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Ang NewAccess ay binuo ng Beyond at ihinahatid nang lokal ng Marathon Health sa pamamagitan ng pagpopondo mula sa Western NSW PHN bilang 
bahagi ng programa ng PHN ng Pamahalaan ng Australya.

Ang serbisyong ito ay pinondohan ng:

NewAccess
Pagsasanay para sa pangkaisipang kalusugan

Kami ay tapat na tumitiyak na ang aming mga serbisyo sa pangkaisipang 
kalusugan at kapakanan ay makakamtan ng mga komunidad na magkakaiba 
ang kultura at wika sa Australya. Ang aming mga tagapagsanay (coaches) ay 
tinuruan sa pagbibigay ng mga serbisyong naaangkop sa kultura na maaaring 
suportahan ka sa iyong pangkaisipang kalusugan.
Ang NewAccess, na binuo ng Beyond Blue, ay isang libreng programa sa pagturo sa kalusugan ng kaisipan para 
sa sinumang may edad na 12 taon at mahigit pa, na nababalisa o ninenerbiyos tungkol sa mga pang-araw-araw na 
problema sa buhay.

Paano gumagana ang NewAccess?
Ang NewAccess ay ikinukonekta ka sa isang lokal na tagapagsanay (coach) sa pangkaisipang kalusugan, na sinanay sa 
Low Intensity Cognitive Behavioural Therapy. Sa mahigit sa anim na sesyon, ang iyong NewAccess coach ay susuporta sa 
iyo upang mabigyan ng solusyon ang mga mahihirap na problema at mapabalik ang pagtitiwala sa sarili, bibigyan ka ng mga 
praktikal na kasanayan upang mapatnubayan ang iyong pagkabalisa at makabalik ka muli sa iyong dating pakiramdam.

Ang aming mga coach sa pangkaisipang kalusugan ay natatangi na makapaghatid ng serbisyong ito sa mga kabataan na 
may edad na 12 na taon at higit pa.

Paano ko magagamit ang programang NewAccess?
Ang NewAcces ay isang kumpidensyal at libreng programa para sa mga tao nasa Western NSW na may mahigit 12 na 
taong gulang. Makukuha ito sa telepono, sa pamamagitan ng video o harapan.

Hindi mo kailangan ng isang sulat (referral) na pang-medikal o Mental Health Treatment Plan upang magamit ang 
programa, tawagan lamang ang aming team.

Tungkol sa Marathon Health
Ang Marathon Health ay isang hindi tumutubo (not-for-profit), na nakarehistrong kawanggawa na may pananaw na 
nagbibigay-daan sa mga komunidad na umunlad sa pamamagitan ng mas mahusay na kalusugan at kapakanan. Kami 
ay isa sa ilang mga samahang pangkalusugan na kadalasang nasa mga kanayunan ng Australya na may pangunahing 
hangarin na paunlarin at maihatid ang mga serbisyong pangkalusugan at kapakanan sa pamamagitan ng pakikipagsosyo 
sa mga komunidad. Kami ay masidhing tagapagtaguyod para sa pantay na paggamit sa de-kalidad na mga serbisyong 
pangkalusugan para sa mga tao saan man sila gustong manirahan.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa NewAccess
Tumawag sa 6333 2838 sa mga oras ng negosyo 

Mag-email sa newaccess@marathonhealth.com.au


