጋዝ

እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ?

ካብ ዝተፈለየ ባህሊ ንዝመፀ ሰብ ብዛዕባ ዓርሰ-ቕትለት ክተዘራርቦ እንድሕር 
ደሊኻ ፤ ናይቲ ሰብ ባህላዊን ሃይማኖታዊ እምነት ብዛዕባ ዓርሰ-ቕትለት ዘለዎ 
ኹነታት እኹል ፍልጠት ክህልወካ ይግባእ ።

እንድሕር ዳኣ ሓደ ትፈልጦ ሰብ ናይ ዓርሰ-ቕትለት ሓሳባት ኣለዎ ኢልካ 
እንድሕር ተጨኒቕካ ኣብ ቀፃላይ ገፅ ዝተዘርዘሩ መደባት ብቅደም ስዓብ 
ተኸተሎም። 

ንሓደ ሰብ ብዛዕባ ናይ ዓርሰ-ቕትለት ዘለዎ ኣተሓሳስባ ክተዘራርቦ እንድሕር 
ደሊኻ፤ ምዝርራብ ኣገዳሲ ኢዩ /Conversations Matter/ ኣብ ዝብል መርበብ 
ሓበሬታ www.conversationsmatter.com.auረኣይ።

1. ሕቶታት ሕተት

2. ስማዕ ሓገዝካውን ሃብ

3. ሓገዝ ሕተት

4. ተኸታተል

5

about:blank


ዓርሰ- ቕትለት ክፍፅም ንዝኽእል ኣባል ማሕበረሰብኩም ምሕጋዝ

 • እቲ ሰብ ብዛዕብኡ ትሻቀል ከምዘለኻ ንክፈልጥ ግበሮ፤ብዛዕባ ዘስተውዐልካዮምን 
ዘሻቕሉኻን ዘለዉ ነገራት ንገሮ።  ንኣብነት “ኣብ ቀረባ እዋን ኣባኻ ሓድ ሓደ ለውጥታት ይዕዘብ 
ኣለኹ ፤ከመይ ኢኻ ግን? “

 • ብቀጥታ ተዛረብ። “ብዛዕባ ዓርሰ-ቕትለት ትሓስብ ዲኻ” ኢልካ ንምሕታት ኣይትፍራሕ፤ 
ንስኻ ሓላይ ምዃንካ ኢዩ ዘርኢ። እቲ ትሓቶ ዘለኻ ሰብ ብዛዕባ ዓርሰ-ቕትለት ምሳኻ ምዝራብ 
ከምዝካኣል ኢዩ ዝርዳእ።   ዓርሶም ንምጥፋእ ብዛዕባ ዘለዎም ሓሳባትን ስምዒትን ምስኣቶም 
ንምዝርራብ ቅሩብነትን ድሌትን ክህልወካ እንከሎ ኣብ ዓርሰ-ቕትለት ዘሎ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ 
ክቕንሰሉ ይኽእል ኢዩ።

 • ርጉእ/ህዱእ ኩን።ካልኦት  ኣብ ዓርሰ-ቕትለት ሓሳባት ጥሒሎም ዝነበሩ ሰባት ከምዝሓሾም 
ንገሮ።  ሓገዝ ንኽትረክብ ምሕታት ምንም ዘሕፍር ተግባር ከምዘይኮነ ኣዘኻኽሮ። ከም ኣባል 
ስድራ ቤት፣ ዓርኪ ወይ ናይ ማሕበረሰብ ኣባል ዓርኪ ብምዃን ነቲ ሰብ እትገብሮ ዘለኻ ደገፍ 
ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ ዘክር። 

 • እቲ ኩነታት ክንደየናይ ህፁፅ ምዃኑ ንምርዳእ ተወሳኺ ሕቶታት ሕተቶ።  ሕተት
 – እቲ ሰብ ብዓርሰ ቕትለት  
“ ንዓርሱ ንኸጥፍእ ትልሚ እንድሕር ዘለዎ ኾይኑ  “ዓርሰ-ቕትለት ንኽትገብር ሓሲብካ ኣለኻ 
ዲኻ?”   

 – ዓርሰ-ቕትለት ንምግባር ካብዝሓስብ ክንደይ እዋን ከምዝገበረ ንምሕታት  
“እዚ ስምዒት ካብ ዝስመዐካ ክንደይ ጊዜ ገይሩ?”  

 – ቅድሚ ሎሚ ነፍሱ ንምጥፋእ ምፍታኑ ንምፍላጥ  
“ቅድሚ ሎሚ ዓርስኻ ንምጥፋእ ፈቲንካዶ ትፈልጥ?”

