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غايُتنا مساعدتُك

 كُل خدماتِنا مجانية، ومع ذلك، ميكنك إْن شئت أن تتربَع لنا تربعاً ال
 رضيبَة عليه. تَحدث إىل موظف الدعم عن هذا األمر أو أرِسل تربَعك

helpingminds.org.au عرب املوقع اإللكرتوين

من هو الشخص الراعي؟
 ميكن أن يكوَن الشخُص الراعي فرداً من أفراد العائلة أو صديقاً أو

 جاراً للشخص الذي لديه مشكلة صحة عقلية

العضوية
HelpingMinds وكالة خريية غري حكومية لها مجلس إدارة 
 منتَخب. العضوية فيها مجانية ومفتوحة لعائالت وأصدقاء

 األشخاص الذين لديهم مشاكل صحة عقلية. ملزيٍد من املعلومات،
.اذهب إىل موقعنا اإللكرتوين

املعلومات واإلحاالت
 نقوم من خالل رسائَل إخبارية أسبوعية ومجلٍة ربع سنوية وموقعٍ

 إلكرتوين ومكتبة ولقاءات ومناسبات بتقديم معلوماٍت مفيدة
لألشخاص الرعاة وغريِهم من األشخاص املهتمني

االشرتاك مجاين
 لالشرتاك يف رسالتنا اإلخبارية ومجلتنا املجانيتنْي، اتصل بوكالة

HelpingMinds عىل الهاتف رقم )08( 9427 7100 أو بالربيد 
info@helpingminds.org.au اإللكرتوين عىل العنوان

هل تود معرفة املزيد؟

املقر الرئيس
182 Lord Street, Perth, WA, 6000

 هاتف )08( 9427 7100

فاكس )08( 9427 7119

 بريد إلكرتوين

info@helpingminds.org.au

www.helpingminds.org.au

برث العاصمة وأقاليم غرب أسرتاليا

(لكل ما يتعلق باملواعيد يرجى االتصال مبكتب برث)

نستطيع أن نساعَدك، بخدماتنا
 فنحن وكالة صحة عقلية تقدم ،HelpingMinds تحدث إىل

 خدماتِها لألَُس والقامئني برعاية األشخاص الذين لديهم مشكلة
صحة عقلية. ونستطيع أن نساعد

 هل تؤثر الصحة العقلية لشخٍص ترعاه

عىل حياتك؟



helpingminds.org.au

فرص لالبتعاد عن الواقع املؤمل لفرتات قصرية 

معالجات متسيد وتدليل

(مخيامت للرعاة الشباب (بني 9 و 17 سنة

سكن يف برث للرعاة القادمني من األرياف لزيارة أحبائهم يف برث

برامج ترفيه للكبار الذين ُشِخص لهم

مرٌض عقيل

أنشطة رياضية واجتامعية ُصممت لتدوَر حول

اهتاممات األفراد

االرتباط بأنشطة محلية تقام حيث تقيم

تقديم الطعام عىل مستويات اللياقة البدنية كافة

كيف نساعد
 دعامً وخدماٍت عىل مستوًى مهنٍي عاٍل HelpingMinds توفر وكالة

 لألطفال والشبان والكبار ولألَُس التي تقوم برعاية شخص لديه اعتالل
يف الصحة العقلية أو لألفراد املتأثرين بهكذا اعتالل

 خدماتُنا يف معظمها مجانية وتركز عىل: املنارصة، والتثقيف، واإلرشاد النفيس
والدعم، والراحة واالسرتخاء

املعلومات والدعم

 نحن نقدم معلوماٍت وتثقيفاً حول اضطرابات الصحة العقلية والعالمات
 واألعراض التي ينبغي االنتباُه لها. ونستطيع مساعدتَك عىل إيجاد ما

تحتاج إليه من دعم، وتطميَنك وتوجيَهك يف هذه األوقات الصعبة

الداعمون األقران

 يقوم الداعمون األقران برعاية صديق أو فرد من أفراد األسة لديه
 مشكلة صحة عقلية ويستطيعون دعَمك بتفهمهم شخصياً ما تواجه

 من تحديات

املنارصة

 نظام الصحة العقلية بغرب أسرتاليا معقد ونستطيع أن نأخَذ بيدك فيه
 ونجعلَك تفهم ما لك من حقوٍق فيه. هدُف هذه الخدمة العمُل معك

لتحقيق أفضل النتائج املمكنة

 لدينا جامعات دعم لألشخاص القامئني بالرعاية يف برث العاصمة
 لقاءاٍت منتظمة HelpingMinds وأقاليم غرب أسرتاليا. وتعقد وكالة
 مع هؤالء األشخاص وَمن يأيت من األفراد يطلب الدعم، ألجل تبادل

 الخربات، وتعليم مهارات التكيف، وإبداء الرأي يف العالجات والوكاالت
املتاحة، وليدعَم بعُضهم بعضا

 إرشاد نفيس ودعم مجانيان ملن يف سن 8 إىل 18 سنة ممن يقومون
برعاية صديق أو فرد يف األسة لديه مرٌض عقيل

التثقيف الفردي والجامعي باملرض العقيل

 املساعدة عىل تطوير اسرتاتيجيات تكيُف صحية، وتعزيز احرتام الذات
والثقة يف النفس

 إيصال خدمة اإلرشاد النفيس إىل املدارس أو يف مكتٍب متفق عليه تابع
HelpingMinds لوكالة

جلسات تفاعلية ملدة ساعة لطالب املدارس الثانوية و/أو املدرسني أو اآلباء

قصص واقعية ألشخاص تأثروا باملرض العقيل

التوعية بصالح الحال العقيل يف األوساط املدرسية

تبديد األوهام واملفاهيم املغلوطة حول املرض العقيل

املشاركة يف تحالف التثقيف باألمراض العقلية يف أسرتاليا

 متاحة يف كل عطلٍة مدرسية للرعاة الشبان بني 9 و17 سنة

 نحن نوفر:

 يف كل عطلٍة مدرسية، أنشطًة ترفيهية للرعاة األطفال بني 8 و12
سنة والشبان بني 13 و18 سنة

مجانية لألطفال الذين يقومون برعاية شخص لديه مرض عقيل

 أفالم، وتزلج عىل عجالت، وبولينج ُعشاري، إضافًة إىل حديقة
 The Great Escape وحديقة املالهي املائية Adventure World مالهي

بربث

خدمات الرعاة الشباب

برنامج تغيري العقول

 مخيامت شبابية يف العطل املدرسيةة

برامج العطل املدرسية

اإلرشاد النفيس

 لدينا إرشاٌد نفيٌس مهني ملساعدتك عىل تخطي مشاكَل كتغري عالقتك
 مع شخص أصبح مريضاً، أو كالكآبة واألىس والفقدان بسبب املرض،
 ونستطيع تعليَمك مهارات التواصل والتكيف وما تقول وما ال تقول

جامعات الدعم

 لدينا جامعات دعم لألشخاص القامئني بالرعاية يف برث العاصمة
 لقاءاٍت منتظمة HelpingMinds وأقاليم غرب أسرتاليا. وتعقد وكالة
 مع هؤالء األشخاص وَمن يأيت من األفراد يطلب الدعم، ألجل تبادل

 الخربات، وتعليم مهارات التكيف، وإبداء الرأي يف العالجات والوكاالت
 املتاحة، وليدعَم بعُضهم بعضاَ

الراحة واالستجامم واالسرتخاء


