
हेडस्ेस बाथहस्स्ट, काउरा, डबबबो र अरेन्जका केनद्रहरुकबो संचालनमा म्ाराथबोन हेलथ नामक ए्ेजनससी द्ारा नेततृ्वदा्सी भमूमका 
मनभाइएकबो छ र ्जसलाई असटे्मल्ालसी सरकारकबो ्सीएचएन का््टक्रम अनतर्टत रहेकबो ्ेवस्सन्ट एनएसडबल्यु ्सीएचएन द्ारा 
आमथ्टक सह्बोर रररएकबो छ। 

हेडस्ेस

असटे्लियामा सांस क्ृ ति् र भाषि् षिषिधिा रहे्ा समुदायहरु्ा िागि हाम्रो मानलस् 
सिास्थय र सिस्थिा सेिाहरु उ्िबध रहे्रो सुतनश्चिि िन्न हामी प्रतिबद्ध रहे्ा छौं। 
ि्ाईं्रो मानलस् सिस्थिा ्ायम राखन ि्ाईं्ा िागि सांस क्ृ ति् रू्मा उ्युकि रहने 
सहायिा प्रदान िन्न हाम्ा ्म्नचिारीहरु प्रलिक्षिि रहे्ा छन।्

हेडस्ेस िे ्सरी ्ाम िछ्न?
हेडस्ेस ले १२ - २५ वर्ष उमेरका यवुायवुतीहरुका लागि समसयाका संकेत देखिन सरुुहुने बिबतिकै गन:शलुक मानगसक सवास्थय र 
सवस्थता सेवा प्रदान िद्ष छ।

हाम्ा हेडस्ेस केन्द्रहरुले बिगिन्न प्रकारका समसयाहरुको सामना िरररहेका यवुायुवतीहरुलाई उक्त अवस्थाको सामना िन्ष एकै स्थानमा 
सिै प्रकारका सहायता उ्लब्ध रहने स्थलको रू्मा काम िद्षछन।् हामीले मानगसक सवास्थय, शारीररक सवास्थय (यौन सवास्थय 
लिायत), मददरा र अन्य लािू्दा्थ्ष, वा काम र ्ढाईमा ्गन सहायता प्रदान िन्ष सकदछौं।

मिेै हेडस्ेस्रो प्रयरोि ्सरी िन्नसकछु?
हेडस्ेसका सेवाहरु वयबक्तित रू्मा कसलैाई िेटेर प्रयोि िन्ष सदकन्छ र केदह सेवाहरु चादहं फोन वा गिदडयो ्रामश्ष माफ्ष त ्गन 
उ्लब्ध रहेका छन।्

हेडस्ेसका सेवाहरुिारे ्थ् जानकारीका लागि, MARATHONHEALTH.COM.AU/HEADSPACE मा हेनु्षहोस ्वा गस्धै सेवा केन्द्रलाई 
न ैसम्क्ष  िनु्षहोस:्

 • हेडस्ेस बा्थहस्स्न - फोन 6338 1100 वा इमेल hs.bathurst@marathonhealth.com.au
 • हेडस्ेस डबबरो - फोन 5852 1900 वा इमेल hs.dubbo@marathonhealth.com.au 
 • हेडस्ेस ्ाउरा - फोन 6341 5800 वा इमेल hs.cowra@marathonhealth.com.au 
 • हेडस्ेस अरेन्ज - फोन 6369 9300 वा इमेल hs.orange@marathonhealth.com.au 

सिस्थ मानलस् अिस्था्ा िागि ७ सुझाि

1. केदह िन्ष सरुु िनु्षहोस ्
2. कदिन ्ररखस्थगतका लागि केदह सी् गसकनुहोस ्
3. समिन््ध िाँधनहुोस ्
4. सवस्थ िानहुोस ्

5. सकृय रहनहुोस ्
6. गनन्द्रा ्रूा िनु्षहोस ्
7. मददरा र अन्य लािू ्दा्थ्षको प्रयोिलाई कम िनु्षहोस ्

मयारा्थरोन हेल्थ बारे
हेडस्ेस िा्थहसट्ष, काउरा, डबिो र अरेन्जका केन्द्रहरुको सचंालनमा मयारा्थोन हेल्थ नामक एजेन्सी द्ारा नेततृवदायी िगूमका गनिाइएको 
छ। मयारा्थोन हेल्थ एक िैर-नाफामलुक चयाररटीको रू्मा दता्ष िएको संस्था हो जसको लक्य िनेको समदुायहरुको सवास्थय र 
सवस्थतामा स्ुधार लयाउँदै उनीहरुलाई आफनो बवकासमा सहयोि ्युा्षउन ुहो। हामी ग्ागमण असटे्गलयामा रहेका एकदम ैकम सवास्थय 
ससं्थाहरु मधयेका एक हौँ जसको मलू लक्य िनेकै समदुायहरुसिंको साझेदारीमा सवास्थय र सवस्थता सेवाहरुको बवकास र प्रदान िनु्ष हो। 
मागनसहरु जहाँ िसने िएता्गन उगनहरुले िुणसतरीय सवास्थय सेवाको समान अवसर ्ाउनु् नने िारे हामी एक कदटिद्ध अगियन्ता हौँ।


