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ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸੇਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਹਾਇਤਾ ਸਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਸਿਤ ਿਰੋਤਾ ਂਿੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ  
https://embracementalhealth.org.au/

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। 
ਇਿ ਤੱਥ ਸੀਟ ਸਵਚ ਪ੍ਿਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਿਾਰੇ ਸਵਕਲਪਾ ਂਨੂੰ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀ ਜਾ ਂ
ਉਹ ਿਾਰੇ ਿੰਭਾਸਵਤ ਲੱਛਣਾ ਂਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀ ਜਿੋਂ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ 
ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਿਾ ਹੈ ਸਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਹਾਇਤਾ ਿੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਖਆਲ ਹੈ ਸਕ ਕੋਈ ਸਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਂਸਕਿੇ 
ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਿਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਿਕਿਾ/ਿਕਿੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ ਿਹਾਇਤਾ ਿੀ 
ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂ(emergency services) ਨੂੰ 
ਫੋਨ ਕਰੋ

ਸਤੰਨ ਸਿਡਰਾ ਂਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ (000)

ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ

13 11 14 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

ਕਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਈਮਰਜੰਸੀ ਕਵਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਓ

ਅਮਰਜੰਿੀ ਸਵਭਾਗ ਸਵਚ, ਪਸਹਲਾ ਂਕੋਈ ਐਮਰਜੰਿੀ ਿਾ ਡਾਕਟਰ 
ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਿੀਂ ਇਕ 
ਮਨੋਚਸਕਤਿਕ ਜਾ ਂਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ।

ਮਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਸੰਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਭੋ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੰਕਟ ਿੀਆ ਂਟੀਮਾ ਂਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੰਕਟ ਸਵਚ ਫਿੇ 
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਿਾਨ ਕਰਿੀਆ ਂਹਨ। ਬਹੁਤ 
ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਵਚ ਹੁੰਿਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੰਕਟ ਿੀ ਟੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਿੀਕੀ ਵੱਡੇ ਹਿਪਤਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
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ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਮਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ - ਕੀ ਕਦਮ ਹਨ?

ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਲੋ

ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜੰਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ 
ਹਨ ਜਾ ਂਕੁਝ ਹਫਸਤਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਿ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ ਹੋ ਿਕਿੇ ਹਨ

 • ਘਬਰਾਹਟ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਨੀ
 • ਿੁਖੀ ਜਾ ਂਉਿਾਿ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਨਾ
 • ਬਹੁਤ ਸਚੜਸਚੜਾਪਨ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਨਾ
 • ਸਕਿੇ ਨੂੰ ਸਮਲਣ ਲਈ ਸਿਲ ਨਾ ਕਰਨਾ
 • ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਂਵੱਧ ਿੌਣਾ
 • ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਂਵੱਧ ਖਾਣਾ
 • ਨਸਜੱਠਣ ਲਈ ਸਰਾਬ ਜਾ ਂਨਸੀਲੀਆ ਂਵਿਤਾ ਂਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
 • ਗੁਿਾ ਜਾ ਂਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭੜਕਣ ਹੋਣੀ

ਲੱਛਣ ਇਨ੍ਾ ਂਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿੀਮਤ ਹੁੰਿੇ। ਹਰੇਕ ਿੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਸਤਹਾਿ 
ਅਤੇ ਿਸਭਆਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਿੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੇ ਕਾਰਨ, 
ਅੰਤਰਾਲ, ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਹਰੇਕ ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਿੇ 
ਹਨ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਹਾਇਤਾ ਿੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਿਮੇਂ ਪਸਹਲ ਸਵਚ ਤੁਹਾਡਾ 
ਡਾਕਟਰ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਨਯਮਤ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਤਾ ਂਤੁਿੀਂ ਪਸਰਵਾਰ ਜਾ ਂਿੋਿਤਾ ਂਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਿੇ ਹੋ।

ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿੀ ਬੁਸਕੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਂਪ੍ਸਨ ਪੁੱਛਣੇ ਠੀਕ ਹੁੰਿੇ 
ਹਨ। ਤੁਿੀਂ ਪੁੱਛ ਿਕਿੇ ਹੋ:

 • ਡਾਕਟਰ ਿੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ 
 • ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕੋਈ ਸਵਸੇਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਜਾ ਂਤਰਜੀਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ 

ਕਰ ਿਕਿਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸਾ, ਿਸਭਆਚਾਰ ਜਾ ਂਸਲੰਗ 
ਕਾਰਨ। 

 • ਤੁਿੀਂ ਪਸਹਲਾ ਂਹੀ ਪੁੱਛ ਿਕਿੇ ਹੋ ਸਕ ਇਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਾ ਖਰਚਾ ਸਕੰਨਾ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ,ਤਾ ਂਤੁਿੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ 
ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾ ਂਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕੁਝ ਜਾ ਂਿਾਰੀ 
ਕੀਮਤ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

 • ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਿੰਿ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ, ਤਾ ਂਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਿੀ ਭਾਲ ਕਰ 
ਿਕਿੇ ਹੋ ਸਜਿ ਨਾਲ ਤੁਿੀਂ ਿੁਖਹਾਲ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਿੇ ਹੋ।  ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਹੀ 
ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ ਸਵਚ ਕੁਝ ਿਮਾ ਂਲੱਗ ਿਕਿਾ ਹੈ।
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ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ:

 • ਤੁਿੀਂ ਸਕਵੇਂ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਚੰਤਾਵਾਂ
 • ਤੁਿੀਂ ਜੋ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ੰਿਗੀ ਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਪ੍ਭਾਵਤ 

ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ

ਤੁਿੀਂ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਸਰਵਾਰ ਿੇ ਸਕਿੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਂਨਜ਼ਿੀਕੀ ਿੋਿਤ ਨੂੰ 
ਨਾਲ ਸਲਜਾ ਿਕਿੇ ਹੋ;  ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਥਤੀ ਬਾਰੇ ਿੱਿਣ 
ਸਵਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ 
ਸਵਚਾਰ ਵਟਾਿਂਰੇ ਨੂੰ ਯਾਿ ਰੱਖਣ ਸਵਚ ਵੀ ਿਹਾਇਕ ਹੋ ਿਕਿੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁਛੋ:

 • ਮੇਰੇ ਿਾਰੇ ਸਵਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?
 • ਤੁਹਾਡੇ ਸਖਆਲ ਅਨੁਿਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਵਕਲਪ ਕੀ 

ਹਨ?
 • ਮੈਂ ਸਕਨਾ ਂਸਬਹਤਰ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰ ਿਕਿਾ/ਿਕਿੀ ਹਾ?ਂ
 • ਕਿੋਂ ਸਬਹਤਰ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰ ਿਕਿਾ/ਿਕਿੀ ਹਾ?ਂ

ਇਹ ਿਧਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਿ ਕੀਤੀ ਜਾਿਂੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 
ਨੂੰ ਪ੍ਸਨ ਪੁਛੋਗੇ

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਲਣ ਤੋਂ ਬਅਿ, ਤੁਹਾਡਾ 
ਡਾਕਟਰ ਹੇਠ ਸਲਸਖਆ ਂਸਵਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾ ਂਵਧੇਰੇ ਿੁਝਾਅ ਿੇ ਿਕਿਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁਬਾਰਾ ਵਾਪਿ ਆਉਣ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਿਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗ-ਸਨਿਾਨ ਿੇ ਿਕਿਾ ਹੈ, ਉਿਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 

ਉਿਾਿੀ ਜਾ ਂਸਚੰਤਾ ਿਬੰਧਤ। ਇਹ ਹਮੇਸਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਪਸਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਬਾਅਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਿਮਾ ਂਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਗਰਾਨੀ 
ਕਰਨ ਬਾਅਿ ਜਾ ਂਸਕਿੇ ਮਾਹਰ ਿੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਅਿ ਹੀ ਹੋ 
ਿਕਿਾ ਹੈ

