Strong Minds Western NSW
अस्ट्रे लियामा सांस्कृतिक र भाषिक विविधता रहेका समुदायहरुका लागि हाम्रो मानसिक
स्वास्थ्य र स्वस्थता सेवाहरु उपलब्ध रहेको सुनिश्चित गर्न हामी प्रतिबद्ध रहेका छौं।
तपाईंको मानसिक स्वस्थता कायम राख्न तपाईंका लागि सांस्कृतिक रूपमा उपयक
ु ्त रहने
सहायता प्रदान गर्न हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रशिक्षित रहेका छन ्।
Strong Minds Western NSW ले क्षेत्रिय, ग्रामिण र सुदरू न्यु साउथ वेल्समा बस्ने १२ वर्ष र त्यस भन्दा बढी उमेरका मानिसहरुका
लागि नि:शुल्क र प्रभावकारी मानसिक स्वास्थ्य सहयोग प्रयोग गर्न सघाउँ दछ।

मैले Strong Minds Western NSW को प्रयोग कसरी गर्नसक्छु ?
यो सेवा प्रयोग गर्न:

• आफ्नो जीपीलाई मानसिक स्वास्थ्य उपचार योजनामा संलग्न गराउँ न भन्नुहोस ्

• आफ्नो जीपीलाई marathonhealth.com.au/strong-minds-western मा उपलब्ध रहे को सिफारिस फारम भर्न लगाउँ नुहोस ्
र उक्त फारम र मानसिक स्वास्थ्य उपचार योजनालाई म्याराथोन हे ल्थको केन्द्रीकृ त सेवा अन्तर्गत रहे को सुरक्षित इमेल
mental.health@marathonhealth.com.au मा पठाउन लगाउनुहोस ्।

• १२ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुका लागि, मानसिक स्वास्थ्य उपचार योजनाको सट्टा बाल उपचार योजना पूरा गर्न सकिने
छ - बालबालिका सम्बन्धि सिफारिसका लागि उनिहरुको अभिभावक वा स्याहारकर्मीको अनुमति र हस्ताक्षर चाहिने हुन्छ।

म्याराथोन हे ल्थ बारे
म्याराथोन हे ल्थ एक गैर-नाफामुलक च्यारिटीको रूपमा दर्ता भएको संस्था हो जसको लक्ष्य भनेको समुदायहरुको स्वास्थ्य र स्वस्थतामा
सुधार ल्याउँ दै उनीहरुलाई आफ्नो विकासमा सहयोग पुर्याउनु हो। हामी ग्रामिण अस्ट्रेलियामा रहे का एकदमै कम स्वास्थ्य संस्थाहरु
मध्येका एक हौँ जसको मूल लक्ष्य भनेकै समुदायहरुसंगको साझेदारीमा स्वास्थ्य र स्वस्थता सेवाहरुको विकास र प्रदान गर्नु हो।
मानिसहरु जहाँ बस्ने भएतापनि उनिहरुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको समान अवसर पाउनुपर्ने बारे हामी एक कटिबद्ध अभियन्ता हौँ।

Strong Minds Western NSW बारे थप जानकारीका लागि
फोन: 6826 5271
इमेल: mental.health@marathonhealth.com.au
यो सेवा संकटको समयमा प्रयोग गर्नको लागि है न - संकटको समयमा सहायताका लागि, मेन्टल हे ल्थ लाइनलाई 1800 011 511 मा
फोन गर्नुहोस ् अथवा जीवन जोखिममा रहे को छ भने, तुरुन्तै ट्रिपल जिरो (000) मा फोन गर्नुहोस ्।

अस्ट्रेलियाली सरकारको पीएचएन कार्यक्रम अन्तर्गत रहे को वेस्टर्न एनएसडब्ल्यु
पीएचएन द्वारा प्रदान गरिएको आर्थिक सहयोगका साथ ् यो सेवा संचालन हुँदछ।

1300 402 585

marathonhealth.com.au

यस सेवाको लागि आर्थिक लगानी
निम्न द्वारा प्रदान गरिएको हो:

