إيجاد خدمات أخرى لتقديم الدعم لي
الخطوة رقم  – 3إيجاد خدمات أخرى لتقديم الدعم لي
حتى وإن لم تكن مؤهلاً فإن هنالك العديد من الأمور التي يمكنك القيام بها لكي تعيش حياةً هادفة ومثمرة
.فضلاً عن وجود خيارات دعم أخرى في مجتمعك المحليّ
:ويمكن الحصول على معلومات عن خدمات الدعم الأخرى عن طريق الجهات التالية
طبيبك العام
الخاصّة بدائرة التأمين الوطني للإعاقة )حيث تتعاون  NDISقائمة المنظمات الخدمية المعتمدة من قبل
 NDIS).معظم هذه المنظمات مع الأشخاص الذين ليسوا مشتركين مموّلين من قبل
).اطّلع على المعلومات أدناه(  Head to Healthالبوابة الإلكترونية الوطنية للصحّة العقلية والنفسية
خدمات الصحّة العقلية والنفسية التقليدية في مجتمعك المحليّ – بشقّيها الحكومية/العامّة وغير
وللحصول على مزيد من المعلومات عن هذه  NDIS.الحكومية/المجتمعية – والتي تعمل جنباّ الى جنب مع
الخدمات ،اتّصل بخدمات الصحّة العقلية والنفسية العامة للولاية أو للمقاطعة و/أو خدمات الصحّة
العقلية والنفسية للهيئات العليا )كقطاع المستفيدين والمستخدمين ومقدمي الرعاية وأبناء المجتمع(،
.كما وتوجد قائمة بهذه المنظمات أدناه

بوابة” الصحّة العقلية والنفسية“
لا يوجد مصدر وطني للحصول على كلّ ما هو متاح من برامج الصحّة العقلية والنفسية ،ولكن يوجد هنالك كجزء من
إصلاحات الحكومة الأسترالية التي تتعلّق بالصحّة العقلية والنفسية بوابة إلكترونية جديدة يطلق عليها
https://headtohealth.gov.au :Head to Health.
ووظيفة هذه البوابة إرشاد الناس إلى المساعدة التي يحتاجونها كما وتعدّ العتبة الأولى لخدمات الصحّة
العقلية والنفسية ،وتهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من حالة مرضية عقلية نفسية على الاطلاع على هذه
:الخدمات والتعرّف عليها بسهولة أكبر عن طريق توفير موقع إلكتروني والدعم الهاتفي للمساعدة فيما يلي
،استخدام التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك المعالجات الإلكترونية وموارد المساعدة الذاتية
،الأدوات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مبنية عن دراية عن رعايتهم
.الحصول على معلومات معزّزة بالأدلّة ،والمشورة وإيصال الأشخاص إلى الخدمات التي يحتاجونها

منظمات الولاية والمقاطعة
يمكن أن توفر الروابط الإلكترونية للصحّة العقلية والنفسية للولاية والمقاطعة والواردة أدناه معلومات
.وللأشخاص الذين ليس لديهم هذا التمويل أيضاً  NDISمفيدة للأشخاص الذين لديهم تمويل

ACT
الاتصال مجانيّ ما عدا( ACT Health Mental Health Services – Mental Health Triage Ph: 1800 629 354
الاتصال من الهواتف المحمولة
)free call except from mobiles
Ph: (02) 6205 1065
http://health.act.gov.au/our-services/mental-health/act-wide-mental-health-services
ACT Mental Health Consumer Network: http://www.actmhcn.org.au