 – ኣብዚ እዋን’ዚ ዘለዎ ኹነታትን ሰበብ ምጭንናቑ እንታይ ከምዝኾነ ንምፍላጥ  
“ኣብ ቀረባ እዋን ከምዚ ዓይነት ንኽስመዐካ ሰበብ ዝኾነ ነገር ኣሎ’ዶ?”

 – ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዓርሰ-ቕትለት ዝ ሞተ ሰብ ዘሎ ምዃኑ ንምሕታት   
“ኣብ ማሕበረሰብኩም ኣብ ቀረባ ነፍሱ ዘጥፈአ ወይ ንምጥፋእ ዝፈተነ ሰብ ኣሎ’ዶ?” 

እድሕር ዳኣ ዝሰብ’ዚ ዓርሰ-ቅትለት ሓሲቡ፣ ተሊሙ፣ ወይ ሂወቱ ንምጥፋእ ፈቲኑ ምንባሩ እንድሕር 
ነጊሩኩም፤ ኣብ ምዕራፍ 3/section በቲ ዝተቐመጠ ቅደም ሰዓብ መሰረት ሓግዝዎ።  (ኣብ ገፅ 8) 
ሓገዝ ደሊኻ ርኸብ 

ሕቶታት ሕተት1.
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ዓርሰ- ቕትለት ክፍፅም ንዝኽእል ኣባል ማሕበረሰብኩም ምሕጋዝ

 • ብምርህራህ ስምዑዎምእቲ ሰብ ዝብሎ ኣስተውዒልካ ስምዓዮ፤  እቲ ዝብሎ ነገር  
ኣባኻ ዝፈጠሮ ስምዒት ብዘየግድስ። ብግሉጽ ምእንቲ ክዛሩቡ፥ ገለጽቲ ሕቶታት ከም “ሕጂ 
ከመይ ይስመዓካ ኣሎ፥ ካብ መዓስ ክስመዓካ ከም  ዝጀመረካዶ ክትነግረኒ ትኽእል፥ ከመይ 
ትድቅስ ዝብሉ ሕቶታትእንዳሓተትካ ኣተባባዓዮም።  

 • ሓጋዚ ኹንእቲ ሰብ ዝብሎ፥ ወላኳ ኣንጻር ንስኻ ትኣምኖ እንተኾነ፥ናይቲ ሰብ 
ሓሳብ  ኣንፃር እምነትካ እንተኾነ፥ ወይ ከኣ ንምርድኡ ኣጸጋሚ እንተኾነ፥ ስለምንታይ 
ከምዚ ስምዒት ይህልዎ ከይበልካ፥ ሓጋዚ ኩን።  ምንም ዓይነት ምኽሪ ኣይትሃብ ወይ ፀገም 
ንኽተዕሪ ኣይትፈትን እቲ ዋና  ነገር ወግዒ ንኽፅልን እቲ ሰብ ድሕነቱ ተሓልዩ ብሂወት 
ንኽነብር ምግባርን  ኢዩ።   ነዚ ሰብዚ ንምሕጋዝ ፂን ኢልካ ብምስማዕ ተረጋጊኡ ንኽዛረብ 
ጥጡሕ ኩነታት ፈጢርካ  ሓገዝ ንኽሓትት ሓግዞ።

 • ሓሳባቱ ስምዒታቱን ሻቕሎቱን ንኸካፍለካ ሓግዞ፣እቲ ሰብ ዝተዛረበን ዋና ዋና 
ሓሳባት እንዳተባባዕኻ  ብዝበለፀ ንኽዛረብ ምግባርን ምርህራህን ኣገዳሲ ኢዩ።  እዚ 
ነገር ንምትግባር ዝሕግዙኻ ናይ ሕቶ ርእስታት ከምዞም ዝስዕቡ ኢዮም፤ “ስለዚ እንታይ 
በልካኒ.......”፣  “ እንታይ ኢዩ ዘሻቕለኒ ዘሎ በልካ…”,፣ “ስለዚ ሎሚ ኣብ ሕማቕ ኩነታት 
ኢኻ ዘለኻ ማለት’ዩ ሓቀይ....”።   እቲ ሰብ ሓሳባቱ ኣተኣኻኺቡ እኹል መልሲ ንኽህበካ 
ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት እኹል ጊዜ ሃቦ።   ናይቲ ሰብ   ኩነታት  እንዳስተውዓልካ 
ኣብተን ዝዛረበን ነገራት ኩለን ኣትኲርካ ፂን ኢልካ  ስምዓዮ።

 • ኣገዳሲ ኢዩ ንዝብሎ ነገር ብቑምነገር ስምዓዮ። እቲ ሰብ ጭንቀት ወይ ነብሱ ናይ 
ምጉዳእ ስሚዒታት ከም ዘለዎ እንተነጊሩካ፥ ንዝበለካ ብቁም-ነገር ወሲድካ ብህጹጽ ሓገዝ 
ንኽረክብ ዝከኣለካ ግበር።.

