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यो जानकारी पेशेवर मानसिक सवास्यको लागि मद्दत किरी 
पाउने भन्ेमा छ। मानसिक सवास्यको बारेमा जानकारी र 
अनुवादित स्ोतहरू पहुँच िन्नका लागि,  
https://embracementalhealth.org.au/ मा 
हेनु्नहोला।

मानसिक सवास्य िहायता प्ापत िनने धेरै तररकाहरू छन्। 
यि तथय पत्रमा प्िान िररएको जानकारी िामानय हन् र 
जब मानसिक सवास्य मद्दत सलनुपि्नछ, मद्दतको लागि िबै 
गवकलपहरू िमावेि ििदैन वा कुनै व्यसतिले महिुि िन्न िकने 
िबै िम्ागवत लक्षणहरू िमावेि ििदैन।

यदि तपाईलाई अहिलययै मद्दत चाहिएमा
यदि तपाईंलाई लागछ गक किैले आफूलाई वा अरूलाई चोट 
पुया्नउन िकछ भन्े लािेमा ततकाल िहयोि सलनुहोि्।

आकस्मक सेवािरुलाई फोन गन्नुिोला

गत्रपल जजरो(गतनवटा शुन्ा) डायल िनु्नहोला (०००)

लाईफलाईनलाई फोन गन्नुिोला

डायल 13 11 14

अस्पतालको आकस्मक हवभागमा जान्िोला

आपतकासलन गवभािमा, तपाईलाई पगहले एउटा आपतकालीन 
डाकटरले हेनु्नहनेछ। तयिपछी, यदि आवशयक परेमा, तपाई 
मनोसचगकतिक वा अनय मानसिक सवास्य पेशेवरिुँि कुरा 
िनु्नहनछ।

मानससक ्वास्य संकट टोली खोजन्िोस्

मानसिक सवास्य िंङ्कट टोलीहरूले मानसिक सवास्य 
िंकटमा रहेका व्यसतिहरूको लागि ततकाल उपचार र िमर्नन 
प्िान िि्नछ। अकिर िरर उपचार तपाईंको घरमानै हनछ।

तपाईको नजजकको मुखय अस्पताललाई तपाईको क्षेत्रमा 
मानसिक सवास्य िमसया टोली पहुँच िन्नकोलागि फोन 
िनु्नहोि्।
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पेशेवर मानससक ्वास्य सिायता िाससल गननु - के चरणिरू छन्?

यदि यो एउटा आकस्मक ियैन भने
तपाईको डाकटलाई भेट्न्िोला

यदि यो आपतकासलन हैन, तर तपाईंिुँि लक्षणहरू छन् जुन 
िम्म्र छन्, वा केही हपता भनिा बदि िेखि भैरहेको छ भने, 
तपाईंले िहयोि सलनु पछ्न।

लक्षणहरुमा गनमन कुराहरु िंलगन हनछन्

• सचननतत महिुि
• दु: िी वा गनराश महिुि
• धेरै जिज्ाहटको महिुि
• अरू मागनिहरूलाई हेन्न चाहन्
• धेरै बिी वा कम िुतनु
• धेरै वा कम िाने
• मद्दत िन्न रकिी वा लािूऔषध प्योि ििदै
• ररिाउने वा भावनातमक आवेिमा आउुँने

लक्षणहरू यिैमा िीममत छैनन्। िबैको पररस्थिगत, इगतहाि 
र िंसककृ गत फरक हनेछ। कारण, अवमध, लक्षण र मानसिक 
सवास्य को लािी उपचार प्तयेक व्यसति को लािी फरक फरक 
हनेछ।

तपाईको सचगकतिक मानसिक सवास्यको लागि मद्दत 
सलनकोलागि लागि राम्ो थिान हो। यदि तपाईंिुँि 
गनयममत डाकटर छैन भने, तपाईं पररवार वा िारीहरूलाई 
सिफाररिहरूको लागि िोधन िकनुहनछ।

