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न्यू एक स्े्लाई बि्ोण्ड बलयू द्ारा बिका् गररएको हो र ज्लाई स्ानी् रूपमा म्ारा्ोन हसेल् द्ारा प्रदान गररएको छ जुन असट्सेलल्ाली ्रकारको पीएचएन 
का््यक्रम अन्तग्य्त रहसेको वसेस्टन्य एनए््डबल्ु पीएचएन द्ारा प्रदान गररएको आल््यक ्ह्ोग मार्य ्त पद्यछ। 

्् स्ेवाको लालग आल््यक लगानी 
लनमन द्ारा प्रदान गररएको हो:

न्यू एक स्े्
मानस्क स्ास्थ् तासिम

असट्सेसि्ामा ्ांसककृ ततक र भाषिक ष्ष्धता रहसेका ्मुदा्हरुका िागि हाम्रो मानस्क 
स्ास्थ् र स्स्थता स्े्ाहरु उपिबध रहसेकरो ्ुतनश्चित िन्न हामी प्रततबद्ध रहसेका छौं। 
तपाईंकरो मानस्क स्स्थता का्म राखन, तपाईंका िागि ्ांसककृ ततक रूपमा उप्ुकत 
रहनसे ्हा्ता प्रदान िन्न हाम्ा प्रसिक्षकहरु तासिम प्रापत रहसेका छन।्
न्यू एक स्े्, बि्ोण्ड ब्यू द्वारवा बिकवा् गररएको, एक नि:शलुक मवािन्क स्वास्थ् तवान्म कवा््यक्रम हो जिु १२ ्र्य र त्् भन्वा िढी 
उमसेरकवा, जो तिवा्ग्रसत ्वा निननतत मह्य्ू  गरररहसेकवा ्वा ्ैनिक जी्िकवा मवानम्वाहरु झसेलि ि्ककरहसेकवा छि,् उिीहरु ्िैकवा ्वानग ्ो 
स्े्वा उप्ब्ध रहसेको छ।

न्यू एक स्े् िसे क्री काम िछ्न?
न्यू एक स्े् स्े तपवाईं्वाई हलकवा रूपमवा ्ंज्वािवातमक व््हवार थसेरवापी (Cognitive Behavioural Therapy) प्र्वाि गिने तवान्म पवाएकवा 
एक सथवािी् मवािन्क स्वास्थ् प्रनशक्षक्ंग ्मपक्य  गरवाउँ्छ। छ ओटवा स्े्ि मवार्य त तपवाईंको न्यू एक स्े् प्रनशक्षक स्े तपवाईं्वाई ककिि 
पररनसथनतहरु्वाई पवार गि्य र आफिो आतमब्श्वा् िढवाउँि ्ह्ोग गि्य, आफिो तिवा्को व््सथवापि गि्य र आफिो ्वामवान् अ्सथवामवा 
रकक्य एको अिभु् गरवाउँि तपवाईं्वाई व्वा्हवाररक ्ीप प्र्वाि गिने छि ्।

हवाम्वा मवािन्क स्वास्थ् प्रनशक्षकहरु स्े १२ ्र्य र त्् भन्वा िढी उमसेरकवा ्ु् वा्ु् तीहरु्वाई अकद्ती् रूपमवा उक्त स््े वा प्र्वाि गि्य ्क्छि।्

मिैसे न्यू एक स्े् का््नक्रमकरो प्र्रोि क्री िन््न कछु?
न्यू एक स्े् भिसेको पनचिमी न्यू ्वाउथ स्ेल्मवा िसिसे १२ ्र्य भन्वा िढी उमसेरकवा मवानि्हरुकवा ्वानग उप्ब्ध रहसेको एक गोप् र नि:शलुक 
कवा््यक्रम हो। ्ो स्े्वा रोि, नभक्ड्ो ्वा प्रतक्् भसेट कवा ्वाथ ्पनि उप्ब्ध रहसेकवा छि।् 

्् कवा््यक्रम्वाई प्र्ोग गि्य तपवाईं्वाई ्डवाकटर िवाट न्रवारर् ्वा मवािन्क स्वास्थ् उपिवार ्ोजिवा िवाकहं्ैि, कसे ्् हवाम्ो टो्ी्वाई रोि 
गिु्यहो्।्

म्ारा्थरोन हसेल्थ बारसे
म्वारवाथोि हसेलथ एक गैर-िवारवामु् क च्वाररटीको रूपमवा ्तवा्य भएको ्ंसथवा हो ज्को ्क्् भिसेको ्मु् वा्हरुको स्वास्थ् र स्सथतवामवा 
्ु्धवार ल्वाउँ्ै उिीहरु्वाई आफिो ब्कवा्मवा ्ह्ोग पु् वा्यउिु हो। हवामी ग्रवानमण असट्सेन््वामवा रहसेकवा एक्म ैकम स्वास्थ् ्ंसथवाहरु 
मध स्ेकवा एक हौँ ज्को मय्ू  ्क्् भिसेकै ्मु् वा्हरु्ंगको ्वाझसे्वारीमवा स्वास्थ् र स्सथतवा स्े्वाहरुको ब्कवा् र प्र्वाि गिु्य हो। 
मवानि्हरु जहवँा िसिसे भएतवापनि उनिहरु स्े गुणसतरी् स्वास्थ् स्े्वाको ्मवाि अ््र पवाउिपुिने िवारसे हवामी एक ककटिद्ध अनभ्नतवा हौँ।

न्यू एक स्े् बारसे ्थप जानकारीका िागि
कवा्वा््य ् ्म्मवा 6333 2838 मवा रोि गिु्यहो् ्
newaccess@marathonhealth.com.au मवा इमसे् गिु्यहो्।्