ስማዕ  
ሓገዝካውን ሃብ

2.
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እንድሕር ተጠንቂቕካ ክትገብሮ ክኢልካ ምስቲ ሰብ ፅናሕ ።ድሕነቱ ኣረጋግፅ ፤ 
ንዓርሱ ክጎድእ ዝኽእለሉ ኩነታት ዘይምህላዉ ኣረጋግፅ።  ካብቲ ሰብ ዝረኸብካዮ መረዳእታ 
ብቐፃሊ እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ንምውሳን ክሕግዘካ ኢዩ።
ናይ ዓርሰ-ቕትለት ሓሳባት ብምስጢር ክትሓዝ የብሉን።እዚ ማለት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ 
ንኻልኦት ሰባት ብምንጋር እቲ ሰብ ድሕነቱ ተሓልዩ ሓገዝ ንኽረክብ ትሕግዞ ኣለኻ ማለት’ዩ።
እቲ ሰብ ሓገዝ ንኽረክብ፣ ሓገዝን ሓበሬታን ንኽደሊን ኣታባባዓዮ። እቲ ሰብ ምስ 
ዝፈልጦምን ዝኣምኖምን ሰባት ንኸዘራርብ ኣተባብዓዮ። እቲ ክሕግዝ ዝኽእል ሰብ ኣባል 
ስድራቤት፣ እሙን ዓርኪ ፣ መራሒ ማሕበረሰብ ፣ ናይ ቤት ትምህርቲ መምህር፣ መሪሕነት 
ቤት ትምህርቲ ፣ ወይ ካሊእ እቲ ባዓል ጉዳይ ዝመረፆ ሰብ  ክኸውን ይኽእል ኢዩ።   
እንድሕር ተቐቢልዎን ንስኻ’ውን ሕጉስ እንድሕር ኮይንካ ነቶም ዝተቐበሎም እሙን ሰብ 
ንኽተዘራርበሉ ከምትኽእል ሓሳብ ኣቕርበሉ።

ንህፁፅ ኩነታት፤
1.  ሽዑ ንሽዑ ክበፅሕ ንዝኽእል ሓደጋ ወይ ዓርሰ ቕትለት እንድሕር ከጋጥም ኮይኑ፤

 • ናብ ህፁፅ  ሕክምና ብ 000  ደውሉ ፣ ወይ
 • ቀጥታ ናብ ሆስፒታል ወሲድኩም ህፁፅ ሕክምና ንኽረክብ ግበሩ። ወይ

 • እንድሕር እቲ ሰብ ሽዑ ንሽዑ ክኸደልኩም ዝኽእል ኮይኑ ናብ ቤተሰብ ሓኪም ወይ ናብ 
ስነልቦና ሓኪም ከይዱ ይተሓከም።

2.  እንድሕር ዳኣ እቲ ሰብ ዓርሰ ቕትለት ክፍፅም ምኹኣኑ ርግፀኛ ዘይኮይንኩም ቀፂሎም ናብ 
ዘለዉ ቁፅሪ ስልክታት ደዊልኩም  ምኽሪን ሓገዝን ተቐበሉ።

 • 1300 MH Call  .....................................................1300 642 255 (ናይ ኣእምሮ ጥዕና ግልጋሎታት)

 • Suicide Call Back Service  ...............1300 659 467 (መሊስኩም ደውሉልና ግልጋሎት)

 • Lifeline ............................................................................13 11 14

 • Kids Helpline ........................................................1800 55 1800

 • BeyondBlue ............................................................1300 224 636

3. ሓገዝ ሕተት
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ህፁፅ ንዘይኮኑ ጉዳያት ናይ ስልኪ ሓገዝ (24 ሰዓታት/ኣብ ሰሙን 7 
መዓልትታት):

 • 1300 MH Call  .................................................................1300 642 255 (ናይ ኣእምሮ ጥዕና ግልጋሎታት)

 • Suicide Call Back Service  ............................1300 659 467 (መሊስኩም ደውሉልና ግልጋሎት)

 • Lifeline ........................................................................................13 11 14

 • Kids Helpline ....................................................................1800 55 1800

 • BeyondBlue ........................................................................1300 224 636

