راهنمایی ها :برای مدیریت سختی های دسترسی
قدم -4راهنمایی ها :برای مدیریت سختی های دسترسی
:در مورد مشکلات و سدهایی که بعضی از شرکت کنندگان ان دی ای اس با آنها روبرو شده اند سخنانی بشنوید
متن مکالمات ویدیو را در اینجا ببینید:متن مکالمات – سد ها
متن مکالمات ویدیو را در اینجا ببینید:متن مکالمات – سد ها
ممکن است هنگامی که شما برای دسترسی به ان دی ای اس تلاش می کنید با مشکلاتی روبرو شوید .و ان دی ای ا بر اساس
.تجربیات و بازخورد های مردم به تلاش خود برای بهتر کردن ان دی ای اس ادامه می دهد
در حال حاضر ،در اینجا چند مشکلی که افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی ممکن است با ان دی ای اس تجربه
:کنند دیده می شود ،و راهنمایی هایی برای مدیریت آنها

من درک نمی کنم که ان دی ای اس چیست ،یا چگونه ممکن است به من کمک کند
این وبسایت و کتابچه را بخوانید و تمرینات آنها را انجام دهید .با یک دوست ،عضو خانواده ،کارمند یا هم ردیف
در مورد چیزهایی که یاد می گیرید صحبت کنید .به یک گروه بپیوندید ،مثلا روی فیسبوک ،جایی که مردم در مورد
.تجربیات شان با ان دی ای اس حرف می زنند ،بدین ترتیب می توانید مشارکت کنید و از دیگران بیاموزید

من معتقدم و یا به من گفته شده که دارای شرایط لازم نخواهم یود
برای اجتناب از دریافت یک تصمصم “نداشتن شرایط لازم” مهم است قبل از تحویل دادن درخواست دسترسی تان تا حدی
.که می توانید اطلاعات بدست آوردید
:چیزهایی که باید بخاطر داشته باشید
با حوصله در مورد پشتیبانی های مورد نیازتان فکر کنید تا بتوانید در درخواست دسترسی تان آنها را شرح دهید* .
کتابچه!reimagine.todayشما می توانید از استفاده کنید تا به شما کمک کند
امید ها و اهداف روشنی برای دستیابی داشته باشید *
از کسی بخواهید که در تکمیل درخواست نامه به شما کند کمک کند ،و یا مدافع شما باشد *
حرف تان را بزنید – پرسش کنید و نظرات و نگرانی های خود را به اشتراک بگذارید – توصیه هایی در صفحه *
اینترنتی راهکارهایی برای حفظ تندرستی و شادکامی خویشپیدا کنید
یا(  reimagine.todayقبل از تحویل دادن درخواست دسترسی تان تمام اطلاعات لازم را جمع آوری کنید –از کتابچه *
.اپلیکیشن( استفاده کنید تا اطلاعات تان در یک محل نگهداری شوند
:ممکن است شما به مدارکی در موارد زیر نیاز داشته باشید
بستری شدن مکرر در بیمارستان بخاطر بهداشت روانی تان *
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دریافت مراقبت و درمان بهداشت روانی توسط یک پزشک خانواده ،مرکز بهداشت روانی دولتی ،روانپزشک یا سایر *
کارکنان بهداشت بخش خصوصی
سابقه استخدامی کوتاه مدت ،در صورت وجود ،در سال های اخیر *
تندرستی جسمانی نامطلوب *
سکونت تضمین نشده *
انزوای شدید اجتماعی *
کمبود یا عدم پشتیبانی از طرف خانواده یا دوستان *
.اطلاعاتی در مورد تشخیص یا درمان اخیر *
مطابق قانون ان دی ای اس ،ضرورتی نداردکه شما یک تشخیص پزشکی داشته باشید زیرا این برنامه بر تاثیر بهداشت
روانی شما بر زندگی تان تمرکز می کند ،و نه تشخیص های تان .در عین حال ،داشتن اطلاعات تشخیصی و درمانی می
تواند اثبات واجد شرایط بودن شما را آسان تر کند .اگر تصور نمی کنید که مبتلا به یک وضعیت بهداشت روانی
هستید و یا به دلایل دیگری ترجیح می دهید که درمانی برای بهداشت روانی دریافت نکنید ،در این صورت در هنگام
درخواست کردن ان دی آی اس ،این موضوع را با ان دی ای ا یا هماهنگ کننده محلی )ال ا سی( تان مطرح کنید
اگر با تصمیم “نداشتن شرایط لازم” خود مخالف باشید شما می توانید از ان دی ای ا یا دیگران بخواهید که در آن
.تصمیمتجدید نظر کنند .به صفحه اینترنتی درخواست کردن تجدید نظر یک تصمیم مراجعه کنید

