Talk It Out

خدمة دعم الصحة العقلية لألرسة
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معايري اإلحالة:
ملعرفة املزيد عن برنامج

األطفال والشباب حتى سن  18سنة

Talk It Out

من سكان “بلدية سوان

هاتفياً

شخص راش ٌد واحد ،عىل األقل ،يكون
وجود ٌ
مستعدا ً للمشاركة ودعم الشخص املشرتِك خالل الربنامج

(08) 9427 7100

إلكرتونياً

موافقة املشرتِك الكتابية عىل املشاركة يف الربنامج

info@helpingminds.org.au

ِ
اإلحاالت من الهيئات الصحية واملدارس وأفراد
نقبل
العائلة أو من الشباب الذين يطلبون املساعدة

www.helpingminds.org.au

فإنْ كنت أنت أو أرستُك بحاجة إىل أن “تتحدث عن
.يرجى االتصال بفريقنا الودود  "Talk It Out”،مشاكلك
 Talk it Outهو “خدم ِة لدعم الصحة العقلية لألرسة” متولها
الخدمات االجتامعية بالحكومة األسرتالية

ملعرفة املزيد عن برنامج
تح َّدث عن مشاكلك Talk it Out
هاتفياً

(08) 9427 7100

إلكرتونياً
برنامج يدعم الرفاهة العاطفية لألوالد
وأُ َسهم يف منطقة “سوان“.
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الدعم الجامعي

لبناءاملشاركةاملجتمعيةواملدرسية،يق ِّدمفريق
ورش عمل متخصصة بهدف خلق بيئ ِة رعوية مرحة
حيث يستطيع شباب املجتمع املحيل التج ُّمع يف مكانٍ
آمن ،للعمل عىل تحديد أهدافهم ومتكينهم من إنجازها

Talk it Out

تختلف ورش العمل عن بعضها البعض يف متركزها
حول الحاجات الثقافية الفريدة للمجتمع املحيل،
وتتمتع باملرونة الكافية يف تصميمها ،لتلبي بشكل خاص
اهتاممات الشباب واحتياجاتهم املختلفة
تشمل املوضوعاتُ املهمة لهم اآليت:
َ
ميكن أن
األرس َة والعالقات
السالم َة يف املنزل واملدرسة واملجتمع املحيل
مهار ِ
ات التكيف
فه َم العدوانية والتعامل معها
الصح َة العقلية والعناية بالنفس
بناء تقدير الذات
التعامل مع العواطف واملشاعر
فض النزاعات والقضاء عىل االستقواء

دعنا نتحدث عن مشاكلك

Talk it out

خدمة دعم الصحة العقلية لألُرسة

الدعم الفردي

ميكن أن يق ِّدم العاملون دعامً فردياً لألطفال والشباب لتحديد
نقاط قوتهم ومخاوفهم يف الحياة
ويشمل الدعم
مشورة وإرشاد غري رسميني
مساعد ًة عىل االنخ راط يف املجموعات االجتامعية
ومجموعات املجتمع املحيل
وأسهم وإعال َمهم وتثقيفَهم
منارصة الشباب َ

التعاون والتنسيق مع وكاالت املجتمع املحيل
ٍ
خدمات بديلة إذا لزم األمر
اإلحال َة إىل
إيصال الدعم إىل املجتمع املحيل يف مكانٍ يُتفق عليه

)(FMHSS

تنفرد كل عائل ٍة بظروف وتجارب وآمال ونقا ُط قوة مختلفة.
ويف بعض األحيان ،تكون خدمات برنامج  Talk it Outمجانية
مصاعب يف حياتهم
لألوالد حتى سن  18سنة ممن يواجهون
َ
أو يكونون عرضة لظهور مشكلة صحة عقلية لديهم يف هذا
متكامل مع الطفل أو الشاب
ٌ
نهج
العمر .ويُستخ َدم هنا ٌ
لتحديد أهدافه يف الحياة ونقاط قوته
ُي َّول برنامج  Talk it Outمن وزارة الخدمات االجتامعية
بالحكومة األسرتالية

هاتفياً
(08) 9427 7100

إلكرتونياً
info@talkitout.org.au

هل لديك سؤال؟ هل لديك مشكلة؟ هل تحتاج إىل مشورة؟