तपाईले समय सलन् अगाडीः

तपाइुँको भेटघाटको लागि िमय सलनु अमघ प्श्नहरू िोधनु ठीक 
हनछ। तपाईले गनमन प्श्नहरु िोधन िकनुहनछ:

• डाकटरको मानसिक सवास्य अनुभव र प्सशक्षणको बारे मा
• यदि डाकटरले कुनै गवशेष गवशेष आवशयकताहरू वा 

प्ारममकताहरू पूरा िन्न िकिछन् भने, जसतै डाकटरको 
भाषा, िंसककृ गत वा ललंङ्ग

• तपाईं िुरूमानै िोधन िकनुहनेछ गक भेटघाटको लागि कगत 
िच्न हनछ भनेर। यदि तपाईं मेगडकेयरको लागि योगय हनुहन् 
भने, तपाईंले पूण्न लाित(िच्न) गतनु्नहनेछ। यदि तपाईं योगय 
हनुहनछ भने, तब मेगडकेयरले केगह वा िबै लाित िमेट्न 
िकिछ

• यदि तपाईं आफनो मानसिक सवास्यको बारेमा आफनो 
डाकटर िंि कुरा िन्न िहज महिुि िनु्नहन् भने, तपाईंलाई 
अपठ्ारो नलागने अकको हेन्न िकनुहनछ। तपाईलाई िगह 
डाकटर पत्ा लिाउन केगह िमय लागन िकिछ।

https://embracementalhealth.org.au/
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तपाईको डाकटरलाई भन््िोस्:

• तपाईलाई कसतो अनुभव भैरहेछ
• तपाईको िरोकारहरु
• तपाईलाई भैरहेको अनुभवले आफनो जजवनमा कसतो अिर 

पारररहेको छ

तपाइुँ िमर्ननको लागि एक पररवारको ििसय वा घगनष्ठ ममत्र 
सलन िकनुहनछ; गतगनहरु पगन तपाइुँको स्थिगत डाकटर लाई 
बताउन मद्दत िन्न िकछ, र उगनहरुले तपाइुँलाई भएको छलफल 
िमिाउन िकनुहनछ।

तपाईको डाकटर संग सोधन्िोस्:

• मेरा िबै गवकलपहरू के हन्?
• तपाईलाई मेरो लािी िबैभनिा उत्म गवकलप के हो जसतो 

लागछ?
• म कती राम्ो महिुि िन्न िकछु?
• म कगहले राम्ो महिुि िन्न िकछु?

यो िामानय हो र आशा िररनछ गक तपाईले आफनो डाकटरलाई 
प्श्न िोधनु हनछ।

अब के?
तपाईंको मानसिक सवास्यको बारेमा डाकटरलाई भेटेपसछ, 
तपाईंको डाकटरले गनमन मधये एक वा बिी िुिाव दिन िकछ:

• तपाईंलाई पुनः भट्नकोलागि भेट्ने िमय सलएर आउन 
भगननेछ

• तपाईको डाकटरल ेतपाईलाई उपचार िन्न िकछ, उिाहरणका 
लागि गडप्िेन वा सचनताको। यो तपाईको पगहलो भटे 
पसछ िुँधै हिैन र तपाईलाई िमयिुँि गनिरानी िरमेा वा 
गवशषेज्ञलाई सिफाररि िरे पसछ मात्र िम्व हन िकछ

• तपाईंको डाकटरले तपाईको व्यायाम, िानगपन र गनद्ाका 
बानीमा पररवत्नन िनने िललाह दिन िकछ जिले तपाईलाई 
आफनो लक्षणहरू प्बन्ध िन्न मद्दत िि्नछ।

• तपाईको डाकटरले तपाईलाई अकको िेवामा पठाउन िकछन् 
जसतै मनोवैज्ञागनक, िमाजिेवी वा पेशेवार रेरागपष्ट।

• गतनीहरूले केगह online programs and resources 
(अनलाइन प्ोग्ामहरू र श्ोतहरू) सिफाररश िन्न िकिछन्, 
जिले तपाईंलाई आफनो रेििेिमा मद्दत िि्नछ