اگر من در حال حاضر از یک برنامه بهداشت روانی دولت فدرال پشتیبانی دریافت می کنم ولی
درخواست نکنم چه اتفاقی می افتد؟
برنامه های بهداشت روانی دولت فدرال این ها هستند :شریک ها در حال بهبودی ،کمک کننده ها و مربی ها ،برنامه
.زندگی روز به روز ومرخصی بهداشت روانی :پشتیبانی از مراقبین
اگر شما از یکی از برنامه های بالا پشتیبانی دریافت می کنید /می کردید ،اگر درخواست کنید ولی واجد شرایط
نباشد هنوز مقداری پشتیبانی مداوم دریافت خواهید کرد .اگر تصمیم بگیرید که برای ان دی آی اس درخواست نکنید،
.این کار ممکن است مقدار پشتیبانی در دسترس شما را محدود کند ،و ممکن است شما “ضمانت خدمات” را از دست بدهید
ضمانت خدمات
اگر پیش از این شما بر اساس یک برنامه بهداشت روانی خدماتی دریافت می کردید ،در دوره انتقال به
ان دی ای اس یک “ضمانت خدمات” وجود خواهد داشت .معنای آن این است که شما حداقل به همان مقدار
پشتیبانی دریافت می کنید .مهم است که شما درباره این موضوع با ان دی ای ا ،هماهنگ کننده محلی
).ال ا سی( خود و یا یک مدافع صحبت کنید

.من احساس می کنم که در باره فرآیند دسترسی گیج ،مضطرب یا عصبی هستم
درخواست کردن ان دی آی اس و فرآیند برنامه ریزی آن کار بزرگی است .ان دی ای اس یک سیستم جدید است ،بنابراین
ناشناخته می باشد .همین موضوع می تواند این فرآیند را گیج کننده و پرتنش کند .مهم است مواظب تندرستی و
شادکامی خود باشید و فعالیت های مراقبت از خویش را ادامه دهید .اگر شما برنامه ای برای شادکامی خود دارید،
ممکن است در این زمان بخواهید در آن برنامه تجدید نظر کرده و شاید فعالیت های مراقبت از خویش را اضافه کنید.
.برای دیدن راهکارهای اضافی به صفحه اینترنتیکانون مراقبت از خویشمراجعه کنید

|2

صحبت کردن با افرادی که این فرآیند را تجربه کرده اند می تواند مفید باشد ،بنابراین از کسانی که می شناسید
بپرسید ،اطراف خود را بررسی کنید شاید گروهی در نزدیکی شما باشد ،و یا بدنبال یک گروه آنلاین بگردید ،مثلا
.روی فیسبوک
ان دی آی ا هم اکنون “اولین برنامه من” را انجام می دهد .این کار می تواند به شما فرصتی دهد تا با آن دی ای ا
آشنا شوید و به آن ها زمانی بدهد تا با شما آشنا شوند .این کار زمان انتظار را برای افراد واجد شرایط کوتاه
.تر می کند
اگر  21روز از تماس ان دی آی ا با شما در باره درخواست یا برنامه تان گذشته ،با آنها تماس بگیرید .روز و ساعت
شما  reimagine.todayتماس ،اسم شخصی را که با او صحبت کردید و آنچه را به شما گفتند یادداشت کنید .در کتابچه
.جایی برای نوشتن این اطلاعات وجود دارد

.من هنوز تصمیمی در مورد درخواستنامه خود دریافت نکرده ام
ان دی ای ا تلاش می کند که ظرف  21روز پس از درخواست کردن شما تصمیم بگیرد .هر وقت که آنها از شما اطلاعات
.بیشتری درخواست کنند شمارش  21روز از نو شروع می شود .این کار ممکن است بارها اتفاق بیفتد
در مدتی که ان دی ای ا در حال کمک کردن به عده زیادی است تا پشتیبانی دریافت کنند لازم است که شما صبور باشید.
.اگر  21روز از تماس آن ها با شما گذشت در آن وقت با آن ها تماس بگیرید .اطلاعات تماس تان را یادداشت کنید
شما این حق را دارید که بازخورد ارائه بدهید و یا شکایت کنید .اطلاعات بیشتری در مورد ارائه دادن بازخورد و
.شکایت کردن دراین سایت و در وبسایت ان دی ای اس وجود دارد

