خدمات ارزیابی پذیرش

خدمات حمایتی از جامعه سالمت روانی ویکتوریا
خدمات ارزیابی پذیرش دسترسی به اطالعات و ارجاع به م راکز دیگر را ب رای
م راکزحمایتی جامعه سالمت روانی بهبود می دهد.
ارزیابی پذیرش چه می کند؟
خدمات جدید ارزیابی پذیرش مرکز حمایتی جامعه سالمت
روانی ( )MHCSSب رای اف رادی که به دنبال حمایت ویژه سالمت
روانی هستند اطالعات و ارجاع به دیگر م راکز را ف راهم می
سازد .این خدمات:
•ارزیابی و تصمیم گیری ب رای تعیین صالحیت دریافت
خدمات
•الویت بندی ارجاعات
•ارجاع اف راد واجد ش رایط به م راکز خدماتی ب رای انجام
ارزیابی جامع
•ارائه اطالعات ارزیابی به م راکز خدماتی با موافقت شخص
– به منظور جلوگیری از نیاز اف راد به تک رار اطالعاتشان
•پیگیری ارجاعات جهت حصول اطمینان از اینکه اف راد به
خدماتی که نیاز دارند دسترسی دارند.
•ارائه اطالعات به شکل خود  -مدیریتی و مشخصات تماس
ویژه پیگیری به اف رادی که در فهرست نیازها ثبت شده اند.
•ارائه اطالعات کلی درباره سالمت روانی و کمک در ارجاع
به م راکز دیگر بر اساس نیاز
•تشکیل کمیته انتخابی منطقه ای بر اساس تختخواب ب رای
خدمات مسکونی حمایت شده ویژه جوانان/بزرگساالن

چطور می توانم با مراکز ارزیابی پذیرش در
منطقه خودم تماس بگیرم؟
ب رای مناطق جنوب غرب ،شمال شرق ،شمال داخلی،
محدوده ساحلی و شبه جزیره ف رانکستن – ُم رنینگتُ ن بین
ساعات  9صبح تا  5بعد از ظه راز دوشنبه تا جمعه با
 NEAMI Nationalتماس بگیرید.
ب رای مناطق شمال ،شرق داخلی ،شرق و جنوب شرق از
طریق شماره  1300 785 358بین ساعات  9صبح تا  5بعد
از ظهر از دوشنبه تا جمعه با مرکز سالمت اجتماعی و
جوامع محلی  EACHتماس بگیرید.
گلب رن َولیِ ،گ َرمپینز ،گریت ساوث ُک ست،
ب رای مناطق گیپسلندِ ،
هیوم و ال ِدن َم لی از طریق شماره  1300 022 760بین ساعات 9
صبح تا  5بعد از ظهر از دوشنبه تا جمعه با  ACSOتماس
بگیرید.
ب رای نقشه مناطق زیر پوشش  EACH ،Neami Nationalو
 ACSOبه صفحه بعد رجوع کنید.

اطالعات بیشتر

www.health.vic.gov.au/mentalhealth/pdrss-reform

•حصول اطمینان از اینکه انتقال اطالعات ب رای م راکز
حمایتی فقط درصورت موافقت ارباب رجوع انجام می شود.

به مدت  30سال سازمان حمایت اجتماعی است رالیا
( )ACSOدر مشارکت با م راکز خدماتی انسانی و
بهداشتی کار کرده تا جوامعی اَمن تر و دربرگیرنده
تر بسازد که نیازهای گروه های محروم و پیچیده را
تأمین می کنند .منشور ما “ ف راهم سازی فرصتی
دیگر” و روشهای کاری ما ب رای انجام آن نمایانگر
ارزش های ماست.
www.acso.org.au

 EACHبیش از  100سرویس خدماتی در بیش از
 30مرکز در ایالت های ویکتوریا ،نیوساوث ولز
و کویینزلند دارد .مدل خدمات  EACHبر اساس
ف راهم سازی خدمات یکپارچه و جامع می باشد که
بر روی تمام شخص در قالب خانواده و جامعه
تمرکز می کند.
www.each.com.au

 Neami Nationalیک سرویس بهداشت روانی
اجتماعی می باشد که خدمات حمایتی خود را به
اف راد بر اساس ارزش ها ،نقاط قوت و اهداف شان
ارائه می دهد .ما در  27سال گذشته به بهبود
سالمت و بهداشت روانی در جوامع محلی اشتغال
داشته ایم.
www.neaminational.org.au

این یک خدمات ویژه ش رایط بح رانی نیست .در شرایط اضطراری با شماره ( 000آمبوالنس ،پلیس ،آتش نشانی) و یا ( 13 11 14خط
تماس بح ران الیف الین) تماس بگیرید.
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