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Talk It Out هو برنامج خدمة دعم صحة عقلية أَُسي متوله 

وزارة الخدمات االجتامعية يف الحكومة األسرتالية

Talk It Out
 خدمات دعم صحة عقلية أَسي

(FMHSS)

معايري اإلحالة:

األطفال والشبان حتى 18 سنة

القاطنون يف سوان

 شخٌص راشٌد واحد عىل األقل يكون مستعداً للمشاركة ودعم الشخص

الشاب من خالل الربنامج

موافقة الشخص الشاب عىل املشاركة يف الربنامج

 نقبل اإلحاالِت من الوكاالت الصحية واملدارس وأفراد العائلة أو من

األشخاص الشبان الذين يطلبون املساعدة

 Talk It فإْن كنت أنت أو كانت أستُك بحاجة إىل خدمات برنامج

Out يرجى االتصال بفريقنا املتفهم

هاتف

  (08) 9427 7100

بريد إلكرتوين

info@talkitout.org.au

 يدعم صالَح الحال العاطفي لألطفال
وأَسِهم يف منطقة سوان
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  الدعم الفردي

 ميكن أن يقِدَم العاملون دعامً فردياً لألطفال والشبان لتحديد نقاط

قوتِهم وشواِغلهم يف الحياة

:يشمل الدعم

  إرشاداً نفسياً وتوجيهاً فردياً غرَي رسمي 

 .مساعدًة عىل االنخراط االجتامعي ويف جامعات املجتمع املحيل

 منارصة الشبان وعائالتِهم وإعالَمهم وتثقيَفهم

التعاوَن والتنسيق مع وكاالت املجتمع املحيل

اإلحالَة إىل خدماٍت بديلة عند الحاجة

.إيصال الدعم إىل املجتمع املحيل يف مكاٍن يُتفق عليه

هاتف: 
 (08) 9427 7100

 بريد إلكرتوين:

info@talkitout.org.au

ذلك عن  نتحدث   هل لديك سؤال؟ هل لديك مشكلة؟ هل تحتاج إىل مشورة؟دعنا 

 خدمات دعم صحة عقلية أَُسي

(FMHSS)

 لكل عائلٍة ظروفُها وتجاربُها وآمالُها ونقاُط قوتِها املختلفة التي تجعلها

 أحياناً مجانية للذين Talk It Out فريدة. وتكون بعض خدمات برنامج

 يواجهون مصاعَب يف حياتهم أو هم عرضة لظهور مشكلِة صحٍة عقلية

 عندهم يف سن الطفولة أو الشباب حتى 18 سنة. تُستخَدم هنا مقاربٌة

شاملة مع الطفل أو الشاب لتحديد أهداِفه ونقاِط قوتِه يف الحياة

 من وزارة الخدمات االجتامعية يف الحكومة Talk It Out مُيوَل برنامج

األسرتالية

الدعم الجامعي

 Talk لتطوير املجتمع املحيل واملشاركة املدرسية، يُِقيم فريق

It Out ورشات عمل متخصصة لخلق بيئِة رعايٍة مرحة ميكن 

 أن يجتمَع فيها شبان املجتمع املحيل يف مكاٍن آمن للعمل عىل

التمكني وتحديد األهداف

 تختلف ورشات العمل عن بعضها البعض حسب الحاجات الثقافية

 للمجتمع املحيل وتتمتع باملرونة الكافية للتكيف مع مختلف

.اهتاممات أو احتياجات الشباب

ميكن أن تشمَل موضوعاُت االهتامم:

األسَة والعالقات

السالمَة يف املنزل واملدرسة واملجتمع املحيل

مهاراِت التكيف

فهَم وإدارَة العنف

الصحَة العقلية والرعاية الذاتية

بناَء احرتام الذات

إدارَة العواطف واملشاعر

التنمَر وحَل الخالفات


