
 ماذا يتضّمن التقرير المؤقت؟

لت صتم إنشاء المفّوضية الملكية للتحقيق في نظام الصحة النفسية في فيكتوريا بسبب وجود إقرار واسع النطاق بأن خدمات الصحة النفسية قد و
فالعديد من األشخاص الذين يعانون من مرض نفسي ال يحصلون على العالج والرعاية والدعم في الوقت والمكان حيث  إلى مرحلة حرجة.

 سيحققون أكبر استفادة.

ذه خطوة أولى وه ويتضّمن التقرير المؤقت للمفّوضية توصيات ذات أولوية تلّبي االحتياجات العاجلة وتضع األسس لنهج جديد للصحة النفسية.
 .مهّمة

، نهجاً جريئاً ومبتكراً لتغيير نظام 2020سوف تقّدم توصيات المفّوضية في تقريرها النهائي، والذي من الُمقرر إصداره في تشرين األول/أكتوبر 
 الصحة النفسية في فيكتوريا بالكامل.

 توصيات التقرير المؤقت؟ ما هي

   الي فقط بل ليس في الوقت الح -نهج جديد لالستثمار في الصحة النفسية )ضريبة أو رسم(، لضمان زيادة كبيرة في تمويل الصحة النفسية
 في المستقبل أيضاً.

 لصحة خبرات لتحقيق نتائج أفضل لإنشاء المركز التعاوني للصحة النفسية والرفاهية في فيكتوريا الذي يجمع بين مختلف المهارات وال
 النفسية لجميع سكان والية فيكتوريا.

 170  سرير إضافي لحاالت الصحة النفسية الشديدة للشباب والبالغين للمساعدة في معالجة الضغوط الحرجة في المجاالت التي هي بحاجة
 إليها.

  توسيع نطاق برنامج خدمات الدعم الميدانية من قبل المستشفى لألشخاص( بعد محاولة اإلنتحارHOPE ليشمل جميع مجاالت خدمات )
الصحة النفسية والذي يرتبط بالخدمات الصحية الشبه اإلقليمية باإلضافة إلى خدمة ميدانية جازمة جديدة وخدمة متابعة الرعاية لألطفال 

 وضون لخطر االنتحار.والشباب، لزيادة توافر الدعم والخدمات الميدانية لسكان والية فيكتوريا الذين هم معرّ 

 ء اإنشاء مركز للرفاهية االجتماعية والعاطفية للشعوب األصليين وزيادة فرق الرفاهية االجتماعية والعاطفية للشعوب األصليين في جميع أنح
 الوالية.

  أشخاص  وتقديمها من قبلتأسيس أول خدمة سكنية للصحة النفسية في فيكتوريا، كبديل عن دخول المراكز للحاالت الخطيرة، تم تصميمها
 عانوا من األمراض النفسية وعاشوها.

 .دعم وزيادة عدد القوى العاملة من المستهلكين ومقّدمي الرعاية من أفراد العائلة الذين عانوا من األمراض النفسية وعاشوها 

 دريب والتوظيف لزيادة عدد معالجة النقص في القوى العاملة والتحضير لإلصالح بما في ذلك توفير المزيد من مسارات الت
 الممرضين/الممرضات المتخّرجين والمهنيين الصحيين المساعدين في خدمات الصحة النفسية العامة.

 .إنشاء مكتب تنفيذ التوصيات المتعلّقة بالصحة النفسية للبدء في تنفيذ هذه التوصيات 

 هل هذا هو التقرير النهائي؟

 .2020ال، سيتم تسليم التقرير النهائي في تشرين األول/أكتوبر 

 هذه التوصيات؟من سينّفذ 

 التزمت حكومة والية فيكتوريا بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن المفّوضية الملكية.

 لقد أوصت المفّوضية بإنشاء مكتب تنفيذ التوصيات المتعلّقة بالصحة النفسية للبدء في تنفيذ التوصيات.