|1

تعدّ شبكة مستخدمي خدمات الصحّة العقلية والنفسية والمستفيدين منها في مقاطعة العاصمة الأسترالية منظمة
عليا قائمة على المستخدم والمستفيد وتمثّل مصالحهم في المقاطعة في منتديات السياسة وصنع القرار وتلتزم
.بالعدالة الاجتماعية واحتواء الأشخاص الذين يعانون من مرض عقليّ نفسيّ
Mental Health Carers Voice: http://www.carersvoice.com.au
يعدّ صوت مقدمي الرعاية لمرضى الصحّة العقلية والنفسية برنامج لمقدمي الرعاية للاطلاع على تقديم الخدمات
.ووضع السياسات في مقاطعة العاصمة الأسترالية
Mental Health Community Coalition of ACT: http://www.mhccact.org.au/about
في عام  (MHCC ACT) 2004تم تأسيس التحالف المجتمعي للصحّة العقلية والنفسية لمقاطعة العاصمة الأسترالية
كهيئة عليا تقدم وظائف حيوية في مجال الدفاع وحماية الحقوق والتمثيل وبناء القدرات لقطاع صحّة عقلية
ونفسية مجتمعي في المقاطعة .ويغطّي هذا القطاع عدداً من المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات التعافي
والتدخّل المبكر والوقاية والتوعية الصحيّة وخدمات الدعم المجتمعي للأشخاص الذين يعانون من مرض عقليّ
.نفسيّ

NSW
NSW Ministry of Health (Mental Health Branch) Mental Health Line Ph. 1800 011 511
: http://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/Pages/contact-service.aspx
Way Ahead Mental Health Association NSW: https://wayahead.org.au
خدمات واسعة النطاق تتضمّن معلومات تقديم خدمات الصحّة العقلية والنفسية التي يحتوي  Way Aheadيقدّم
.عليها الدليل الخاص بهم
Being: http://being.org.au
منظمة عليا مستقلة على نطاق الولاية للأشخاص الذين لديهم تجارب حيّة مع الأمراض العقلية  Beingيعدّ
.النفسية
Mental Health Carers NSW: https://www.mentalhealthcarersnsw.org
إن منظمة مقدمي رعاية الصحّة العقلية والنفسية في ولاية نيو ساوث ويلز منظمة غير حكومية تقدم خدمات حماية
أسر وأقارب وأصدقاء الأشخاص الذين يعانون من مرض عقليّ نفسي في ولاية نيو ساوث ويلز والدفاع عن حقوقهم
.ومساندتهم
Mental Health Coordinating Council: http://www.mhcc.org.au
الهيئة العليا لمنظمات الصّحة العقلية والنفسية في ) (MHCCيعدّ مجلس تنسيق الصحّة العقلية والنفسية
ولاية نيو ساوث

NT
)Northern Territory Mental Health Line (Mental Health Access Team
Ph. 1800 682 288
https://nt.gov.au/wellbeing/mental-health/24-hour-mental-health-hotlines
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Carers NT: https://carersnt.asn.au
منظمة رئيسية تمثّل مقدمي الرعاية الأسريين في المقاطعة الشمالية والذين يقدّر عددهم  Cares NTإن منظمة
.بـ  30,000مقدم رعاية
Northern Territory Mental Health Coalition: https://www.ntmhc.org.au
الهيئة العليا لقطاع الصّحة العقلية ) (NTMHCيعدّ تحالف خدمات الصحّة العقلية في المقاطعة الشمالية
.والنفسية المجتمعيّ )غير حكومي( في المقاطعة الشمالية

QLD
Queensland Health
Ph. 13 HEALTH (13 43 25 84):
: https://www.qld.gov.au/health/mental-health/help-lines/services/index.htmlاعثر على خدمة صحّة عقلية نفسية
Mental Health Carers Arafmi QLD: http://www.arafmiqld.org
لمقدمي رعاية الصحّة العقلية والنفسية في ولاية كوينزلاند هي منظمة فريدة من نوعها قائمة  Arafmiإنّ منظمة
على مقدمي الرعاية .وقد قام بتأسيسها الأسر التي قاست الأمرين كالخسارة والشعور بالوحدة ووصمة العار
.والانعزال بسبب رعايتهم لشخص عزيز يعاني من مرضٍ عقليّ نفسيّ خطير
Queensland Alliance for Mental Health: http://qldalliance.org.au
يعدّ تحالف ولاية كوينزلاند لخدمات الصحّة العقلية والنفسية هيئة عليا لقطاع الصّحة العقلية والنفسية
المجتمعيّ في الولاية ويعمل على تعزيز الصحّة العقلية والنفسية وتقوية القيمة والكفاءة المهنية لقطاع
الصحية العقلية والنفسية المجتمعي وتطويرهما لتقديم خدمات مجتمعية قائمة على التعافي للأشخاص الذين
.يعانون من أمراض عقلية نفسية

