DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH TIẾP NHẬN
Dịch vụ Trợ giúp Cộng đồng Y tế Tâm thần Victoria

Dịch vụ Thẩm định Tiếp nhận (Intake Assessment Service) sẽ cải thiện việc truy
cập thông tin và giới thiệu cho các dịch vụ trợ giúp cộng đồng y tế tâm thần.
Nhiệm vụ của Thẩm định Tiếp nhận là gì?
Dịch vụ Thẩm định Tiếp nhận (Intake Assessment Service)
mới của Dịch vụ Trợ giúp Cộng đồng Y tế Tâm thần

•

Bảo đảm việc chuyển giao thông tin cho các nơi cung
cấp dịch vụ trợ giúp chỉ được thực hiện khi được
khách hàng đồng ý

(Mental Health Community Support Service - MHCSS)

Tôi có thể liên lạc với Thẩm định Tiếp nhận
(Intake Assessment) trong khu vực của tôi
bằng cách nào?

•

Thanh lọc và xác định những điều kiện cần hội đủ để
được trợ giúp

•

Sắp xếp ưu tiên việc giới thiệu

•

Giới thiệu người hội đủ điều kiện đến các dịch vụ trợ
giúp để làm cuộc thẩm định toàn diện

Đối với vùng South West, North East, Inner North,
Bayside và Frankston-Mornington Peninsula, xin
quý vị gọi điện thoại cho Neami National qua số
1300 379 462 (9g sáng-5g chiều, thứ Hai đến thứ Sáu)

•

Cung cấp thông tin về thanh lọc để trợ giúp các dịch
vụ với sự đồng ý của người liên quan - để họ khỏi
phải lặp lại thông tin

•

Theo dõi việc giới thiệu để bảo đảm người dân được
sử dụng các dịch vụ cần thiết

•

Cung cấp thông tin tự quản lý và sau đó liên lạc với
người trong sổ bộ đăng ký nhu cầu

•

Cung cấp thông tin tổng quát về y tế tâm thần và tạo
điều kiện để giới thiệu đến các dịch vụ khác khi cần thiết

•

Thành lập Ban Tuyển chọn trên Cơ sở Giường Khu vực
(Regional Bed-Based Selection Panel) cho Dịch vụ
Chỗ ở có Nhân viên Coi sóc và dịch vụ nội trú dành
cho Thanh niên/Người lớn

sẽ cung cấp thông tin và giới thiệu cho người muốn sử
dụng dịch vụ trợ giúp y tế tâm thần. Dịch vụ này sẽ:

Trong 30 năm qua Tổ chức Trợ giúp Cộng đồng Úc

(Australian Community Support Organisation
- ACSO) đã cộng tác với các dịch vụ y tế và dịch

vụ nhân sinh để xây dựng các cộng đồng an toàn
hơn, bao gồm hơn nhằm giải quyết nhu cầu của
những nhóm phức tạp và thiệt thòi. Phương châm
của chúng tôi là ‘tạo ra cơ hội khác’ và cách thức
chúng tôi thực hiện điều này thể hiện các giá trị của
chúng tôi.

Đối với vùng North, Inner East, East và South East,
xin quý vị gọi điện thoại cho xã hội và y tế cộng đồng
EACH qua số 1300 785 358 (9g sáng-5g chiều, thứ
Hai đến thứ Sáu)
Đối với vùng Gippsland, Goulburn Valley, Grampians,
Great South Coast, Hume và Loddon Mallee, xin quý vị
gọi điện thoại cho ACSO qua số 1300 022 760 (9g
sáng-5g chiều, thứ Hai đến thứ Sáu)
Xem ở trang kế bản đồ các khu vực do Neami
National, EACH và ACSO phụ trách.

Muốn biết thêm thông tin
www.health.vic.gov.au/mentalhealth/pdrss-reform

EACH điều hành hơn 100 dịch vụ khác nhau từ
hơn 30 địa điểm trên khắp tiểu bang Victoria,
New South Wales và Queensland. Kiểu mẫu dịch
vụ của EACH dựa trên việc cung cấp dịch vụ kết
hợp, toàn diện, tập trung vào toàn người trong
bối cảnh gia đình và cộng đồng của họ.

www.each.com.au

Neami National là dịch vụ y tế tâm thần cộng

đồng, trợ giúp người dựa trên các giá trị, ưu
điểm và mục tiêu của họ. Chúng tôi đã nâng cao
sức khỏe tâm thần và an sinh trong cộng đồng
địa phương trong hơn 27 năm.

www.neaminational.org.au

www.acso.org.au

Đây không phải là dịch vụ dành cho trường hợp khủng hoảng. Trong trường hợp cấp cứu, gọi 000 (Xe cứu thương,
Cảnh sát, Cứu hỏa) hoặc 13 11 14 (Đường dây Thường trực trong Trường hợp Khủng hoảng Lifeline).
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