
 در گزارش موقت چه چیزی وجود دارد؟

کمیسیون سلطنتی در مورد سیستم صحت روانی ویکتوریا تأسیس شد زیرا اعتراف گسترده ای وجود دارد که خدمات صحت روانی به نقطه 
بسیاری از افرادی که با امراض روانی زندگی می کنند، آن تداوی، مراقبت و پشتیبانی الزم را در وقت و جایی دریافت  بحران رسیده است.

 نمی کنندکه بیشترین فایده را می رساند.

ا در گزارش موقت کمیسیون شامل توصیه های اولویتی است که ضرورتهای فوری را مورد توجه قرار می دهد و پایۀ یک رویکرد جدید ر
 این نخستین قدم مهم است. صحت روانی می گذارد.

است، یک رویکردی جسورانه و خالقانه را برای  2020توصیه های کمیسیون در گزارش نهایی آن، که برنامه ارائه آن برای اکتبر سال 
 تحول در سیستم صحت روانی ویکتوریا ارائه می دهد.

 گزارش موقت چه توصیه هایی می کند؟

 ( مالیات یا وضع مالیۀ موقت( یک رویکرد جدید برای سرمایه گذاری در صحت روانیlevy برای اطمینان از افزایش قابل توجه ))
 نه فقط برای زمان فعلی بلکه با ادامه آن در آینده. -بودجه برای صحت روانی 

  ایجاد یک مرکز همکاری ویکتوریا برای صحت روانی و بهحالی جهت گردهم آوردن مهارت ها و تخصص های مختلف برای گرفتن
 نتایج بهتر از صحت روانی برای همه باشندگان ویکتوریا.

 170 ی در مناطق تختخواب اضافی برای جوانان و بزرگساالن دچار مشکالت صحت روانی حاد جهت کمک در رفع فشارهای بحران
 نیازمند.

 ( گسترش برنامه مداخلۀ شفاخانه پس از خودکشیHOPE در تمام ساحه های خدمات صحت روانی و در ارتباط با خدمات صحی زیر )
( و همچنین خدمات جدید گسترشی و پیگیری مراقبت برای اطفال و جوانان، جهت افزایش دسترسی به sub-regionalمنطقه ای )

 نی به آن دسته از باشندگان ویکتوریا که در معرض خطر خودکشی قرار دارند.حمایت و خدمات رسا

 .ایجاد یک مرکز بهحالی اجتماعی و عاطفی برای بومیان و توسعۀ تیم های بهحالی اجتماعی و عاطفی بومیان در سراسر ایالت 

 ردن واقعات حاد، که توسط افرادی که دارای ایجاد نخستین خدمات صحت روانی اقامتی در ویکتوریا، به عنوان بدیلی برای بستری ک
 تجربه زندگی با مرض روانی بوده اند طراحی گردیده و ارائه می شود.

 .توسعه و حمایت از نیروی کار متشکل از مراجعین و مراقبت کنندگان خانواده با تجربۀ زندگی با مرض روانی 

 جمله فراهم کردن مسیرهایی جهت آموزش و استخدام بیشتر برای  پرداختن به کمبود نیروی کار و آماده سازی برای اصالحات از
 ( در بخش خدمات دولتی صحت روانی.allied healthافزایش تعداد پرستاران فارغ التحصیل و افراد مسلکی صحت متفق )

 .ایجاد یک دفتر اجرایی صحت روانی برای شروع کار در ارائه این توصیه ها 

 آیا این گزارش نهایی است؟

 ارائه می شود. 2020نه، گزارش نهایی در اکتبر سال 

 اجرا خواهد کرد؟چه کسی این توصیه ها را 

 حکومت ویکتوریا متعهد شده است تمامی توصیه های ارائه شده توسط کمیسیون سلطنتی را عملی کند.

 كمسیون توصیه كرده است كه جهت شروع ارائه این توصیه ها، یك دفتر اجرایی صحت روانی تأسیس شود.

