ການອູ້ ມຊທາງດີຈີຕູ້ ອນແລະທາງໂທຣະສັບສາ
ລັບ ສຸຂະພາບດູ້ ານຈິດໃຈໃນລະຫວ່ າງ
COVID-19
11/09/2020

ໃຫ້ ການອ້ ມຊໃນເວລາແລະສະຖານທີ່ ຕາມທີ່ ທີ່ ານຕ້ ອງການ
ຣັຖບານອອສເຕຣເລັຍໄດ້ ເສມຂະຫຍາຍບໍລິການອ້ ມຊຫຼາຍຢີ່ າງທາງດຈຕ້ ອນແລະທາງໂທຣະແພດ, ລວມເຖິງໃຫ້ ບໍ
ລິການຜ້ ທີ່ ມຄວາມອີ່ ອນແອແລະຜ້ ທີ່ ມຄວາມຕ້ ອງການຢີ່ າງຮ້ ອນຮົນແລະສັບສົນ. .
ມວິທຫຼາຍຢີ່ າງທີ່ ທີ່ ານສາມາດຂໍຄວາມຊີ່ ວຍເຫຼື ຼ ອໄດ້ .
•

ບໍລິການອ້ ມຊການມສຸ ຂະພາບຈິດທີ່ ດລະຫວີ່ າງການແພີ່ ລະບາດຂອງໂຄໂຣນາໄວຣັສ (Coronavirus
Mental Wellbeing Support Service) ແມີ່ ນຕ້ັ ງຂ້ ນມາໂດຍສະເພາະເພີ່ຼື ອຊີ່ ວຍນໍາພາປະຊາຊົນໃຫ້
ຜີ່ ານພ້ົ ນລະຍະການແພີ່ ລະບາດຂອງ COVID-19.
ໂທ: 1800 512 348 | https://coronavirus.beyondblue.org.au

•

ສາຍອ້ ມຊດ້ ານ COVID-19 ສໍາລັບຜ້ ສງອາຍຸ ຊາວອອສເຕຣລຽນ (Support Line for Senior
Australians) ໃຫ້ ການອ້ ມຊສໍາລັບຜ້ ສງອາຍຸ ຊາວອອສເຕຣລຽນ, ຄອບຄົວແລະຜ້ ດແລເຂົາເຈົ້າ.
ໂທ: 1800 171 866

•

ຮີ່ ວມກັນຊີ່ ວຍເຫຼື ຼ ອ (Head to Health) ແມີ່ ນບີ່ ອນເໝາະສົມທີ່ ຈະເລີ່ ມຕົ້ນຖ້ າວີ່ າທີ່ ານ, ຫຼື ຼ ໃຜຜ້ ໜີ່ ງທີ່
ທີ່ ານເປັນຫີ່ ວງ, ຕ້ ອງການຄວາມຊີ່ ວຍເຫຼື ຼ ອໃນດ້ ານການຄວບຄຸ ມເລີ່ຼື ອງກັງວົນໃຈແລະມເລີ່ຼື ອງເປັນ
ຫີ່ ວງ. ຊີ່ ວຍໃຫ້ ຄົນເຂ້ົ າໃຊ້ ບໍລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບຈິດທາງໂທຣະສັບແລະອອນລາຍຟຣແລະເກັຍຄີ່ າບໍລິ
ການຕໍີ່າແລະໃຫ້ ບໍລິການອ້ ມຊ. www.headtohealth.gov.au

ການອູ້ ມຊໃນຍາມວິກິດ
ຜ້ ໃດທີ່ ກໍາລັງປະສົບກັບຄວາມກົດດັນທາງຈິດໃຈສາມາດຂໍເອົາຄໍາແນະນໍາແລະການອ້ ມຊໃນທັນທທັນໃດ
ໄດ້ ໂດຍຜີ່ ານການບໍລິການຕີ່ າງໆດີ່ັ ງຂ້ າງລຸ ີ່ ມນ້ .
•

