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يحصل الرجال عىل الدعم من
رجال آخرين وذلك بمجرد
التواجد مع بعضهم اآلخر.
ُ
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كالم آبـاء

•	إلجأ إىل صديق تثق به أو زميل أو أحد أفراد األرسة يك
ت رُِس إليه بما ُيقلقك.
•	إلجأ إىل مهني صحة عن طريق إحالة من طبيبك العام.
•	إطلع عىل قائمة الخدمات واملعلومات عىل الطرف الخلفي
من هذه النرشة والتي هي عبارة عن بعض خدمات الدعم
املتاحة لك وألرستك.
•	قم بصناعة بطاقات تضعها يف محفظتك يك تستعملها
أنت وطفلك أو قم بربمجة األرقام يف هاتفك.
•	قم بصناعة «يد داعمة» لك ولطفلك يك تطمئنه بوجود
شخص يمكنكما اإلتصال به والتح ُّدث عن املصاعب
التي تواجهكما.

اصنع بطاقة ليضعها طفلك يف محفظته أو ِ
برمج
األرقام يف هاتفه.

بابا

يصعب العثور عىل املساعدة إذا كنت
علما أنها موجودة ملن
ال تريدهاً .
ُيريدها .وقد عرثنا عليها من خالل
العمل مع العاملني يف مجال الصحة
العقلية ويف مراكز الصحة.

ماذا يمكنك أن تفعل
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كان يختفي لبعض الوقت ،لكن
لو ُق ِّدر لنا عيش تلك الفرتة مرة أخرى
فإننا نعرف اآلن كيف سنحصل عىل
ً
منخرطا يف حياتنا.
الدعم يك يبقى

إن الحصول على الدعم الصحيح في األوقات
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ارسم ً
خطا حول يدك ويد طفلك ،واكتب عند كل أصبع أرقام
هواتف األشخاص الذين تثق بالتح ُّدث إليهم حني تكون قلقًا.
واكتب عىل إبهام طفلك رقم هاتف خط مساعدة األوالد
( )Kids Helplineوعىل إبهامك خط الرجال (.)Mensline
www.copmi.net.au | 77 King William Street, North Adelaide SA 5006 | 08 8367 0888
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جليسة األطفال
عيادة
صحة الطفل املحلية
املدرسة

( Mensline Australiaخط الرجال  -أسرتاليا) | يق ِّدم الدعم للرجال عرب
الهاتف وشبكة اإلنرتنت إضافة إىل املعلومات وخدمة اإلحالة | 1300 78 99

88 www.mensline.org.au

( Read the signsإقرأ املؤرشات) | خدمة دعم عرب الشبكة للرجال الذين
يطلبون املساعدة www.readthesigns.com.au
 | Lifelineخدمة النصائح واإلرشاد الهاتفي عىل مدار الساعة |13 11 44
والتطور) | الدعم من ِق َبل النظراء يف مجال الصحة العقلية|
( Growالنمو
ُّ
www. grow.net.au | 1800 558 321
( Family Relationship Advice Lineخط النصائح بخصوص
العالقات األرسية)| 1800 050 321

حضانة الطفل
خط اآلباء

الطبيب

www. familyrelationship.gov.au

التواصل مع األطفال
التربية:
ُ

 : COPMIأطفال آلباء يعانون من مرض عقيل
موارد ألطفال صغار من سن الوالدة  -ستة أعوام
موارد لألطفال ما بني  12-7سنة
موارد لألطفال الصغار ما بني  18-13سنة
موارد للوالدين

قم

www.copmi.net.au | 08 8367 0888

إيجاد الدعم واإلستشارة المهنية في مجال الصحة العقلية

( Parentlineخط الوالدين) | www.parentline.com.au

صباحا  10 -مسا ًء
كوينزلند واملقاطعة الشمالية | ً 8 | 1300 30 1300
 7أيام يف األسبوع
صباحا حتى منتصف الليل |  7أيام يف األسبوع
فكتوريا | ً 8 | 13 22 89
جنوب أسرتاليا |  24 | 1300 364 100ساعة يف اليوم |  7أيام يف األسبوع
نيو ساوث ويلز |  24 | 1300 1300 52ساعة يف اليوم |  7أيام يف األسبوع
غريب أسرتاليا |  08 9272 1466أو  1800 654 432يف املناطق الريفية
والنائية /عىل مدار الساعة
صباحا  9 -مسا ًء ،من
مقاطعة العاصمة األسرتالية | ً 9 | 02 6287 3833
اإلثنني إىل الجمعة
تسمانيا |  24 | 1300 808 178ساعة يف اليوم 7 ،أيام يف األسبوع.

