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िविवध समुदायह,को लािग मानिसक 2ा3 सं साधनह, उपल7
िविवध समुदायहDका FGHहDलाई अझ राKो मानिसक NाO सहायता उपलS गराउन एक
परीVण कायXYम अZगXत आज िविभ^ नयाँ संसाधनहD `ाईएको छ।
अरबी, बाcला, मेefरन, नेपाली, gीक र hेनी भाषा बोjने समुदायहDको आवkकता पिहचान गरे र
िवकास गfरएका यी िडिजटल सचेतपूणX संसाधनहDले छ वटा सचेतपूणX अpासहDको माqमबाट
मािनसहDलाई आrनो सुNाO सुधार गनX र मनोवैtािनक क: कम गनX मuत गनv लw िलएका छन्।
मानिसक NाO मyी zोनी टे लरले उH नयाँ संसाधनहDले यी समुदायहDका मािनसहDको
जीवनमा वा{िवक पfरवतXन `ाउने बताइन्।
"िविवध सं~ृित तथा भाषाका समुदायहDका धेरै मािनसहDको मानिसक NाOमा कोिभडले कम
सुरिVत महसुस गनv, सामािजक सहायता गितिविधहDमा अवरोध, काम पाउन चुनौतीहD भो‚ुपनv र
दै िनक जीवनमा परे को अƒ „भावहDको कारण उ…े खनीयDपमा „भाव पारे को छ," ‡ीमती टे लरले
भिनन्।
"अqयनहDले िड„ेसन, िचZा र तनाव कम गनX तथा सामाƒतया समgDपमा आरोˆतामा सुधार गनX
सचेतपूणX कायXYमहD „भावकारी छन् भ^े कुरा दे खाएका छन्। यी संसाधनहD मानिसक NाOमा
मह‰पूणX सुधार `ाउन र मनोवैtािनक क:मा कमी `ाउन सVम सचेतपूणX कायXYमहDबाट तयार
पाfरएका Šन्।
“सचेतपूणX अpासहD कुनै पिन धमXको कुनै पिन FGHले आrनो सां~ृितक वा आqाG‹क
माƒताहDको बावजूद गनX सŒछ।”
उH संसाधनहD तयार गfरएका पिहला दु ई भाषाहD अरबी र बाcला िथए, र पिहलो पटक राि:•य वा
अZराXि:•य Dपमै यी भाषाहDमा „माणमा-आधाfरत सचेतपूणX कायXYमको अनुवाद गfरएको कुराको
„ितिनिध• गरे ।
बŠसं~ृित मyी माकX कोउरे ले यी कायXYमहDले मािनसहDसँग उनीहDकै भाषामा „•V Dपमा
कुरा गनX मuत गनv बताए।
"जसरी हामीले मानिसक NाOलाई हाKो समg NाO र आरोˆताको एक अंशको Dपमा िलन
आवkक छ, •सरी नै ƒू साउथ वे’भfरका सबै जनाले उनीहDको सां~ृितक पृ“भूिम वा भाषाको
बावजूद उनीहDलाई आवkक सहायता „ा” गनX स•ेछन् भ^े पिन सुिनि–त गनX आवkक छ,"
कोउरे ले भने।

"यस परीVण कायXYमले हाKो समृ˜ बŠसां~ृितक समाजमा कोही पिन पछािड नपरोस् भ^े सुिनि–त
गनv ƒू साउथ वे’ सरकारको िनरZर „ितब˜तालाई „ितिबG™त गदX छ।
"यी संसाधनहD भाषागत Dपमा उपलS भए तापिन, उH समुदायहDको स™Gšत सं~ृितहD„ित
सचेत पिन रहेर तयार पाfरएका छन् तािक यसले मािनसहDले बु›े र जोिडन स•े गरी „•V Dपमा
उनीहDसँग कुरा गनX स•े सुिनि–त गनX सŒछन्।
"उH कायXYमहD िन:शु• छन् र कुनै रे फरल िबना उपयोग गनX सिकŸछ, •सैले म यी समुदायहDका
आrनो मानिसक सुNाOको लािग सहायताको आवkकता पनv कुनै पिन FGHलाई मuतको लािग यी
संसाधनहD उपयोग गनX „ो ािहत गदX छु।
दिVण पूव¡य िसड् नी ¢थानीय NाO इकाईको ƒू साउथ वे’ बŠसां~ृितक NाO संचार सेवा तथा
„ाथिमकतामा रहेका जनसं£ा िवभागकी िनदv शक िलसा वुड`ा¤ले „माणमा आधाfरत कायXYम र
सां~ृितक NीकायXताको „ामािणकता सुिनि–त गनXका लािग ि¥भाषी NाO Fवसायी, माƒता„ा”
अनुवादक तथा समुदायका सद¦हD¥ारा यी संसाधनहDको सह-िवकास गfरएको बताइन्।
"यी बŠसां~ृितक सचेतपूणX संसाधनहD समुदायका सद¦हD, सामुदाियक संगठनहD, ि¥भाषी
मानिसक NाO पेशाकम¡हD र सामुदाियक कायXकताXहDको लािग अब अनलाइन उपलS छन्,"
वुड`ा¤ले भिनन्।
बŠसां~ृितक सचेतपूणX पहल (Multicultural Mindfulness Initiative) संसाधन र थप जानकारी „ा”
गनX एन.एस.ड´ू. बŠसां~ृितक NाO संचार सेवाको वेबसाइटमा जानुहोस्:
https://www.mhcs.health.nsw.gov.au/about-us/campaigns-and-projects/currentcampaigns/mindfulness-program-audio-resources
MEDIA: Rory Cunningham | Minister Taylor | 0457 674 099
Scott Hodder | Minister Coure | 0455 094 282

