നിങ്ങളുടെ മാനസിക സൗഖ്യത്തിനായുള്ള പരിചരണം
ക ൊറ ൊണ വൈ സ് എല്ലൊൈകെയ ും ബൊധിക് ും. അത് ഓസ്്റരേലിയയില ും
റലൊ കെമ്പൊേ ും ഉള്ള ആള
കള ബൊധിച്ചിട്ട ണ്ട്. എല്ലൊ െൊജ്യങ്ങളിൽ നിന് ും
സുംസ്് ൊെങ്ങളിൽ നിന് ും പശ്ചൊെലങ്ങളിൽ നിന് മ ള്ള ആള
ൾ വൈ സ്
പേെ ന്ത് തേയൊന ും അൈെ കേ മ്മ്യൂണിറ്റി കള സ െക്ഷിതമൊയി സൂക്ഷിക്ൊന ും
അൈെ കേ വൈനുംൈിന ജ്ീൈിതെിൽ മൊറ്റങ്ങൾ ൈെ െി.
ക ൊറ ൊണ വൈ സികെ ആഘൊതും നമ്മ്ളിൽ പലകെയ ും ആശങ്കയിറലക് ും,
സമ്മ്ർദ്ദെിറലക് ും, ഒറ്റകെേലിറലക് ും തള്ളിൈിട്ട . നിങ്ങള കേ നൊട്ടികല
േ ുംബകെയ ും സ ഹൃെ ക്കളയ ും
ിച്ച് നിങ്ങൾക്് ആശങ്കയ ണ്ടൊ ൊും. ഈ
ൈ ഷ്് െമൊയ സമയങ്ങളിൽ നൊകമല്ലൊൈെ ും നമ്മ് കേ ശൊെീെി
ആറെൊഗ്യറെൊകേൊെും മൊനസി ൊറെൊഗ്യൈ ും പെിപൊലിറക്ണ്ടത് രപധൊനമൊണ്.
നിങ്ങള കേറയൊ അകല്ലങ്കിൽ മകറ്റൊെൊള കേറയൊ മൊനസി ൊൈസ്ഥയില ും
ൈി ൊെങ്ങളില ും ച ൈകേ പ യ ന്ത് റപൊല ള്ള ചില മൊറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ
രശദ്ധിച്ചിെിക്ൊും:
•

സമ്മ്ർദ്ദറമൊ ആശങ്കറയൊ റതൊന്ൽ.

•

വധെയും നഷ്്േകെട്ടത് റപൊകലറയൊ, നിെൊശറയൊ, നിങ്ങള കേ കപെ മൊറ്റങ്ങളിൽ
മൊറ്റും സുംഭൈിച്ചത് റപൊകലറയൊ സവയും റതൊന്ൽ.

•

ഉ ക്െിറലക്് റപൊ

ൊന ും ഉ ക്ും ത േെൊന ും ബ ദ്ധിമ ട്ട്.

•

നിങ്ങള കേ ശെീെ ഭൊെെിറലൊ ൈിശെിറലൊ ൈയതയൊസങ്ങൾ.

•

എല്ലൊും നഷ്്േകെട്ടത് റപൊകലറയൊ നിങ്ങള കേ വൈനുംൈിന ജ്ീൈിതും
ബ ദ്ധിമ ട്ടൊയത് റപൊകലറയൊ ഉള്ള റതൊന്ൽ.

