BE COVIDSAFE

Օգնություն, երբ դրա կարիքն ունեք.
ձեր հոգեկան առողջության աջակցում
Կորոնավիրուսի (COVID-19) բռնկման, մեկուսացման և սահմանափակումների հետևանքները
կարող են մեզ անհանգստություն, սթրես կամ ծանրաբեռնվածություն պատճառել: Ավելի քան
երբևէ, կարևոր է հոգ տանել ձեր հոգեկան առողջության համար: Կան օգնություն ստանալու մի
շարք եղանակներ:

Անվճար հոգեկան առողջության
աջակցության շուրջօրյա
ծառայություն կորոնավիրուսի
ընթացքում
Դուք կարող եք դիմել կորոնավիրուսի ընթացքում հոգեկան
առողջության աջակցության շուրջօրյա ծառայություն 1800
512 348 հեռախոսահամարով կամ այցելեք https://
coronavirus.beyondblue.org.au/
Այս ծառայությունը հիմնականում նախատեսված է օգնելու
մարդկանց հաղթահարել COVID-19 համավարակը և
հասանելի է անգլերենից բացի այլ լեզուներով:

Հոգեկան առողջության լրացուցիչ
ծառայություններ Medicare-ի միջոցով
Ավստրալիայի կառավարությունը տրամադրում է COVID-19
համաճարակային սահմանափակումներից տուժած
ավստրալացիների համար Medicare-ի կողմից տրամադրվող
10 լրացուցիչ հոգեբանական բուժման դասընթացներ: Զրուցեք
ձեր բժշկի հետ այս ծառայություններից օգտվելու համար:
Հեռաբժշկությունը հասանելի է դարձել, այնպես որ դուք
կարող եք տնից ժամադրություն նշանակել հեռախոսի կամ
տեսահամակարգի միջոցով:

Առցանց և հեռախոսային
աջակցություն
Կորոնավիրուսն իր հետ բերել է բազմաթիվ խնդիրներ:
Տեղեկատվության, խորհրդատվության և մի շարք անվճար
և էժան հեռախոսային և առցանց հոգեկան առողջության
ծառայությունների համար, այցելեք Head to Health.
Եթե ցանկանում եք միանալ Head to Health-ում նշված
ծառայություններից որևէ մեկին, և անգլերեն չեք խոսում,
դուք կարող եք զանգահարել թարգմանչական ծառայություն
131 450 հեռախոսահամարով:
Դուք կմիանաք ձեր լեզվով թարգմանչի հետ: Նրանք կհարցնեն
կազմակերպության անունը և հեռախոսահամարը, որի հետ
պետք է կապվեք: Մնացեք գծի վրա, մինչ հեռախոսավարը ձեզ և
թարգմանչին կմիացնի կազմակերպության հետ: Թարգմանչական
ծառայությունը հասանելի է օրական 24 ժամ, շաբաթը 7 օր՝
տեղական զանգի սակագնով:

Օգնություն մեր առողջապահության
աշխատողների համար
The Black Dog ինստիտուտը նպատակային աջակցություն
է ցուցաբերում մեր առաջնային գծի առողջապահության
աշխատողներին, ներառյալ տարեցների խնամքի
աշխատողներին: Essential Network-ը (TEN) հասանելի է
առցանց կամ google-ի կամ app store-ի միջոցով:
Smiling Mind-ը նույնպես անվճար մուտք է ապահովում իրենց
առաջնային հավելվածում առողջապահության աշխատողների
համար:

Հոգեկան առողջության շտապ
օգնություն
Եթե դուք կամ ձեր ծանոթներից որևէ մեկը մտահոգություն
ունեք, դուք կարող եք դիմել անմիջական խորհրդատվության և
աջակցության Lifeline-ի (13 11 14) և Kids Helpline-ի
(1800 55 1800) միջոցով: Suicide Call Back
ծառայությունը նույնպես հասանելի է (1300 659 467):

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար, այցելեք www.health.gov.au/resources/translated կամ թարգմանչական ծառայությունների համար, զանգահարեք 131 450 հեռախոսահամարով:
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