 اگر من در بارۀ این گزارش موقت سوالی داشته باشم چه؟

اگر سوالی دارید که در این جا به آن جواب داده نشده است، شما می توانید با کمیسیون صحت روانی ویکتوریا از طریق ایمیل 
 ,12079Post Box  ،A’Beckett Streetیا  1800 00 11 34یا شماره تلفون  aucontact@rcvmhs.vic.gov.به

Victoria 8006 .در تماس شوید 

 تماس بگیرید. 03 7005 3010اگر به ترجمان ضرو رت دارید با شمارۀ 

 آیا می توانم یک کاپی کاغذی از این گزارش موقت را داشته باشم؟

به این جهت، کمیسیون مردم را تشویق می کند  این کمیسیون سلطنتی متعهد است که ردپای اثرات منفی خود بر محیط زیست را کاهش دهد.
 تا گزارش موقت و سند خالصه آن را در وبسایت ما بخوانند.

 ندارید می توانید از کتابخانه محلی خود استفاده کنید.اگر به اینترنت دسترسی 
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 آیا گزارش موقت در قالب های قابل دسترسی موجود است؟

 میسیون در دسترس قرار خواهد گرفت.این گزارش موقت و سند خالصه آن در وبسایت ک Wordبه زودی یک نسخه قابل دسترس 

اگر می خواهید هنگامی که شکل های قابل دسترس آماده شد به شما اطالع داده شود، یا اگر می خواهید در مورد نیازمندی های دسترسی 
 00 11 34یا شماره تلفون  دریافت نمی کنندcvmhs.vic.gov.aucontact@r-{ spبحث کنید، می توانید با کمیسیون از طریق }

 در تماس شوید. 1800

 چرا در گزارش موقت به همه موارد پرداخته نشده است؟

 هنوز کارهای زیادی در پیش روی ما است. گزارش موقت شروع کار است. ایمما هنوز نیمی از مدت این کمیسیون سلطنتی را طی نکرده 

ا افرادی ب -کمیسیون نظرات گستره وسیعی از مردم را شنیده است که همه آنها می خواهند در بهتر شدن سیستم برای همه نقش ایفا کنند 
 ان و سازمان های صحت روانی و سایر سازمانها.تجربه زندگی با بیماری روانی، سرپرستان و خانواده، نیروی کار، دانشگاهی

 پیشنهاد دریافت شده توسط کمیسیون، توسط کمیشنر یا کارمندان کمیسیون خوانده شده است.  3200هر یک از این بیش از 

 ، استفاده از این پیشنهادها جهت بهبودی کار ادامه خواهد داشت.2020پیش از تحویل دادن گزارش نهایی در اکتبر سال 

 آیا یک مرحلۀ مشاوره در مورد این گزارش موقت وجود دارد؟

با  هاین یک فهرستی از پیشتهاداتی است که تاکنون شنیده ایم همرا -ما خواستار پیشنهاد های رسمی در مورد این گزارش موقت نخواهیم شد 
 توصیه هایی که به بعضی از نیازهای فوری پاسخ می دهد و پایه و اساس اصالحات آینده را می گذارد.

 ,PO Box 12079 ،A’Beckett Streetکمیسیون همچنان به دریافت مکاتبات از طریق این کانال های معمول خود ادامه خواهد داد: 
Victoria 8006  یاcontact@rcvmhs.vic.gov.au  

 چگونه من می توانم به مشارکت خود ادامه دهم؟

 استفاده از نود عمومی دریافت داشته است.کمیسیون تاکنون همکاری های زیادی را از جامعه به طریق مشاوره، ارسال پیشنهادها و جلسات ش
 این همکاری ها در بهبود بخشیدن به کار کمیسیون همچنان ادامه خواهد یافت.

کمیسیون از مرحله وسیع جمع آوری معلومات به تجزیه و تحلیل مفصل و طراحی  کمیسیون خواستار ارسال پیشنهادات بیشتر نخواهد بود.
 سیستم انتقال می یابد.

ن در کار های خود و در تهیه گزارش نهایی به دخیل ساختن افرادی که مرض روانی را در زندگی شان تجربه کرده اند ادامه خواهد کمیسیو
 داد.

 برگزار می کند. 2020این کمیسیون جلسات عمومی بیشتری را در اپریل/ می 

 اطالعات بیشتر در مورد کار مشارکت، به شمول جلسات عمومی، در ماه های آینده در وبسایت کمیسیون منتشر خواهد شد.

 ثبت نام کنید. تماس شما می توانید برای دریافت آخرین پیشرفت ها از صفحۀ
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