 ماذا لو كان لدّي سؤال حول التقرير المرحلي؟

 34، أو رقم الهاتف contact@rcvmhs.vic.gov.au إذا كانت لديكم أسئلة لم تتم اإلجابة عليها هنا، فيمكنكم االتصال بالمفوضية عبر
 .PO Box 12079, A’Beckett Street, Victoria 8006، أو عبر البريد 1800 00 11

 .03 7005 3010إذا كنتم بحاجة إلى مترجم شفهي، فُيرجى االتصال بالرقم 

 هل يمكنني الحصول على نسخة ورقية من التقرير المؤّقت؟

وبالتالي، تشّجع المفّوضية األشخاص على قراءة التقرير المؤقّت والوثيقة التي تلّخص  تلتزم المفّوضية الملكية بالحّد من آثارها على البيئة. 
 التقرير على موقعنا اإللكتروني.

 إذا لم يكن لديكم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت، يمكنكم محاولة الوصول إليه في مكتبتكم المحلية.
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 هل يتوّفر التقرير المؤّقت في أشكال يسهل االطالع عليه؟

 اً.بسوف تتوفّر نسخة من التقرير المؤقت والوثيقة التي تلّخص التقرير في شكل يسهل االطالع عليه على موقع المفّوضية اإللكتروني قري

نكم كإذا كنتم ترغبون في أن يتم إعالمكم عندما تصبح هذه النسخ متوفّرة، أو إذا كنتم ترغبون في مناقشة متطلّبات سهولة الوصول إليها، فيم
 .1800 00 11 34أو   contact@rcvmhs.vic.gov.au االتصال بالمفّوضية عبر

 لماذا لم يتم تناول جميع المواضيع في التقرير المؤّقت؟

 ال يزال أمامنا أشياء كثيرة يجب القيام بها. والتقرير المؤقت هو البداية.  نحن لم نصل حتى إلى منتصف مّدة هذه المفّوضية الملكية. 

نوا األشخاص الذين عا -لقد استمعت المفّوضية لمجموعة واسعة من األشخاص الذين يرغبون جميعاً في لعب دور في جعل النظام أفضل للجميع 
 من األمراض النفسية وعاشوها ومقّدمي الرعاية والعائالت والقوى العاملة واألكاديميين ومنظمات الصحة العقلية وغيرها من المنظمات.

 مداخلة استلمتها المفّوضية. 3200فّوضون أو موظفو المفّوضية بقراءة كل مداخلة من المداخالت التي تزيد عددها عن وقام الم

 .2020وسوف يستمر االسترشاد بهذه المساهمات في األعمال قبل تقديم التقرير النهائي في تشرين األول/أكتوبر 

 هل هناك عملية تشاور حول التقرير المؤقت؟

فهذا جرد لما سمعناه حتى اآلن، إلى جانب التوصيات التي تستجيب لبعض  -لن ندعو إلى تقديم المداخالت الرسمية حول التقرير المؤقت 
 االحتياجات العاجلة وتضع األساس لإلصالحات في المستقبل.

 PO Box 12079, A’Beckett Street, Victoria 8006 -وستستمر المفّوضية في تلقّي المراسالت من خالل قنواتها المعتادة 
 .contact@rcvmhs.vic.gov.au أو

 كيف يمكنني االستمرار في المشاركة؟

لقد حصلت المفّوضية على العديد من المساهمات من المجتمع حتى اآلن، بما في ذلك تلك التي حصلت عليها من خالل المشاورات والمداخالت  
 وستستمر هذه المساهمات في إرشاد أعمال المفّوضية المستمرة. وجلسات االستماع العامة. 

 فهي تنتقل من مرحلة جمع نطاق واسع من المعلومات إلى تحليل مفّصل وتصميم النظام. ن تدعو المفّوضية إلى تقديم المزيد من المداخالت. ل

 وستواصل اللجنة إشراك األشخاص الذين يعانون من األمراض النفسية ويعيشونها في عملها وفي إعداد التقرير النهائي.

 .2020من جلسات االستماع العلنية في نيسان/أيار / أبريل/مايو  كما ستعقد اللجنة المزيد

سيتم نشر المزيد من المعلومات حول أعمال المشاركة المستمرة، بما في ذلك جلسات االستماع العامة، على موقع المفّوضية اإللكتروني في 
 األشهر المقبلة.

 . جهات االتصال يمكنكم التسجيل للحصول على آخر التحديثات من صفحة
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