ສາຍຊວິດແຫີ່ ງອອສເຕຣເລັຍ (Lifeline Australia) ແມີ່ ນບໍລິການອ້ ມຊເມຼືີ່ອຕົກຢີ່ ໃນເຫດການວິກິດ
ເຊີ່ິ ງໃຫ້ ການອ້ ມຊລະຍະສ້ັ ນແກີ່ ຄົນທີ່ ມຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກໃນການຕອບຮັບກັບວິກິດຫຼື ຼ ຕ້ ອງການຢີ່ ຢີ່າງ
ປອດໄພ. ນ້ ແມີ່ ນບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົີ່ວໂມງ.
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ໂທ: 13 11 14 | www.lifeline.org.au
•

ສາຍຊີ່ ວຍເຫຼື ຼ ອເດັກນ້ ອຍ (Kids Helpline) ແມີ່ ນບໍລິການທາງໂທຣະສັບແລະອອນລາຍ ຟຣ, ເປັນ
ສີ່ ວນຕົວ ແລະ ເກັບເປັນຄວາມລັບ 24/7 ສໍາລັບຄົນໜຸ ີ່ ມອາຍຸ 5 ຫາ 25 ປ.
ໂທ: 1800 55 1800 | www.kidshelpline.com.au

•

ສາຍຊີ່ ວຍເຫຼື ຼ ອຜ້ ຊາຍແຫີ່ ງອອສເຕຣເລັຍ (MensLine Australia) ແມີ່ ນບໍລິການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາດ້ ານ
ຈິດໃຈທາງໂທຣະສັບແລະທາງອອນລາຍແກີ່ ຜ້ ຊາຍ.
ໂທ: 1300 78 9978 | www.mensline.org.au

•

ບໍລິການໂທກັບເມຼືີ່ອມຄົນຕ້ ອງການປິດຊວິດຕົນເອງ (Suicide Call-Back Service) ມໄວ້ ສໍາລັບຄົນ
ໃດທີ່ ຄິດຢາກປິດຊວິດຕົນເອງ, ຜ້ ທີ່ ຢີ່ ກັບໃຜຜ້ ໜີ່ ງທີ່ ຄິດຢາກປິດຊວິດຕົນເອງ, ຫຼື ຼ ສນເສັຍຄົນທີ່ ຕົນ
ຮັກໄປຍ້ ອນການປິດຊວິດຕົນເອງ.
ໂທ: 1300 659 467 | www.suicidecallbackservice.org.au

ຊາວໜ່ ຸ ມ
•

ຈຸ ດຮີ່ ວມຫົວຊີ່ ວຍກັນ (headspace) ໃຫ້ ບໍລິການຟຣຫຼື ຼ ເກັບຄີ່ າບໍລິການຕີ່ໍ າ ແກີ່ ຊາວໜຸ ີ່ ມທີ່ ມອາຍຸ ແຕີ່
12 ຫາ 25 ປ.
www.headspace.org.au

•

ເອ້ຼື ອມເຖິງການຊີ່ ວຍເຫຼື ຼ ອ (ReachOut Australia) ໃຫ້ ການອ້ ມຊ, ເຄຼືີ່ອງໄມ້ ເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ເຄັດລັບ ທີ່
ນໍາມາໃຊ້ ໂຕຈິງໄດ້ ແກີ່ ຊາວໜຸ ີ່ ມ ແລະ ພໍີ່ແມີ່ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບໍລິການນ້ ມຈຸ ດປະສົງຊີ່ ວຍຊາວໜຸ ີ່ ມໃຫ້ ສາ
ມາດຜີ່ ານພົ້ນບັນຫາໃນຊວິດປະຈໍາວັນແລະໃນລະຍະເວລາທີ່ ຫຍຸ້ ງຍາກລໍາບາກ.
www.au.reachout.com

•

ມນນິທິດາວທຽມ (Satellite Foundation) ໃຫ້ ການອ້ ມຊແກີ່ ເດັກນ້ ອຍແລະຊາວໜຸ ີ່ ມທີ່ ພໍີ່ແມີ່ ປີ່ ວຍ
ເປັນໂຣກທາງຈິດ. ມນນິທິນ້ ໃຫ້ ການຊີ່ ວຍເຫຼື ຼ ອແບບເພີ່ຼື ອນຕີ່ໍ ເພີ່ຼື ອນແລະໃຫ້ ການອົບຮົມທເປດໂອກາດ
ໃຫ້ ມການສຼືີ່ສານກັນຢີ່ າງຈິງຈັງເຊິີ່ງຈະອ້ ມຊແລະເຮັດໃຫ້ ຊາວໜຸ ີ່ ມເກດມພະລັງໃຈເຂັ້ມແຂງຂ້ ນ.
www.satellitefoundation.org.au