SA
SA Health Mental Health Triage Service / Assessment and Crisis Intervention Service, Ph. 131465
: http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/health+services/mental
+health+services/acute+mental+health+services
Health Consumers Alliance of South Australia: http://www.hcasa.asn.au
تمّ تأسيس اتحاد المستخدمين والمنتفعين الصحّيين لولاية جنوب أستراليا في عام  2002كهيئة عليا لمستخدمي
.خدمات الصحّة والمنتفعين منها
Carers South Australia: http://carers-sa.asn.au
صوت مقدمي الرعاية الأسريين” على نطاق الولاية حيث يمثّل ويقدم خدمات قيّمة ويدعم مقدمي“  Carers SAيعدّ
.الرعاية الأسريين في كافة أرجائها
Mental Health Coalition of South Australia: http://www.mhcsa.org.au
الهيئة العليا لقطاع الصحّة العقلية والنفسية غير  Mental Health Coalition of South Australiaيعد تحالف
.الحكومي في الولاية
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TAS
Department of Health and Human Services – Statewide Mental Health Services Ph. 1300 135
513: http://www.dhhs.tas.gov.au/mentalhealth/mhs_tas
Flourish Mental Health Action In Our Hands: http://flourishtas.org.au
مع مستخدمي خدمات الصحّة العقلية والنفسية والمنتفعين منها للحرص على أن حقوقهم  Flourishيتعاون
.ومسؤولياتهم وآراءهم هي موضع احترام من قبل واضعي السياسات ومقدمي الخدمات والمجتمع في ولاية تازمانيا
Mental Health Carers Tasmania: http://www.mentalhealthcarerstas.org.au
تعدّ منظمة مقدمي رعاية الصحّة العقلية والنفسية في ولاية تازمانيا منظمة رائدة في مجال تقديم خدمات دعم
.لمقدمي رعاية الصحّة العقلية والنفسية
Mental Health Council of Tasmania: https://www.mhct.org
يعدَ مجلس الصحّة العقلية والنفسية في ولاية تازمانيا هيئة عليا تمثّل مصالح قطاع الصحّة العقلية
.والنفسية في المجتمع ويضمن ذلك المستخدمين والمنتفعين ومقدمي الرعاية والمنظمات الخدمية

VIC
Health Victoria Mental Health Services General Enquiries: 1300 767 299 (9.00 am to 5.00 pm) or 03
9096 8287: http://www.health.vic.gov.au/mentalhealthservices
Victorian Mental Illness Awareness Council (VMIAC): http://www.vmiac.org.au
منظمة عليا غير حكومية في ولاية فيكتوريا للأشخاص الذين عانوا من مشاكل الصحّة العقلية  VMIACإنّ
والنفسية ومن الاضطرابات العاطفية .وتقوم هذه المنظمة بالعديد من الأنشطة التي تتضمن تقديم المعلومات
والدعم المتبادل والمساعدة الذاتية وحماية حقوق الأفراد والمجموعات والدفاع عنها بشكل شامل والبحث
.والتقييم والتعليم والتدريب
Tandem (formerly Victorian Mental Health Carers Network): http://tandemcarers.org.au
هيئة عليا لأسر الأشخاص الذين يعانون من مرض عقليّ نفسي وتضايق عاطفيّ ومقدمي الرعاية لهم في  Tandemإن
.الولاية
Psychiatric Disability Services of Victoria (VICSERV): http://www.vicserv.org.au
.هيئة عليا تمثّل قطاع الصّحة العقلية والنفسية المجتمعيّ في الولاية  VICSERVيعدّ