ህፁፅ ንዘይኮኑ ጉዳያትን ፍሉይ ናይ ብዝሃ ባህላዊ ግልጋሎታት:
 • ሓፈሻዊ ሓካሚ ወይ ናይ ስድራቤት ሓኪም

 • ክዊንስላንድ ስግረ-ባህላዊ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ማእኸል። ካብ  
ሰኑይ ስካዕ ዓርቢ ካብ  8:30am ስካዕ 4:30pm (07) 3317 1234 ወይ   
1800 188 189 (ናይ ነፃ ደወል)  
www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc 
– ሃገር ለኸ ግልጋሎት መቐበሊ ማእኸል፤ ሰባት ናብ ግቡእ ናይ ኣእምሮ ሕክምና ማእኸል 
መራኸቢ 

 • ክዊንስላንድ መርሃ ግብሪ ሓገዝ ካብ ስነ ኣእምሮ መጉዳእትን ስቅያትን 
ንዝተረፉ / Queensland Program of Assistance to Survivors of Torture and 
Trauma (07) 3391 6677 – ንመጉዳእቲ ስነ ኣእምሮ ዝወሃብ ሞያዊ ምኽሪ  

 • World Wellness Group (07) 3333 2100 –ናይ ዓርሰ ቕትለት ፈተነ ሕክምና 
ንኽረኽቡ ዝላኣኹ ሰባት ይቕበል። እዚውን ካብ ናይ ብዝሃ ባህላዊ  ናይ ስነ ኣእምሮ  ናይ 
ሕክምና መርሃ ግብሪ{2] ንዝመፁ ወይ ብባህሎም መሰረት  ክረኽብዎ ዝኽእሉ ናይ 
ማሕበራዊ ስነልቦና/ psycho-social /  ሓገዝ  ንኽረኽቡ ይገብር።

 • Harmony Place 0432 494 206{ – ናይ ማሕበራዊ ስነልቦና/ psycho-social / ሓገዝ

መስተርጓማይ እንድሕር ደሊኹም TIS ኢልኩም ብቑፅሪ ስልኪ 131 450 ደውሉ።
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 • ሓላይ ምዃንካ ኣርእይ፤  ከመይ ከምዘሎ ምርኣይን ብምሕታትን እዚውን ብኣካል፣ ብስልኪ 
ብሓፂር ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ወይ ብ ኢ-ሜይል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕብኡ 
ትሻቕል ምዃንካ ክተርእዮ ኸለኻ ዝኾነ ዘምፅኦ ሓጋዚ ለውጢ. ኣሎ።

 • እንድሕርዳኣ ናብ ሓጋዚ ኣገልግሎት ተራኺቡ፤ ብዛዕብኡ ምስቲ ግልጋሎት. 
ማእኸል ንክትራኸብ ፍቓዱ ምዃኑ  ሕተቶ።

 • ባዕልኻ ሓላፍነት ኣይትውሰድ። ሓጋዚ ጉጅለ ብምጥቃም መዓዝን ኣበይን ሓገዝ. 
ከምዘድልየካ ፍለጥ።

 • ንሓደ ናይ ርእሰ ቅትለት ሓሳባት ዘለዎ ሰብ ከተዘራርቦ ጭንቀት  ዝፈጥር 
ክኸውን ይኽእል’ዩ፣ ስለዚ ብዛዕባ ነብስኻ’ውን  ውሑሳት ዝኾኑ ልምድታት ተግብር፤ 
ንዓርስኻውን ምጭንናቕን ሕርቀትን እንድሕር ተሰሚዑካ  ሓገዝ ሕተት።

ተኸታተል4.
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እዚ ሓበሬታ ብ Queensland Transcultural Mental Health 
Centre ኣካል ናይ ዓርሰ ቕትለት መከላኸሊ ፕሮጀክት ኮይኑ 
ዝተዳለወ ኢዩ።  እቲ ፕሮጀክት ብQueensland Mental Health 
Commission ተሓጊዙ ኢዩ።

ክዊንስላንድ ስግረ- ባህላዊ ግልጋሎት ኣእምሮ ጥዕና ሜትሮ ሳውዝ ናይ ወልፍን ናይ ኣእምሮ ጥዕና 
ግልጋሎት ሜትሮ ሳውዝ ጥዕና  

ቁፅሪ ስልኪ: (07) 3317 1234

ነፃ መደወሊ: 1800 188 189

ኣጥ መደወሊ: 1300 64 22 55 (24 ሰዓት)

ፋክስ: (07) 3317 1299

መርበብ ሓበሬታ: www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc

ርኸበና
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መዘኻኸሪ
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