
Có ai trong 
cuộc đời quý 
vị đang gặp 
vấn đề về sức 
khỏe 
tâm thần 
không?

Hệ thống sức khỏe tâm thần ở Tây Úc rất phức 
tạp và chúng tôi có thể giúp quý vị tìm thấy nó, 
bảo vệ quyền lợi của quý vị và thể hiện những 
mong muốn của quý vị.  Việc này được gọi là vận 
động.  

Nhóm vận động của chúng tôi có thể hỗ trợ quý 
vị:

yy Hiểu quyền của mình

yy Có tiếng nói của mình khi quyết định về người 
quý vị chăm sóc

yy Tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần

yy Được giới thiệu sự hỗ trợ thiết thực

yy Thông tin và các nguồn tham khảo

yy Các quy trình khiếu nại

Quý vị có quyền được tham gia và chúng tôi  
có thể giúp đỡ.  

Vận động vì quyền lợi của quý vị

Người chăm sóc có thể là bất cứ ai - có thể là một 
người vợ, người chồng, con trai, con gái, cha mẹ, bạn 
bè hay thậm chí là một người hàng xóm đang hỗ trợ 
một ai đó sống gần quý vị nhưng đang gặp phải các 
vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Việc phải trải qua các vấn đề về sức khỏe tâm thần 
không những gây ảnh hưởng đến cá nhân đó mà 
cũng sẽ ảnh hưởng đến cả những người xung quanh 
họ.

Trải nghiệm của mỗi người chăm sóc là khác nhau 
và do đó, quý vị có thể có một vai trò liên tục hoặc 
không thường xuyên lắm và quý vị có thể cần hỗ trợ 
thiết thực, cảm xúc hay tài chính.

Chăm sóc một ai đó đang gặp phải vấn đề về sức 
khỏe tâm thần có thể là một trải nghiệm khó khăn và 
rất cô đơn, vậy nên việc chăm sóc sức khỏe tinh thần 
và thể chất của chính quý vị cũng rất quan trọng.

Tôi có phải là một người chăm sóc thực thụ?

Trụ sở chính
182 Lord Street, Perth
Western Australia 6000

(08) 9427 7100
info@helpingminds.org.au
helpingminds.org.au

Liên lạc với chúng tôi

Mental Health Services & Carer Support

Chúng tôi ở đâu

Broome 
Carnarvon 
Cockburn  
Fremantle
Geraldton
Hillarys

Mandurah
Midland
Midvale
Perth
Port Hedland 
Darwin (NT)



Cái cảm giác choáng ngợp khi gặp những người khác, 

những người đã từng gặp phải những vấn đề tương tự 

- bạn sẽ biết mình không hề cô đơn."

Giá mà bạn có thể hiểu được 

cuộc sống của tôi ra sao, bạn sẽ 
hiểu tôi cảm thấy biết ơn họ đến nhường nào."

sự hỗ trợ của HelpingMinds đã thay đổi 

HelpingMinds cung cấp các chương trình miễn phí 
và mang lại nhiều thông tin để giúp giáo dục các học 
sinh, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng về sức khỏe 
tâm thần. 

Các hội thảo vui vẻ và mang tính tương tác của 
chúng tôi hướng đến việc nâng cao nhận thức về sức 
khỏe tâm thần và giảm kỳ thị về sức khỏe tâm thần.  

Các hội thảo bao gồm:

 y Nuôi dạy trẻ kiên cường.

 y Các vấn đề cơ bản về sức khỏe tâm thần

 y Tăng cường sức khỏe của quý vị

 y Phương tiện truyền thông xã hội và sức khỏe tâm 
thần

 y HelpingMinds - ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao

Giáo dục các trường học và cộng đồng

Nếu thành viên gia đình hoặc người bạn đó của quý vị 
đang mắc các vấn đề về tâm thần với mức độ nghiêm 
trọng và lâu dài và có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống 
hàng ngày của họ thì họ có thể sẽ đủ điều kiện nhận hỗ 
trợ thông qua Chương trình Bảo hiểm người khuyết tật 
quốc gia (NDIS).