ນິດໄສການກິນແບບຜິດປົກກະຕິ
•

ມນນິທິແມງກະເບ້ຼື ອ (The Butterfly Foundation) ໃຫ້ ການອ້ ມຊແກີ່ ຄົນອອສເຕຣລຽນທີ່ ມຄວາມ
ກັງວົນຍ້ ອນມນິດໄສການກິນຜິດປົກກະຕິຫຼື ຼ ເປັນຫີ່ ວງເລີ່ຼື ອງຮບຮີ່ າງຂອງຕົນ.
ໂທ: 1800 334 673 | www.butterfly.org.au
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•

ກຸ ີ່ ມຊີ່ ວຍເຫຼື ຼ ອຄອບຄົວຂອງຜ້ ທີ່ ມນິດໄສການກິນແບບຜິດປົກກະຕິແຫີ່ ງອອສເຕຣເລັຍ (Eating
Disorders Families Australia) ໃຫ້ ການອ້ ມຊແບບເປັນກຸ ີ່ ມທາງອອນລາຍສໍາລັບຜ້ ດແລຄົນທີ່ ຕົກ
ຢີ່ ໃນສະພາບຜິດປົກກະຕິດ້ ານການກິນ.
www.edfa.org.au

ການບລິການອ່ ນໆ
•

ມນນິທິປົມສຟ້ າ (Blue Knot Foundation) ໃຫ້ ບໍລິການປກສາທາງດ້ ານຈິດໃຈສໍາລັບຄົນທີ່ ໄດ້ ຖຼືກປະ
ສົບການທໍຣະມານແຕີ່ ຍັງເຍົາໄວແລະສໍາລັບຜ້ ດແລຄົນດັີ່ງກີ່ າວ, ບໍີ່ວີ່ າໃນນາມສີ່ ວນຕົວຫຼື ຼ ທາງ ສາຍວິຊາ
ຊບ.
ໂທ: 1300 657 380 | www.blueknot.org.au

•

ຊຸມຊົນທີ່ ຢີ່ ຢີ່າງເປັນເອກະລາດແຫີ່ ງອອສເຕຣເລັບ (Independent Community Living
Australia) ໃຫ້ ບໍລິການມິດຕະພາບທາງອອນລາຍ (eFriend). ບໍລິການນ້ ໃຫ້ ຄວາມອ້ ມຊແບບສະ
ເໝຼືອນເພຼືີ່ອນແທ້ ແກີ່ ຜ້ ທີ່ ກໍາລັງປະສົບກັບຄວາມປີ່ ຽວພອຍຫຼື ຼ ກໍາລັງຕໍີ່ສ້ ກັບຄວາມກັງວົນໃຈຫຼື ຼ ກົດດັນ
ທາງຈິດໃຈ.

•

ໂທ: 02 9281 3338 | www.efriend.org.au

•

ຈຸ ດລວມແຫີ່ ງອາລົມ (MindSpot) ໃຫ້ ການປະເມນແລະປິີ່ນປົວແກີ່ ຜ້ ໃຫຍີ່ ຄົນອອສເຕຣລຽນທກໍາລັງ
ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກເນຼືີ່ອງມາຈາກຄວາມກັງວົນໃຈ, ຄວາມກົດດັນ, ຄວາມເກັບກົດທາງຈິດໃຈ,
ອາລົມເສົ້າໝອງແລະມຄວາມໂສກເສົ້າ.
ໂທ: 1800 61 44 34 | www.mindspot.org.au

•

ແພນດາ (PANDA) ແມີ່ ນສາຍຊີ່ ວຍເຫຼື ຼ ອແຫີ່ ງຊາດທີ່ ໃຫ້ ການອ້ ມຊແກີ່ ບຸກຄົນຫຼື ຼ ຄອບຄົວເພຼືີ່ອຊີ່ ວຍໃຫ້
ຜີ່ ານພົ້ນຄວາມກັງວົນແລະກົດດັນທາງຈິດໃຈໃນລະຫວີ່ າງກີ່ ອນແລະຫັ ຼ ງຖຼືພາ.
ໂທ: 1300 726 306 | www.panda.org.au

