غاي ُتنا مساعدتُك
نساعدك ،بخدماتنا
نستطيع أن
َ

فنحن وكالة صحة عقلية تقدم  HelpingMinds،تحدث إىل
خدماتِها لألُ َس والقامئني برعاية األشخاص الذين لديهم مشكلة
صحة عقلية .ونستطيع أن نساعد

كل خدماتِنا مجانية ،ومع ذلك ،ميكنك إ ْن شئت ،أن تترب َع لنا تربعاً قابل
ُ
للخصم من دخلك الخاضع للرضيبة .الرجاء التح ُّدث إىل موظف الدعم
الذي يعمل معك عن هذا األمر ،أو أرسال ترب َعك عرب املوقع اإللكرتوين

هل تود معرفة املزيد؟

helpingminds.org.au

املقر الرئييس

182 Lord Street, Perth, WA, 6000
هاتفياً (08) 9427 7100
فاكس (08) 9427 7119

ميكن أن يكو َن مق ِّدم الرعاية فردا ً من العائلة أو صديقاً أو جارا ً
للشخص الذي لديه مشكلة صحة عقلية

العضوية

info@helpingminds.org.au
www.helpingminds.org.au

 HelpingMindsهيئة خريية غري حكومية لها مجلس إدارة
منتخَبمنأعضائها.والعضويةفيهامجانيةومفتوحةلعائالتوأصدقاء
األشخاص املصابني بأمراض عقليةٍ .
ملزيد من املعلومات ،زر موقعنا
اإللكرتوين

بريث العاصمة وأقاليم غرب أسرتاليا

املعلوماتواإلحاالت

)ألخذ أي مواعيد يُرجى االتصال مبكتب بريث(

هل هناك شخص يهمك أمره ،يؤثر مرضه
العقيل عىل حياتك؟

مقدم الرعاية؟
من هو ِّ

رسائل إخبارية إلكرتونية أسبوعية ومجل ٍة
نحن نقوم ــ من خالل َ
ربع سنوية وموقعٍ إلكرتوين ومكتبة ولقاءات ومناسبات ــ بتقديم
ٍ
معلومات مفيدة ملق ِّدمي الرعاية وغريِهم من األشخاص املهتمني

االشرتاك مجاين
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املجانيتي ،يُرجى االتصال بـ
لالشرتاك يف رسالتنا اإلخبارية ومجلتنا
ْ
 HelpingMindsهاتفياً عىل رقم  (08) 9427 7100أو الكرتونياً عىل العنوان
info@helpingminds.org.au

خدماتمقدميالرعايةالشباب

إرشاد ودعم مجانيان ملن يف سن  8ــ  18سنة ممن
مبرض عقيل
يقومون برعاية صديق أو فرد يف األرسة مصاب ٌ
التوعية الفردية والجامعية باملرض العقيل
املساعدة عىل تطوير اسرتاتيجيات تكيُف صحية،
وتعزيز احرتام الذات والثقة بالنفس
مكتب متفق عليه تابع لـ
إيصال خدمة اإلرشاد إىل املدارس أو يف ٍ
HelpingMinds

برنامج تغيري العقول

جلسات تفاعلية مدتها ساعة واحدة ،لطالب املدارس الثانوية و/
أو املدرسني/اآلباء
قصص واقعية من أشخاص تأثروا باملرض العقيل
التوعية بالرفاهة العقلية يف األوساط املدرسية
تبديد األوهام واملفاهيم املغلوطة التي تحيط باملرض العقيل
هو جزء من “تحالف التثقيف عن األمراض العقلية أسرتاليا “

برامج العطالت املدرسية

متاحة يف كل عطل ٍة مدرسية للرعاة الشباب من سن  17 - 9سنة
برامج العطل املدرسية
:نحن نوفر
يف كل عطل ٍة مدرسية ،أنشط ًة ترفيهية ملقدمي الرعاية من
األطفال سن  8ـ  12سنة ومن الشباب سن  13ـ  18سنة
تلك الربامج تقدم مجاناً لألطفال الذين يقومون برعاية شخص
لديه مرض عقيل
أفالم ،وتزلج عىل عجالت ،وبولينج ُعشاري ،إضاف ًة إىل حديقة
مالهي  Adventure Worldحديقة املالهي
املائية  The Great Escapeببريث

اإلرشاد

كيف نساعد

املشاكل ،كحدوث تغريات يف
َ
لدينا إرشا ٌد مهني ملساعدتك عىل تخطي
عالقتك مع شخص أصبح مريضاً ،أو كمشاعر الكآبة واألىس والفقدان
بسبب املرض ،كام نستطيع تعلي َمك مهارات التواصل والتكيف ،وما
تقول وما ال تقول

يوفر HelpingMindsالخدمة والدعم اللذين يتميزان بالرسية والثقة
املهني العايل ،لألطفال والشباب والكبار واألُ َس ممن يقومون برعاية
واملستوى ٍ
شخص يعاين من مرض عقيل أو األفراد املتأثرين من هذا املرض
خدماتُنا يف معظمها مجانية وتركز عىل :املنارصة ،والتثقيف ،واإلرشاد
والدعم ،والراحة ،وخدمات راحة مقدمي الرعاية من عملهم الرعوي

لدينا جامعات دعم لألشخاص القامئني بالرعاية يف بريث العاصمة
ٍ
لقاءات منتظمة مع
وأقاليم غرب أسرتاليا .وتعقد HelpingMinds
مقدمي الرعاية وغريهم ،بهدف تبادل الخربات فيام بينهم ،وتعلُّم
مهارات التكيف ،وإبداء الرأي يف العالجات والوكاالت املتاحة ،وتقديم
الدعم لبعضُ هم البعض

املعلومات والدعم

جامعات الدعم

الراحة واالستجامم وراحات مقدمي الرعاية
فرص لالبتعاد عن العمل الرعوي لفرتات قصرية
عالجات من التدليل والتدليك (املساچ(
مخيامت ملقدمي الرعاية من الشباب (من  17 - 9سنة(
سكن يف بريث ملقدمي الرعاية القادمني من األرياف
لزيارة أحبائهم يف بريث
برامج ترفيه للكبار الذين تم تشخيصهم ٍ
مبرض عقيل
أنشطة رياضية واجتامعية ُصممت لتلبي اهتاممات األفراد،
ومرتبطة بأنشطة محلية تقام يف منطقتك ،وتلبي كافة مستويات
اللياقة البدنية

helpingminds.org.au

ٍ
معلومات وتثقيفاً حول اضطرابات الصحة العقلية ،والعالمات
نحن نقدم
واألعراض التي ينبغي االنتبا ُه لها .ونستطيع مساعدت َك لتجد ما تحتاج
إليه من دعم ،وطأمنتك وتوجي َهك يف هذه األوقات الصعبة

الداعمون األقران

يقوم عاملو الدعم من مقدمي الرعاية األقران ،برعاية صديق لهم
أو فرد من أفراد أرستهم مصاب مبرض عقيل؛ وألنهم يعيشون نفس
تجربتك ،فإنهم لذلك يستطيعون دع َمك بتفهمهم الشخيص ملا تواجهه
من تحديات وصعوبات

املنارصة

نظام الصحة العقلية بغرب أسرتاليا معقد؛ ولكننا نستطيع أن نساعدك
عىل السري خالله ،لتفهم ما لك من حقوقُ .
هدف هذه الخدمة هو
العمل معك لتحقيق أفضل النتائج املمكنة
ُ