Nếu quý vị đang sống ở Perth Metro, Geraldton, Broome, 
Port Hedland hoặc Darwin, chúng tôi có thể trợ giúp 
người thân yêu của quý vị với dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội 
chuyên biệt thông qua chương trình NDIS của họ.  Hãy 
liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về cách đăng 
ký chương trình NDIS.

HelpingMinds cam kết hỗ trợ sức khỏe tinh thần của 
trẻ em và thanh thiếu niên.  Chúng tôi có cung cấp các 
chương trình nghỉ hè và các hội thảo ngoài giờ lên lớp.  
Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn chăm sóc trẻ cho 
những trẻ em và thanh thiếu niên từ 8 đến 17 tuổi sống ở 
Perth Metro, Carnarvon và Broome và đang có một thành 
viên trong gia đình gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm 
thần.

Chúng tôi có các chương trình dành cho những người 
trẻ tuổi đang gặp phải các vấn đề về cảm xúc và xã hội, 
hay còn được gọi là can thiệp sớm, ở Thành phố Swan, 
Geraldton, Carnarvon và Broome.

Trẻ em và thanh thiếu niên

NIDS

Các nhóm hỗ trợ

Các nhóm hỗ trợ thường xuyên của chúng tôi cho gia 
đình và bạn bè của những người gặp phải các vấn đề về 
sức khỏe tâm thần sẽ đem đến một môi trường an toàn 
nơi mà mọi người có thể cùng đến với nhau và hỗ trợ 
lẫn nhau, và chia sẻ các kinh nghiệm, kỹ năng đối phó 
và thông tin.  

Các nhóm hỗ trợ có thể mang lại cảm giác như đang 
được trao quyền, cải thiện sự kết nối và xóa bỏ đi một số 
cảm giác tiêu cực như đau khổ, kiệt sức và cô đơn. 

Khi một người gần gũi với quý vị thay đổi vì gặp các vấn 
đề về sức khỏe tâm thần, quý vị có thể sẽ cảm thấy rất 
nhiều cảm xúc, bao gồm tức giận, mất mát và buồn bã. 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí và bí mật 
cho những người đang hỗ trợ cho một thành viên trong 
gia đình hoặc một người bạn đang găp phải các vấn đề 
về sức khỏe tâm thần, bao gồm:

 y Các cuộc hẹn tư vấn cá nhân

 y Tư vấn tại trường cho học sinh từ 8 đến 17 tuổi

 y Tư vấn qua điện thoại cho người dân ở trong khu vực 
và vùng sâu vùng xa của Tây Úc theo số 1800 811 747  

Tư vấn cho gia đình và bạn bèHelpingMinds hỗ trợ miễn phí và bí mật cho các 
gia đình và bạn bè của những người đang gặp các 
về sức khỏe tâm thần trên khắp Tây Úc.  Chúng tôi 
đã tồn tại hơn bốn mươi năm, với tên gọi trước 
đây là ARAFMI. 

Chúng tôi là ai

yy Nhóm tư vấn và hỗ trợ cho các gia đình và bạn bè

yy Chương trình can thiệp sớm cho trẻ em và thanh 
thiếu niên

yy Trợ giúp và hỗ trợ thông qua chương trình NDIS

yy Chương trình sức khỏe tâm thần cho các trường 
học và cộng đồng

yy Giúp gia đình và bạn bè hiểu quyền của họ và nói 
lên tiếng nói của chính mình

Chúng tôi làm gì

Quý vị có đang hỗ trợ một thành viên 
trong gia đình hoặc người bạn nào đang 
gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần không?

Đây có thể sẽ là một trải nghiệm khó khăn và rất cô 
đơn.  Việc quý vị cảm thấy nhiều cảm xúc khác nhau 
và có những thắc mắc xung quanh việc làm thế nào 
quý vị có thể hỗ trợ tốt nhất cho người mà quý vị 
đang chăm sóc là điều rất bình thường. 

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.


