
 در مورد Talk It Out بیشتر بدانید

تلفون :

 (08) 9427 7100

ایمیل :

 info@helpingminds.org.au

 خدمات حامیتی خانواده گی صحت روانی بوده که از

 اجتامعی تامین Talk It Out طرف اداره خدمات

گردیده است

Talk It Out
 خدمات حمایتی صحت روانی خانواده

(FMHSS)

ضوابط معرفی:

سن 0-18

سکونت در شهرک سوان

 حد اقل یک نفر بالغ مایل به حامیت و مشغولیت با

فرد جوان از طریق این برنامه باشد

 شخص جوان رضایت بلدی مشغولیت در این 
برنامه نشان بدهد

 مومعرفی نامه های از طرف شعبات
 صحی، مکاتب، اعضای خانواده، ویا افراد

.جوان که بدنبال کمک هستند میپذیریم
  اگر شمو یا خانواده شمو نیاز به صحبت
تفصیلی دارد لطفن با ما به تماس شوید

 تلفون:
(08) 9427 7100

ایمیل:
info@talkitout.org.au

 حمایت از سالمتی عاطفی اطفال و
 خانواده شان که در منطقه سوان

سکونت دارند
Revised Feb 2017  Hazaragi Version

Talk It Out Brochure HAZARAGI.indd   1 15-Mar-17   11:07:37 AM



حامیت فردی

کارگران میتوانند حامیت فردی بلدی اطفال و افراد جوان

 بخاطر شناسایی بخش های قوی و نگرانی های در زندگی شان

ارایه بدارند

پشتیبانی شامل:

 مشوره و آموزش غیر رسمی

کمک در مشغول سازی گروه های اجتامعی و جامعه

طرفداری، اطالعات، و آموزش افراد جوان و خانواده آنها

همکاری و هامهنگی با دیگر ادارات جامعه

معرفی به خدمات ثانوی در صورت تقاضا

 حامیت برتری در جامعه و در محل توافق گردیده

تلفون:

 (08) 9427 7100

ایمیل:

 info@talkitout.org.au

کنیم صحبت   سوال دارید؟ مشکل دارید؟ رضورت به مشوره دارید؟بیاید 

Talk It Out- خانواده (FMHSS)

 هرخانواده منحرص به خود بوده، با رشایط، تجارب ،

امید ها و توانایی های مختلف می باشند ،

هرآنگاه بعضی از خانواده ها نیاز به کمک داشته

 Talk it out، برای کمک ممکن اینجا حضور دارد

 Talk It Outخدمت رایگان بلدی 18-0 ساله های که 

 مشکالت را در زندگی خود تجربه منوده ویا در خطر مبتال به
 مشکالت سالمتی روانی هشتند میباشد

 رویکرد همه جانبه در مورد طفل ویا فرد جوان بلدی

 شناسایی اهداف خود شان و عرصه های توانایی در زندگی شان
استفاده میگردد

 Talk It Out از طرف اداره دولتی خدمات اجتامعی 

اسرتالیا  تامین میگردد

حامیت گروهی

 برای انکشاف تعهد مکتب و اجتامع پیشنهاد کارگاه تخصصی

 گروه از بخش محیط تربیتی و Talk it Out برای ایجاد

 تفریحی، جای که افراد جوان در اجتامع در فضای امن باهم

 یکجا بلدی توامنند سازی و رسیدن به اهداف شان کار منایند.

 هر کارگاه منحرصبراساس نیاز های فرهنگی جامعه بوده،

 و انعطاف پذیر بلدی منافع و نیازهای مختلف افراد جوان

طراحی گردیده است

موضوعات مورد عالقه ممکن شامل:

خانواده و مناسبات

امن بودن در خانه، مکاتب، و اجتامع

مقابله مهارت ها

فهمیدن و مدیریت منودن خشونت

صخت روانی و مراقبت خودی

ساخنت عزت نفس

مدیریت منودن عاطفه و احساسات

زورگویی و مجزا منودن تضاد ها
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