په دې ډول حاالتو کې،

ستونزه نلري که یو څوک
لږ څه نا مطمئن وي.
کېدای شي یو څه ذهني فشار،
تشويش او خپګان وي.

اما که چېرې دغه احساسات ډېر شي یا ډېر دوام ومومي؟
څومره ژر چې تاسو  HeadtoHelpته مراجعه کوئ،
ښه احساس به ولرئ.

 1800 595 212ته زنګ ووهئ

او د خپل ځان لپاره د رواني روغتیا غوره مالتړ ومومئ.

1800 595 212

Q A
خبرې اترې وکړئ

د طبي مراقبت

د مرستې کچه چې

ستاسو لپاره د

تاسو اړتیا ورته لرئ

غوره خدماتو سره

مشخصه کړئ

وصل شئ

که تاسو د یو څه مودې

ستاسو درملنه او

احساس کړی وي ،یا

یا د HeadtoHelp

متخصص به له تاسو

لپاره د په تنګ توب

کوم معلومات چې تاسو

داسې نښې لرئ چې

سره به مرسته وکړي

ژوند باندې اغېز وکړي،

څخه پوښتنې وکړي.
يې وړاندې کوئ موږ

چې په دې پوه شو چې

ستاسو اړتیاوې څه دي

او څه ډول مالتړ ته اړتیا
لرئ.

کوالی شي ستاسو پر

مالتړ به موجوده خدماتو
مراکزو ته په پام سره
تنظيمېږي.

فزيکي روغتیا یا اړيکې،
موږ به تاسو هغو

خدماتو ته راجع کړو چې
کوال شي مرسته درسره
وکړي.

 HeadtoHelpد کړکېچ خدمت نه دی.

که تاسو بېړنۍ مرستې ته اړتیا لرئ یا ځان یا نورو ته زیان

اړولو له خطر سره مخ یاست ،مهرباني وکړئ  000ته زنګ ووهئ.
 HeadtoHelpوړیا خدمت دی چې د هر عمر لرونکي ویکتوریايي لپاره چې سټرېس
او رواني ناروغۍ تجربه کوي پرانېستی دي.
 HeadtoHelpبه د شخص مالي وضعیت په پام کې نيسي که چېرې د نورو وړیا
خدماتو سپارښتنه ورته کوي.
زموږ ټيم د رواني روغتیا له نرسانو ،ټولنیزو کارمندانو ،همزولو کارمندانو ،د الکولو او
نورو نشه يي توکو له کارمندانو او د روغتیا د نورو متخصصينو څخه چې له عمومي
ډاکټرانو او اروا پوهانو سره کار کوي تشکيل شوی دی ترڅو د تلفوني خدماتو یا په
مرکز کې له تاسو څخه مالتړ وکړي.

د ډېرو معلوماتو لپاره  1800 595 212ته زنګ ووهئ یا
 headtohelp.org.auته مراجعه وکړئ

 HeadtoHelpد وکتوریا د اساسي روغتیايي شبکې د ګډې همکارۍ اقدام دی چې
د آسترالیا د حکومت له خوا يې مالي مالتړ کېږي.

