
यस सेवाको लागि आग्थिक लिानी 
गनमन द्ारा प्रदान िररएको हो:अस्टे्गलयाली सरकारको पीएचएन कायथिक्रम अन्तिथि्त रहेको वेस््टनथि एनएसडब्लययु 

पीएचएन द्ारा प्रदान िररएको आग्थिक सहयोिका सा् ्यो सेवा संचालन हयुँदछ। 

1300 402 585 marathonhealth.com.au

अस्ट्रेलियामा सांस् क्ृ ति् र भाषि् षिषिधिा रहरे्ा समुदायहरु्ा िागि हाम्रो मानलस् 
स्िास््थय र स्िस््थिा सरेिाहरु उपिबध रहरे्रो सुतनश्चिि िन्न हामी प्रतिबद्ध रहरे्ा छौं। 
िपाईं्रो मानलस् स्िस््थिा ्ायम राखन िपाईं्ा िागि सांस् क्ृ ति् रूपमा उपयुकि रहनरे 
सहायिा प्रदान िन्न हाम्ा स्िास््थय्ममीहरु प्रलिक्षिि रहरे्ा छन।्
Strong Minds Western NSW ले के्त्रिय, ग्रामिण र सदुरू नय ुसराउथ वेलसिरा बस्े १२ वर्ष र तयस भनदरा बढी उिेरकरा िराम्सहरुकरा 
लरामि म्:शलुक र प्रभरावकरारी िरा्मसक सवरास्थय सहयोि प्रयोि ि््ष सघराउँदछ।

मिैरे Strong Minds Western NSW ्रो प्रयरोि ्सरी िन्नसकछु?
यो सेवरा प्रयोि ि््ष:

 • आफ्ो जीपीलराई िरा्मसक सवरास्थय उपचरार योज्रािरा संलग् िरराउँ् भन्ुहोस ्
 • आफ्ो जीपीलराई marathonhealth.com.au/strong-minds-western िरा उपलब्ध रहेको मसफराररस फरारि भ््ष लिराउँ्हुोस ् 
र उक्त फरारि र िरा्मसक सवरास्थय उपचरार योज्रालराई मयरारराथो् हेलथको केनद्ीकृत सेवरा अनति्षत रहेको सरुक्क्त इिेल  
mental.health@marathonhealth.com.au िरा पठराउ् लिराउ्हुोस।् 

 • १२ वर्ष भनदरा कि उिेरकरा बरालबरामलकराहरुकरा लरामि, िरा्मसक सवरास्थय उपचरार योज्राको सट्रा बराल उपचरार योज्रा परूरा ि््ष सकक्े 
छ - बरालबरामलकरा समबक्न्ध मसफराररसकरा लरामि उम्हरुको अमभभरावक वरा सयराहरारकिमीको अ्ुिमत र हसतराक्र चराकह्े हुनछ।

मयारा्थरोन हरेल्थ बाररे
मयरारराथो् हेलथ एक िैर-्राफरािलुक चयरारर्ीको रूपिरा दतरा्ष भएको संसथरा हो जसको लक्य भ्ेको सिदुरायहरुको सवरास्थय र सवसथतरािरा 
स्ुधरार लयराउँदै उ्ीहरुलराई आफ्ो त्वकरासिरा सहयोि पयुरा्षउ्ु हो। हरािी ग्रामिण असटे्मलयरािरा रहेकरा एकदिै कि सवरास्थय संसथराहरु 
िधयेकरा एक हौँ जसको िलू लक्य भ्ेकै सिदुरायहरुसंिको सराझेदरारीिरा सवरास्थय र सवसथतरा सेवराहरुको त्वकरास र प्रदरा् ि्ु्ष हो। 
िराम्सहरु जहरँा बस्े भएतरापम् उम्हरुले िुणसतरीय सवरास्थय सेवराको सिरा् अवसर पराउ्पु्ने बरारे हरािी एक कक्बद्ध अमभयनतरा हौँ।

Strong Minds Western NSW बाररे ्थप जान्ारी्ा िागि
फो्: 6826 5271 

इिेल: mental.health@marathonhealth.com.au

यो सेवरा संक्को सियिरा प्रयोि ि््षको लरामि है् - संक्को सियिरा सहरायतराकरा लरामि, िेन्ल हेलथ लराइ्लराई 1800 011 511 िरा 
फो् ि्ु्षहोस ्अथवरा जीव् जोक्िििरा रहेको छ भ्े, तरुुनतै कट्पल क्जरो (000) िरा फो् ि्ु्षहोस।्

Strong Minds Western NSW