ഒെ മൊനസി ൊറെൊഗ്യ രപശ്്നമ കണ്ടന്് മ രൈ
െകെേ കമന്് ഭയന്് ചില
ആള
ൾക്് അൈെ കേ ൈി ൊെങ്ങകളക് ിച്ച് മറ്റ ള്ളൈെ മൊയി സുംസൊെിക്ൊൻ
ഭയമ ണ്ടൊ ൊും. ഈ ൈി ൊെങ്ങൾ സൊധൊെണമൊകണന് ും മ്മ്യൂണിറ്റിയികല നിെൈധി
ആള
ൾ അൈ അന ഭൈിക് ന് ണ്ട് എന്ത മൊണ് യൊഥൊർത്ഥ്യും.
നിങ്ങൾ ൈിശവസിക് ന് ആള
കള ബന്ധകെേ
യ ും അൈെ മൊയി
സുംസൊെിക്
യ ും കചയ്യ
. റ ൊണിലൂകേറയൊ ൈീഡിറയൊയിലൂകേറയൊ അകല്ലങ്കിൽ
റസൊഷയൽ മീഡിയയിലൂകേറയൊ
േ ുംബൊുംഗ്ങ്ങള മൊയ ും സ ഹൃെ ക്ള മൊയ ും
സമ്പർക്ും പ ലർെ ന്ത് നിങ്ങള കേ മൊനസി ൊറെൊഗ്യകെ സഹൊയിക് ും.
നിങ്ങള കേ ൈി ൊെങ്ങൾ അൈെ മൊയി പങ്കിേ
യ ും അൈെ കേ ൈി ൊെങ്ങൾ
നിങ്ങള മൊയി പങ്കിേൊൻ അൈകെ ക്ഷണിക്
യ ും കചയ്യ
.
ആറെൊഗ്യറെൊകേയിെിക് ന്ത് നിങ്ങള കേ മനസിന ും ശെീെെിന ും നല്ലതൊണ്.
ഒെ ൈിനചെയ ഴിയ ന്രത നിലനിർെൊൻ രശമിക്
. പ െ് നേക്ൊൻ റപൊറയൊ,
ൈയൊയൊമും കചയ്യൊൻ പൊർക്ിൽ റപൊറയൊ, ൈീട്ടിൽ ൈയൊയൊമും കചയ്്റതൊ
ശൊെീെി മൊയി സജ്ീൈമൊയി ഴിയ
. നല്ല ഉ ക്ശീലും നിലനിർെ
, പഴങ്ങള ും
പച്ചക് ി ള ും റപൊല ള്ള ആറെൊഗ്യ െമൊയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഴിക്
, പഞ്ചസൊെ
ൂേ തല ള്ള ലഘ ഭക്ഷണങ്ങള ും പൊനീയങ്ങള ും
യ്ക്
.
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സഹായം ലഭ്യമാണ്
ജ്ീൈിതെിൽ ഇറെൊഴ ള്ള അധി കൈല്ല ൈിളി കള റനെിേൊൻ നിങ്ങൾക്് പിന്ത ണ
ആൈശയമൊകണന്് റതൊന്
റയൊ അകല്ലങ്കിൽ ജ്ീൈിതും ബ ദ്ധിമ ട്ടൊകണന്്
റതൊന്
റയൊ കചയ്യ
യൊകണങ്കിൽ സഹൊയും റചൊൈിക് ന്തിൽ കതറ്റില്ല.
നിങ്ങള കേ ൈയക്തിഗ്ത ആൈശയങ്ങകളക് ിച്ച ും അേ െതൊയി സവീ െിറക്ണ്ട
നേപേി കളക് ിച്ച ും ഒെ
േ ുംബൊുംഗ്ും, ഒെ സ ഹൃെ്, അകല്ലങ്കിൽ നിങ്ങള കേ
രപൊറൈശി ജ്ന ൽ രപൊ ്്േീഷണർ (ജ്ിപി) അകല്ലങ്കിൽ ൈിശവസ്്ത ആറെൊഗ്യ
ൈിൈഗ്്ദ്ധർ എന്ിൈെ മൊയി സുംസൊെിക്
.
1800 512 348 എന് നമ്പെിൽ ക ൊറ ൊണ വൈ സ് കമെൽ കൈൽബീയിുംഗ്് സറെൊർട്ട്
സർൈീസിൽ ൈിളിച്ച് ഏത് സമയെ ും സൗജ്നയമൊയി ഒെ
ൗൺസില മൊയി
നിങ്ങൾക്് സുംസൊെിക്ൊൈ ന്തൊണ്. ഒെ ൈവിഭൊഷിറയൊേ് സൗജ്നയമൊയ ും
െഹസയസവഭൊൈറെൊേ് ൂേിയ ും സുംസൊെിക് ന്തിന് 131 450 എന് നമ്പെിൽ ൈിളിച്ച്
നിങ്ങൾക്് ആൈശയമ ള്ള ഭൊഷ പ യ
. ത േർന്് ക ൊറ ൊണ വൈ സ് കമെൽ
കൈൽബീയിുംഗ്് സറെൊർട്ട് സർൈീസിൽ നിങ്ങകള ണ ്റ്റ് കചയ്യൊൻ ൈവിഭൊഷിറയൊേ്
ആൈശയകെേൊൈ ന്തൊണ്.
മറ്റൊറെൊകേങ്കില ും മ ഖൊമ ഖും സുംസൊെിക്ൊൻ എല്ലൊൈർക് ും ഴിയണകമന്ില്ല,
പറക്ഷ അത് ൊെയമൊറക്ണ്ടതില്ല. സഹൊയ െമൊയ ൈിൈെങ്ങള ള്ള
കൈബ്്വസറ്റ
ൾ നിങ്ങൾക്് കണ്ടെറനൊ, ഴിൈ
ൾ ൈി സിെിക്ൊന ും
നിങ്ങള കേ പ റെൊഗ്തി രേൊക് കചയ്യൊന ും ആെ
ള ും റരപൊരഗ്ൊമ
ള ും
ഉപറയൊഗ്ിക്ൊറനൊ, ഓൺവലൻ റ ൊ ങ്ങളിൽ ഥ ള ും അന ഭൈങ്ങള ും
പങ്കിേൊറനൊ അകല്ലങ്കിൽ റ ൊൺ, കൈബ് ചൊറ്റ്/കേ ്റ്, ഇകമയിൽ റസൈനങ്ങൾ
എന്ിൈയിലൂകേ ഒെ കരപൊ ഷണല മൊയി സുംസൊെിക്ൊറനൊ നിങ്ങൾക്്
ഴിയ ന്തൊണ്.
ൈിശവസനീയൈ ും സൗജ്നയൈ ും
ഞ്ഞ നിെക്ില ള്ളത മൊയ ഓസ്്റരേലിയൻ
റ ൊൺ, ഓൺവലൻ മൊനസി ൊറെൊഗ്യ റസൈനങ്ങൾ, പിന്ത ണ ൾ എന്ിൈയ മൊയി
ബന്ധകെട്ട ൈിൈെങ്ങൾക് ും ഉപറൈശെിന ും ബന്ധകെേ ന്തിന ും കഹഡ് േ
കഹൽെ് കൈബ്്വസറ്റ് headtohealth.gov.au സന്ദർശിക്
. ഇതിന് നിങ്ങള കേ
ഭൊഷയില ള്ള ൈിൈെങ്ങളിറലക് ും ഉ ൈിേങ്ങളിറലക് ും ലിങ്ക
ള ണ്ട്.
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