الدعم لآلباء في عالقاتهم

( Relationships Austالعالقات أوسرتاليا) | النصائح واإلرشاد وحل
النزاعات األرسية (الوساطة) وسلسلة من العدم العائيل واملُجتمعي والربامج
التثقيفية| www.relationships.org.au | 1300 364 277

( Mensline Australiaخط الرجال  -أوسرتاليا) النصائح واإلرشاد
للرجال |
www.mensline.org | 1300 78 99 88

الدعم مع العناية

( Mental Health Carers Arafmi Australiaمؤسسة آرافمي
للمعتنني يف مجال الصحة العقلية يف أوسرتاليا) | الدعم ملُقدمي العناية يف
مجال الصحة العقيلة ولعائالتهم | | 03 9457 7130
www.arafmiaustralia.asn.au

( Carers Australiaمقدمو العناية  -أوسرتاليا) | اإلستشارة وخدمة الدعم
ملقدمي العناية | | 1800 242 636

www.carersaustralia.com.au

( Black Dog Instituteمعهد بالك دوغ) | 02 9382 4530

بتع
بئة البيانات بخدمات الدعم املح

لية
واحتفظ بهذه الورقة بمتناولك

( Beyondblueبيوند بلو) | دليل بمماريس خدمات الطب واملهن الصحية
املُرافقة يف مجال الصحة العقلية | 1300 22 4636
www.beyondblue.org.au

( Australian Psychological Societyجمعية علم النفس
األسرتالية)| إليجاد متخصص يف علم النفس | 1800 333 497

www.psychology.org.au

( Occupational Therapy Australiaجمعية املعالجة باإلنشغال يف
أسرتاليا) | إليجاد متخصص يف املعالجة باإلنشغال الذي يعمل مع أشخاص
يعانون من األعباء والتوتر اإلجتماعي أو الحيس أو من أمراض عقلية وذلك
ملساعدتهم عىل املشاركة يف أنشطتهم املُختارة و/أو يف أعمالهم |

www.otaus.com.au

مقاطعة العاصمة األسرتالية | 1300 68 2878
نيو ساوث ويلز 02 9648 3225
املقاطعة الشمالية  | 1300 68 2878كوينزلند 07 3397 6744
جنوب أسرتاليا  | 08 8342 0022تسمانيا 1300 68 2878
فكتوريا | 03 9481 6866غريب أسرتاليا 1300 68 2878

 Australian Assoc of Social Workersجمعية العاملني األجتماعيني
األسرتالية | ابحث يف الدليل إليجاد عامل إجتماعي ُمعتمد للعمل يف مجال
الصحة العقلية يعمل يف منطقتك | www.aasw.asn.au

زُ ر الموقع www.copmi.net.au/dads

لمشاهدة الفيديو والروابط من أجل المزيد من المعلومات

تحدث إلى شخص ما | احصل على المزيد من المعلومات
َّ
www.mensline.org.au | 1300 78 99 78 | Mensline

 | www.blackdoginstitute.org.auراجع «مجموعات الدعم .
»

www.beyondblue.org.au | 1300 22 4636 | Beyond blue
www.sane.org | 1800 18 SANE (7263) | SANE Australia

مولة من الحكومة األسترالية
إن مبادرة أطفال آلباء يعانون من المرض العقلي [ُ ]COPMIم َّ
يمكن اإلطالع على المزيد من المقدرات والمعلومات حول المبادرة من الموقع  | www.copmi.net.auالحقوق محفوظة © AICAFMHA 2012

