کمک بشمو

کمک بشمو ،و خد ما ت مو

با HelpingMinds,و اداره صحت روانی خانواده و مراقبت
اسرتالیایی غربی صحبت کنبد .مو کمک مونیم

متام خدمات ما مفت بوده ،گزچه شمو میتوانید اعانه از حصول
مالیه تان مبو بدهید

دوست دارید بیشرت بفهمید؟

با کارمند حامیتی خود در این مورد صحبت منوده ویا از طریق
صحفه انرتنتی ما اعانه بدهبد

helpingminds.org.au

مراقب کی میباشد؟

دفرت مرکزی

182 Lord Street, Perth Western Australia 6000

تلفون
فاکس

مراقبین ممکن اعضای خانواده ،دوستان ویا همس یه های فرد مبتال
به مشکالت روانی میباشد

عضویت

(08) 9427 7100
(08) 9427 7119

 info@helpingminds.org.auایمیل

نواحی مرکز پرت و اطراف اسرتالیایی غربی
)برای گرفنت همه وقت قبلی با دفرت پرت در متاس شنید(

 HelpingMindsیک موسسه خیریه غیر دولتی با
عضویت در یک بورد انتخاباتی میباشد
عضویت مفت بوده و برای خانواده ها و دوستان افراد با
مشکالت روانی باز میباشد

معلومات & و ارجاع

مو بلدی مراقبین و اشخاص معلومات از طریق خربنامه هفته
وار انالین ،مجله سه ماهه ،صفحه انرتنتی ،کتابخانه ،جلسات و
رویدادها فراهم مونیم

اشرتاک رایگان

آیا سالمتی روانی کسی که شمو از اش مراقبت مونید،
باالیی زندگی شمو تاثیر دارد؟

برای اشرتاک خربنامه و مجله رایگان مو ،لطفن با
HelpingMindsدر شامره
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خدمات مراقبت جوانان

مشوره حرفوی مفت بوده ،وحامیت بلدی افراد  18-8ساله
که دوست و یا عضو از خانواده شان مریضی روانی دارد ،میباشد
آموزش فردی و گروهی در مورد امراض روانی
کمک و از عهده برامدن بلدی انکشاف ،تدبیر ،باال بردن عزت
نفس و اعتامد به نفس میباشد
مشوره بر بنیاد پیرشفت در مکتب ویا
در دفرت HelpingMinds

برنامه تغیر افکار
رشکت و تبادله نظریات بلدی شاگردان مکتب متوسطه ویا
استادان/والدین
قصه های واقعی مردم که از امراض روانی متاثر گردیده اند
باال بردن سطح اگاهی سالمت روانی در مکتب و جامعه ها
.جدا ساخنت نظرات خیالی و سو تعبیر در مورد امراض روانی
بخش آموزش امراض روانی مدغم اسرتالیا
طیالت مکتب و اردوگاه های جوانان

بلدی مراقبین جوان بین سن های  17-9ساله در هر رخصتی
ها ی مکتب در دسرتس است

برنامه های تعطیالت مکتب

مو فراهم مونیم:
در هر تعطیالت مکتب فعالیت های تفریحی بلدی مراقبین
 12-8و  18-13فراهم مونیم
بلدی اطفال که مراقبت از کسی با مرض روانی موند ،مفت میباشد
فلم ها ،تخته های تایر دار ،بولنگ ،دنیای
ماجرایی ،فراربزرگ و چیزهای بیشرت

مشوره

مشوره حرفوی بلدی کمک بشمو در حل مشکالت مانندی تغیر
مناسبات زمانیکه فردی مریض موشه ،غم و از دست دادن در اثر
مریضی ،ارتباطات و از عهده توانایی ها بور شدو و چه باید گفت
و چه نباید گفت در دسرتس موباشه

گروه های حامیتی
گروه های حامیت از مراقبت مو در حوزه های شهر پرت و نواحی اطراف

اسرتالیای غربی میرس موباشه
جلسات متواتر را بلدی مراقبین و اشخاص دایر منوده تا باهم

HelpingMinds

یکجا شده و تجارب ،مهارت های مقابله و ارائه بازخورد در درمان و
سازمان های موجود در حالی که پشتیبانی به یکدیگر را فراهم مونه

اسرتاحت ،تفریح

رشوع اسرتاحت کوتاه
ماساژ و تداوی آسایشی
اردوگاه مراقب جوان ( )17-9ساله
محل بودوباش پرت برای مراقبین اطراف که به دیدن عزیزان شان
در پرت میایند
برنامه های تفریحی برای اشخاص بزرگ سال که تشخیص بیامری
شده اند
با امراض روانی
ورزش و فعالیت های اجتامعی طرح شده
شوق و عالقه افراد
وصل منودن در فعالیت های در منطقه شمو
برآورده ساخنت سالمتی جسمی در متام سطوح

چطور مو کمک مونیم

 HelpingMindsبلدی اطفال ،جوانان ،بزرگ ساالن و خانواده های
که از فردی با مریضی روانی ویا افرادی که از ناجوری روانی متاثر شده اند،
خدمات با کیفیت ،حرفوی و محرمانه انجام داده و از آنها حامیت موکند
بیشرتی از خدمات مو مفت بوده و توجه مو :طرفداری ،تحصیل ،مشوره و
حامیت ،وخدمات اسرتاحت و تفریح موباشه

اطالعات و حامیت

مو اطالعات و آموزش در مورد بیامری روانی و عالیم و نشانه آن
جهت آگاهی فراهم مونیم
مو بشمو کمک مونیم بلدی یافنت حامیت که شمو نیاز دارید ،و
اطمینان از راه رهنامی در زمان مشکل فراهم مونیم

کارمندان حامیتی همسان

کارمندان حامیتی همسان مراقب از دوست و عضو از خانواده که
مبتال به مشکالت امراض روانی هستند ،مراقبت منوده و متوانند شمو
ره حامیت کنند از راهی درک منودن مشکالت شخصی که شمو مقابل
آن قرار دارید

طرفداری

روش  MHدر اسرتالیایی غربی پیچیده بوده مو شموره کمک و رهنامیی
بلدی فهمیدن حق و حقوق تان مونیم
هدف این خدمت کار کردو قنجغه شمو بخاطری بدست آوردن
نتیجه مطلوب میباشد

helpingminds.org.au
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