 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ, ਖਾਣ ਪੀਯ ਅਤੇ ਿੌਣ ਿੀਆ ਂ
ਆਿਤਾ ਂਸਵਚ ਤਬਿੀਲੀਆ ਂਕਰਨ ਿਾ ਿੁਝਾਅ ਿੇ ਿਕਿਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲੱਛਣਾ ਂਿਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਿਾ ਹੈ

 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੇ ਹੁਰ ਿੇਵਾ ਵੱਲ ਭੇਜ ਿਕਿਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ 
ਸਕਿੇ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨੀ, ਿਮਾਜ ਿੇਵਕ ਜਾ ਂਪੈਸੈਵਾਰ ਥੈਰਾਸਪਿਟ ਕੋਲ[

 • ਉਹ online programs and resources ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਿਹਾਇਕ ਹੋ ਿਕਿੇ ਹਨ ਇਨ੍ਾ ਂਿੀ ਸਿਡਾਰਸ ਵੀ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹਨ 

 • ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਵਾਪਿ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ 
ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਿੇ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਿੀਂ 
Medicare (ਮੈਡੀਕੇਅਰ) ਿੇ 10 ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ 10 ਿਮੂਹ 
ਸਨਯੁਕਤੀਆ ਂਲਈ ਿਾਲ ਸਵਚ ਕੁਝ allied mental health 
services (ਿੰਬੰਸਧਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾ)ਂ ਕੋਲੋਂ  ਛੋਟਾ ਂਿੇ 
ਹੱਕਿਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਿ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਕੁਝ psychologists, 
occupational therapists ਅਤੇ social workers  
(ਮਨੋਸਵਸਗਆਨੀ, ਸਵਵਿਾਇਕ ਚਸਕਤਿਕ ਅਤੇ ਿਮਾਜਕ ਿੇਵਾਵਾ)ਂ ਲਈ। 
ਤੁਿੀਂ ਿਾਲ ਸਵਚ 10 ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਿਮੂਹ ਿੈਸਨਾ ਂਲਈ 
ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਛੋਟਾ ਂਿੇ ਵੀ ਹੱਕਿਾਰ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਬਾਰੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਉਨ੍ਾ ਂਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਕਦਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕਸਫਾਰਸ਼ਾ ਂ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੋ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਕਰਵਾਰ ਜਾ ਂਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਣ।

ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਜਿੋਂ ਵੀ ਤੁਿੀਂ ਆਿਟਰੇਲੀਆ ਸਵਚ ਸਿਹਤ ਜਾ ਂਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ  ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।

ਇਿ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਿਲਾਹਕਾਰ, ਿੁਭਾਸੀਏ ਜਾ ਂਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸੇਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸਹੰਿੇ ਹੋ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਮਤੀ 
ਤੋਂ ਸਬਨਾ ਂਉਹ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਾਝਂਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਿਾ।

ਗੁਪਤਤਾ ਿਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਪਵਾਿ ਜੋ ਸਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਪਰਨ ਸਵਚ ਆਉਂਿਾ ਹੈ ਸਜਥੇ ਸਕਿੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਿਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਿਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਐਿੀ ਵਾਸਕਆ 
ਸਵਚ ਿਾਸਰਆ ਂਨੂੰ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ।

ਇਸ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ:

ਿਰੋਤ: 

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

ਇਿ ਤੱਥਸੀਟ ਨੂੰ ਐਂਬਰੇਿ ਕੌਲਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਨਿਊਮਰ ਐਂਡ ਕੈਰਰ ਗਰੁਪ (Embrace CALD Mental Health Consumer and Carer group). ਵਲੋਂ ਿੂਸਚਤ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਹੈ। 

ਤੱਥਸੀਟ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ: 
Embrace Multicultural Mental Health 
Mental Health Australia

2020 ਸਵਚ ਪ੍ਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

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