• उनीहरूले तपाइुँलाई लामो िमयको भेटका लागि गफता्न 
आउन र मानसिक सवास्य योजना बनाउन पगन िोधन 
िकछन्

यदि तपाईंिुँि मानसिक सवास्य िेवा योजना छ भने, तपाईं 
Medicare (मेगडकेयर) मा छुटको हकिार हनेछ एक 
व्यसतिमा १० व्यसतिको र १० िमूहमा गनयुसति केही allied 
mental health services (िमबद्ध मानसिक सवास्य 
िेवाहरू) िुँि हनेछ। यिको मतलब केगह psychologists, 
occupational therapists र social workers 
(मनोवैज्ञागनक, व्याविामयक सचगकतिक र िामाजजक 
काय्नकता्नहरू) को लािी, तपाइुँ एक बष्नमा १० व्यसति र िमर्नन 
िमूह ित्रहरूको लागि सचगकतिा छूटकोलागि हकिार हनुहनछ।

एक चोदट तपाईले आफनो डाकटरलाई तपाईको मानससक 
्वास्यको बारेमा भेट्न् भएपसछ, उनीिरूले तपाईलाई 
दिएका क्नयै पहन ससफाररसमा कारबािी गन्नु मितवपूणनु 
हुनछ। यसले पररवार वा साथीिरुलाई तपाइकँो योजनाको 
बारेमा उललेख गननु मद्दत प्यानुउछँ, ताहक हतनीिरूले 
तपाइलँाई काम गननु मद्दत गननु सकछन्।

तपाईको गोपहनयता मितवपूणनु छ
जब तपाई अष्टेसलयामा सवास्य वा मानसिक सवास्य िेवा प्योि िनु्नहनछ, तपाईको िोपनीयतालाई िुरक्क्षत राखन कानूनहरू छन्।

यिको मतलव तपाईले आफनो डाकटर, िललाहकार, िोभाषे वा अनय सवास्य पेशेवरलाई भनेको कुरा िोपय हनछ र तपाईको 
िहमगत गबना अरु किैिुँि बाुँगडने छैन।

िोपनीयतालाई मात्र अपवाि गवरलै अवथिा हनछ जहाुँ किैलाई िम्ीर जोखिममा छ वा अरुलाई चोट पुया्नउने, िबैलाई िुरक्क्षत 
राखन पि्नछ।

यस तथय-पत्रको बारेमाः

श्ोतहरुः 

https://www.healthdirect.gov.au/talking-to-your-doctor-gp-about-mental-health

https://www.blackdoginstitute.org.au/resources-support/fact-sheets/

https://www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services/seeking-help-for-a-mental-health-problem/
what-might-happen-at-a-gp-appointment/#WhatMightTheOutcomeOfMyAppointmentBe

यि तथय पत्रलाई CALD मानसिक सवास्य उपभोतिा र कयाररयर िमूहका ििसयहरु द्ारा मनन ििदै िूसचत िररएको छ। 

तथय-पत्र प्काशकः  
Embrace Multicultural Mental Health 
Mental Health Australia

२०२० मा प्कासशत

https://www.healthdirect.gov.au/etherapy
https://www.healthdirect.gov.au/what-is-medicare
https://www.healthdirect.gov.au/allied-health
https://www.healthdirect.gov.au/allied-health
https://www.healthdirect.gov.au/psychologists-and-psychology
https://www.healthdirect.gov.au/occupational-therapy
https://www.healthdirect.gov.au/social-workers
https://www.healthdirect.gov.au/talking-to-your-doctor-gp-about-mental-health
https://www.blackdoginstitute.org.au/resources-support/fact-sheets/
https://www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services/seeking-help-for-a-mental-health-problem/what-might-happen-at-a-gp-appointment/#WhatMightTheOutcomeOfMyAppointmentBe
https://www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services/seeking-help-for-a-mental-health-problem/what-might-happen-at-a-gp-appointment/#WhatMightTheOutcomeOfMyAppointmentBe