اگر من واجد شرایط نباشم چطور؟
همه افراد واجد شرایط پشتیبانیها وخدمات با تامین مالی ان دی آی اس نیستند ،آن ها را نمی خواهند و یا به آن
ها نیاز ندارند .افرادی که واجد شرایط ان دی ای اس نباشند برای دریافت مراقبت و پشتیبانی می تواند به جاهایی
وجود دارد .به صفحه اینترنتی اگر من reimagine.todayمراجعه کنند ،اطلاعات مربوط به این محل ها در کتابچه
.واجد شرایط دسترسی نباشم .من چکار می توانمبکنم؟بروید
.اگر نیازها یا گزینه های شما تغییر کنند ،شما می توانید دوباره برای ان دی ای اس درخواست کنید

من این تغییر را طاقت فرسا می یابم و مطمئن نیستم که ارزش آن را داشته باشد
ان دی ای اس بزرگترین اصلاح اجتماعی پس از راه اندازی مدیکر در بیش از  30سال قبل است .مدتی طول خواهد کشید
تا ان دی ای اس برای کسانی که مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی هستند به خوبی کار کند .کسانی که مبتلا به
وضعیت های بهداشت روانی هستند و به ان دی ای اس دسترسی یابند از سطوح بالاتری ازپشتیبانی سود خواهند برد.
!منظور از پشتیبانی های اضافی بالا بردن تندرستی و شادکامی است ،و به همین دلیل ارزشش را دارد
کسانی که خدمات پشتیبانی ناتوانی با تامین مالی ایالتی /اقلیمی را دریافت می کنند ممکن است متوجه انتقال
اولیه خود به ان دی آی اس نشده باشند .دیگران ،از جمله مشتریان برنامه بهداشت روانی دولت فدرال و سایر کسانی
که مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی هستند ،ممکن است هم درخواست کردن برای دسترسی و هم برنامه ریزی کردن آن
.را دشوار بیابند
اگر شما احساس می کنید که شرکت کردن در ان دی ای اس ارزش آن را ندارد ،در این باره با شخصی که مورد اعتمادتان
است صحبت کنید .ممکن است برای شماکمک اضافی وجود داشته باشد تا در ان دی آی اس و سایر مراکز خدمات آن ها را
جستجو کنید .ما شما را تشویق می کنیم که در باره ان دی ای اس و سایر اصلاحات بهداشت روانی امیدوار و خوشبین
.باشید
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صحبت کردن با افراد جدید و داشتن اختلاف نظر با دیگران برای من سخت است
تعامل با صاحبان قدرت می تواند دشوار باشد .این نکته می تواند صحت داشته باشد،مخصوصا در مواردی که دیگران
قبلابا شما بدرفتاری کرده باشند .قلدری کردن ،آزار دادن ،سوء استفاده و غفلت کردن مثال هایی از بد رفتاری
دیگران با شما می باشند .این قابل قبول نیست که این چیزها برای شما اتفاق بیفتد .اگر با شما بدرفتاری شود
.ممکن است شما از صحبت کردن با دیگران بیمناک باشید یا از داشتن اختلاف نظر با دیگران بترسید
:بخاطر داشته باشید ،اگر شما
برای دسترسی به ان دی ای اس درخواست کنید پشتیبانی در دسترس می باشد *
واجد شرایط پشتیبانی های ان دی آی اس هستید،می توانید از کمک های مالی تان برای تکمیل مهارت ها و اعتماد به*
نفس ،ملاقات افراد جدید یا بر طرف کردن اختلاف نظر های خود استفاده کنید ) گاهی به آن حل اختلافات می گویند(.
.کمک گرفتن به این معنا است که این فعالیت ها جزو برنامه شما می باشند
واجد شرایط ان دی ای اس نیستید ،مهم است که سعی کنید تا در باره بهبودی خود امیدوار بمانید و برای این *
.منظور کمکی را که نیاز دارید و می خواهید جستجو کنید
no results
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