WA
WA Department of Health mental health emergency 24/7 Ph. 1300 555 788 or 1800 522 002 (toll
)free
Consumers of Mental Health WA: http://www.comhwa.org.au/
إن منظمة مستخدمي خدمات الصحّة العقلية والنفسية والمنتفعين منها في ولاية غرب أستراليا منظمة مجتمعية
غير ربحية تكرّس جهودها لدعم الإصلاح في الصحّة العقلية والنفسية ولدعم تعافي الأشخاص الذين يعانون من
.أمراض عقلية نفسية وهي قائمة على المستخدمين والمنتفعين وموجّهة لهم
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Helping Minds: http://helpingminds.org.au
خدمات دعم سرّية عالية الجودة للأطفال والشباب والبالغين والأسر التي تقدم  Helping Mindsتقدّم منظمة
.الرعاية للأشخاص الذين يعانون من مرض عقليّ نفسي أو للأفراد المتأثرين بمرض عقليّ نفسيّ
Western Australian Association for Mental Health: https://waamh.org.au
إن جمعية ولاية غرب أستراليا للصحّة العقلية النفسية هيئة عليا لقطاع الصحّة العقلية النفسية المجتمعي في
.ولاية غرب أستراليا ولها أكثر من  100عضو تنظيمي وفردي

روابط إلكترونية بحسب المراحل الحياتية
 – Children and Young People with a Disabilityللشباب الذين لديهم إعاقة
Australia: http://www.cyda.org.au
 – Young Carers: http://www.youngcarers.net.auلمقدمي الرعاية الشباب
والأسر ومقدمي الخدمات الذين يدعمون ) (COPMIللأطفال والشباب الذين يعاني ذويهم من مرض عقليّ نفسي
 – COPMI:http://www.copmi.net.auهؤلاء الأطفال
 – Aged and Disability Advocates Australia:https://adaaustralia.com.auلكبار السن

روابط إلكترونية بحسب أولوية المجموعة
 – First People’s Disability Networkللسكّان الأصليين وسكان جزر تورس سترايت
Australia:http://fpdn.org.au
 (CALD) – National Ethnic Disability Allianceللأشخاص متعدّدي الثقافات واللّغات
Australia:http://www.neda.org.au
للمثليات والمثليين وذوي الميول الثنائية لكلا الجنسين والمتحولين جنسياً والمخنثين والشواذ
(LGBTIQ+) – National LGBTI Health Alliance: http://lgbtihealth.org.au

احصل على المساعدة في حالات الطوارئ
:إذا كنت تشعر بضغط شديد أو بالضيق ،فقد تنفعك خدمات الأزمات التالية
خطوط هاتف تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم الدعم والمساعدة عند الأزمات
Lifeline 13 11 14
Suicide Call Back Service 1300 659 467
Kids Helpline 1800 55 1800
MensLine Australia 1300 78 99 78
) (ADFلمنتسبي قوى الدفاع الأسترالية الحاليين والسابقين وعائلاتهم
Veterans and Veterans Families Counselling Service 1800 011 046
All-hours Support Line 1800 628 036
Defence Family Helpline 1800 624 608
1800IM SICK 1800 467 425
:كما ويمكنك الحصول على المساعدة أيضاً من
)طبيبك العام أو أخصائي صحّي )وقد لا تكون هذه المساعدة متاحة في الحالات الطارئة
المساعدة في الحالات الطارئة 000
.إذا كنت بحاجة لمساعدة طارئة اتصل على الرقم  000لطلب خدمات الشرطة أو الإسعاف أو الإطفاء
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