•

ຄິວໄລຟ (QLife) ໃຫ້ ການອ້ ມຊແລະສີ່ົ ງຕີ່ໍ ຫາບໍລິການອີ່ຼື ນໆ ແກີ່ LGBTIQ+ ໝີ່ ເພີ່ຼື ອນ ແບບຟຣແລະບີ່ໍ
ອອກນາມ.
ໂທ: 1800 184 527 | www.qlife.org.au

•

ການມສະພາບຈິດໃຈປົກກະຕິແຫີ່ ງປະເທດອອສະເຕຣເລັຍ (SANE Australia) ໃຫ້ ການອ້ ມຊແບບ
ເພຼືີ່ອນຕໍີ່ເພຼືີ່ອນ, ປກສາດ້ ານຈິດໃຈ, ໃຫ້ ຂໍ້ມນແລະສົີ່ງຕໍີ່ຫາບໍລິການອຼືີ່ນໆ ແກີ່ ຜ້ ໃຫຍີ່ ທີ່ ໄດ້ ລະບຸ ວີ່ າມບັນ
ຫາສຸ ຂະພາບທາງຈິດທີ່ ຊັບຊ້ ອນຫຼື ຼ ມອາການທໍລະມານດ້ ານຈິດໃຈຫຼື ຼ ມຄວາມເດຼືອດຮ້ ອນໃຈ.
www.sane.org.au
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•

ສາຍຊີ່ ວຍເຫຼື ຼ ອເພຼືີ່ອຮຽນຮ້ ຈາກກຸ ີ່ ມ (Yarning SafeNStrong) ແມີ່ ນສາຍຊີ່ ວຍເຫຼື ຼ ອຍາມວິກິດທີ່ ຖຼື
ເປັນຄວາມລັບ ເຊິີ່ງໃຫ້ ການອ້ ມຊຄວາມຢີ່ ດທາງດ້ ານສັງຄົມແລະຈິດໃຈຂອງຊາວພຼື້ນເມຼືອງອາບໍຣຈໂນ
ລແລະທໍແຣສສະເຕຣດໄອແລນເດ ທີ່ ຢີ່ ໃນຣັດ ວິກຕໍເຣັຍ.
ໂທ: 1800 959 563 | www.vahs.org.au/yarning-safenstrong

ມການອ້ ມຊ ຖ້ າທີ່ ານຢີ່ ໃນຣັດ ວິກຕໍເຣັຍ
ຣັຖບານແຫີ່ ງປະເທດອອສເຕຣເລັຍໄດ້ ຕັ້ງຄລນິກສຸ ຂະພາບທາງຈິດ HeadtoHelp ແຫີ່ ງໃໝີ່ ຂ້ ນ 15 ແຫີ່ ງ
ເພຼືີ່ອໃຫ້ ການອ້ ມຊເພີ່ ມເຕມແກີ່ ຊາວວິກຕໍເຣັຍເພຼືອີ່ ໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ຮັບຄວາມຊີ່ ວຍເຫຼື ຼ ອຕາມທີ່ ເຂົາເຈົ້າຕ້ ອງ
ການ, ແລະໄດ້ ຕາມເວລາທີ່ ຕ້ ອງການ.
ຄລນິກ HeadtoHelp ເຫີ່ົ ຼ ານ້ ແມີ່ ນໃຫ້ ບໍລິການຟຣ, ແລະ ທີ່ ານສາມາດໄປທີ່ ຄລນິກດ້ ວຍຕົນເອງຫຼື ຼ ຜີ່ ານທາງ
ໂທຣະສັບເພຼືີ່ອໂອ້ ລົມກັບເຈົ້າໜ້ າທີ່ ທາງແພດດ້ ານສຸ ຂະພາບຈິດກີ່ ຽວກັບຄວາມຕ້ ອງການຂອງທີ່ ານ.
ໂທ: 1800 595 212 | www.headtohelp.org.au
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