
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2022آب/أغسطس  23، الثالثاء
 

 لمجتمعات من خلفيات متنوعةفي متناول اعن الصحة العقلية موارد 
 

من الموارد من ضمن برنامج تجريبي لتوفير دعم أفضل للصحة العقلية ألبناء  واسعة تم اليوم إطالق مجموعة جديدة
 المجتمعات من خلفيات متنوعة. 

 
ة حاجة أبناء المجتمعات الناطق إدراكبعد  (mindfulness) بالحضور الذهني الخاصةلرقمية الموارد ا هذه تم إعداد

حسين رفاهية المساعدة على ت والغرض منها هو ؛إليها بالعربية والبنغالية والمندرينية والنيبالية واليونانية واإلسبانية
 الحضور الذهني. خاصة بمن خالل ستة تمارين  الضغط النفسيأبناء هذه المجتمعات وخفض 

 
ذه هحياة أبناء  تعود بنفع كبير علىالموارد الجديدة سوف هذه إن   Bronnie Taylorوزيرة الصحة العقلية وقالت

 . المجتمعات
 

ددة المجتمعات متععلى الصحة العقلية للعديد من أبناء  ا  كبير ا  تأثير جائحة كوفيد أثّرت: "لقد Taylorوأضافت السيدة 
نشاطات الدعم االجتماعي وصعوبات العثور على عمل  في خللالغات، بسبب نقص الشعور باألمان والثقافات والل

  على الحياة اليومية."  وطأة كانت لها التي  األمورمن  وغيرها
 

ئاب  في خفض االكتالحضور الذهني تلعب دورا  فعاال   تعتمد علىلتي راسات أن البرامج اوتابعت: "لقد أظهرت الد
 توالقلق واإلجهاد النفسي، وتحّسن الرفاهية العامة. وقد تم اقتباس هذه الموارد من برامج عن الحضور الذهني ثبُت

 الضيق النفسي. خفض و الصحة العقليةحسين الكبيرة في ت فائدته
 

وبغض النظر عن ثقافته أو  ة الحضور الذهني مهما كان انتماؤه الدينيممارس ألي شخصيمكن : "قائلةوختمت 
  ".معتقداته الروحية

 
 تعلقي برنامج التي يُترجم فيهاوهذه هي المرة األولى وية بالعربية والبنغالية، للغتم إعداد أول الموارد اوقد هذا 
  . على الصعيدين الوطني والعالميهاتين اللغتين إلى إلى أدلة علمية  يستندالحضور الذهي ب

 
 بلغتهم. مباشرة   أبناء المجتمعتتوجه إلى البرامج هذه إن  Mark Coureوزير التعددية الثقافية وقال 

 
ا من  الصحة العقلية يتعين علينا اعتبار: "مثلما Coureوأضاف السيد  ه يتعين فإن يتنا الشاملة،صحتنا ورفاهجزء 
من الحصول على المساعدة التي يحتاجها مهما ن كل فرد في أنحاء نيو ساوث ويلز يعلى تمك الحرصعلينا أيضا  

  خلفيته الثقافية أو لغته."  تكان
 

في د أح إغفاليو ساوث ويلز بضمان عدم يعكس االلتزام المتواصل لحكومة ن يوتابع: "إن هذا البرنامج التجريب
  "مجتمعنا الغني بتعدديته الثقافية.

 
ا  على حرصثقافاتهم  معأيضا   تقديمها يتالءمفإن  أبناء المجتمع، إلى لغاتالموارد  نقل هذهباإلضافة إلى قال: "و

   ".معها يتجاوبونوبطريقة يفهمونها  مخاطبتهم
 

عات المجتم هذهشخص من أبناء  أيّ  ، لذا أشجعمها من دون إحالةوختم قائال : هذه البرامج مجانية ويمكن استخدا
 " .مساعدةالموارد للحصول على من هذه ال ادةعلى االستفيحتاج إلى دعم لرفاهيته العقلية 
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 بيان صحفي



 
   
 

وو السكان ذفي نيو ساوث ويلز و متعددةثقافات خدمة توصيل المعلومات الصحية للمتحدرين من مديرة ’ توقال

الموارد  هذه إعداد اشترك في، لقد Lisa Woodland،‘محلية لجنوب شرق سدنيالمنطقة الصحية ال في األولوية

د لبرنامج المستنتكامل هذا ايو اللغة ومترجمون معتَمدون وأفراد من المجتمع لضمان اختصاصيون صحيون ثنائ

  إلى أدلة علمية وتقبّل أبناء المجتمع واستحسانهم له. 

 

ألفراد المجتمع  رنتت"تتوفّر موارد الحضور الذهني متعدد الثقافات اآلن على اإلن: Woodlandالسيدة  أضافتو

   العقلية ثنائيي اللغة وموظفي الخدمات االجتماعية." والمنظمات المجتمعية واختصاصيي الصحة

 

خدمة توصيل ’والمزيد من المعلومات تفّقْد موقع  ‘متعددة الثقافات الحضور الذهني مبادرة’ ردمو لالطالع على

   :‘متعددةثقافات المعلومات الصحية للمتحدرين من 

 -projects/current-and-us/campaigns-.mhcs.health.nsw.gov.au/abouthttps://www
  resources-audio-program-campaigns/mindfulness 
  

 Rory Cunningham  |Minister Taylor | 0457 674 099 لالتصاالت اإلعالمية:
Scott Hodder  |Minister Coure  |0455 094 282 
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