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நம்முடனும், மற்றவர்களுடன் நாம் சமநிலையில் இருக்கும் ப�ாழுது நமது 
மன-நைம் நல்ை நிலையில் இருக்்கி்றது என்று அர்த்தம். நமது மன-நைம் 
நல்ை நிலையில் இருக்கும் ப�ாழுது எ்திரமு்கமான மறறும் ஏமாற்றம் 
அளிக்கும் நி்கழ்வு்கலள நம்மால் இன்னும் நல்ை வி்தமா்கக் ல்கயாள இயலும்.  

புைம்ப�யர்ந்தவர்களும் அ்க்தியரும்
்தமது பு்திய சூழல்்களுக்்்கற�்த ்தம்லம சரிப�டு்த்திக்ப்காளவ்தில் புைம் 
ப�யர்ந்தவர்களும், அ்க்தியரும் சிை சவால்்கலள எ்திரப்காளளக்கூடும். 
பமாழிரீ்தியான ்தலட்கள, குடும்�்த்தினர மறறும் சமூ்க்த்தினரது 
ஆ்தரவு்தவிலய இழ்ந்த நிலை, ப்தாழில்சார ்கல்வி்த ்தல்கலம்களுக்கு 
அங்கீ்காரம் ்கிலடக்்காலம, மறறும் புைபப�யரவிறகு முன்�ா்க அல்ைது 
புைம்ப�யர்ந்த �ி்றகு அனு�வி்த்த மனஅ்திர்சசி்கள ஆ்கியன சிரமங்்களில் 
உளளடங்்கக்கூடும். 

�ை விடயங்்கள உங்்களுக்கு ்கவலை உணரலவ உணடாக்்கைாம்; 
இக்்கவலையுணரவு எ்திர�ாரா வல்கயில் வரக்கூடும். வி்த்தியாசமான 
்தட�-பவப� நிலை, இயறல்க்ச சூழல், ்வறு வி்தமான உணவு, அல்ைது 
வாபனாலியில் நீங்்கள ்்கடகும் �ாடல், அல்ைது ்காஃ�ியின் வாசலன 
என்�ன கூட சிை ்வலை்களில் உங்்களுலடய நாடு, குடும்�ம், மறறும் 
உங்்களுலடய நாடடில் உங்்களுலடய வாழ்க்ல்க ஆ்கியவறல்றப �ற்றிய 
நிலனவு்கலள்த தூணடக்கூடும். இது உங்்கலள சமாளிக்்க இயைா்த 
்சா்க்த்தில் ்தளளக்கூடும். 

இப�டி நடக்கும் ப�ாழுது உங்்கள மீது �ரிலவயும், ்கனிலவயும் 
்காண�ியுங்்கள. இப�டிப�டட நி்கழ்வு்கலளயும், உணரவு்கலளயும், 
உங்்களுலடய நம்�ிக்ல்கக்குப �ா்த்திரமான ஒருவருடன் நீங்்கள ்�ச 
்வணடிய ்்தலவ உங்்களுக்கு இருக்்கின்்றப்தன்�ல்தயும் நீங்்கள 
ஏறறுக்ப்காளவது நல்ை்தாகும். 



‘மன-நைம்’ என்�ல்தப �ற்றி 
ஆஸ்தி் ரலியாவில் நம்முலடய புரி்தல் 
என்ன
‘நு்கர்வார’ என்�து ஆஸ்தி் ரலியாவில் �ரவைா்கப �யன்�டு்த்தப�டும் 
ஒரு �்தமாகும். அ்்த ்�ான்று்தான் “மன-்நாய் வாய்ப�டட 
அனு�வம் உளளவர்கள” என்்ற பசாறப்றாடருமாகும். ்தமது மன-
நைப �ிர்சசிலன்களுக்்கா்க உ்தவி நாடு�வர்கலள இது கு்றிக்்கி்றது. 
ஆஸ்தி் ரலியாவில், நு்கர்வாருக்கும், வாழ்க்ல்கயில் ்நாய்வாய்ப�டட 
அனு�வம் உளளவர்களுக்கும் அவர்களுக்குரிய சி்கி்சலச்கள ப்தாடர�ான 
ப்தரிவு்களும், உரிலம்களும் உளளன. 

மன-்நாயின் அ்றிகு்றி்கள
�ின்வருவன மி்கப ப�ாதுவான மன-்நாய்்களில் சிைவும், அவறல்ற 
அலடயாளம் ்காண�்தற்கான அ்றிகு்றி்களுமாகும்:  

• மன்ச்சாரவு (depression): இது நீங்்கள ்கவலையுணர்வாடு 
இருப�ல்தயும், ப�ாதுவா்க உங்்களுக்குப �ிடி்த்தமான விடயங்்களில் 
ஆரவமிழ்ந்திருப�ல்தயும் கு்றிக்கும். உங்்கலளப �ற்றிய ்மாசமான 
உணரவு உங்்களுக்கு இருக்்கக்கூடும், நன்கு நி்த்திலர ப்காளளாமலும், 
வாழ்க்ல்கயில் ம்கிழ்்சசியில்ைாமலும், ்கலள்ததுப்�ான 
உணர்வாடும், அல்ைது அ்தி்கமா்க அழுதுப்காணடும் நீங்்கள 
இருக்்கக்கூடும்.  

• �்தடடம் (anxiety): ப்தாடர்நது நீடிக்கும் ்கவலை்கள, அ்தி் வ்க இ்தய்த 
துடிபபு, அலை�ாயும் எணணங்்கள, அல்ைது உங்்களால் ்கடடுப�டு்த்த 
இயைா்தலவ ்�ான்்ற உணரலவ ஏற�டு்ததும் நட்தல்த்கள ஆ்கியன 
உங்்களுக்குப �்தடடக் ்்காளாறு இருக்்கக்கூடும் என்�்தற்கான 
ப�ாதுவான அ்றிகு்றி்களாகும். 

• மனப �ி்றழ்்சசி (psychosis): எது ய்தார்த்தமான உணலம, எது இல்லை 
என்�்தற்கிலட் ய உளள வி்த்தியாசம் ப்தரியாமல் குழம்�ிய நிலையில் 
ஒருவர இருப�ல்த இது கு்றிக்கும். அவர்களுலடய ்கைா்சசார்த்திறகுப 
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ப�ாதுவான்தா்க இல்ைா்த சிை ்தவ்றான எணணங்்கள அவர்களுக்கு 
இருக்்கக்கூடும். அலன்தது ்நரங்்களிலும், அல்ைது ப�ரும்�ாைான 
்நரங்்களில் ்தனி்தது இருப�்தற்கான விருப�ம், நி்த்திலர ப்காளள 
இயைாலம, உணரவு்கலள முழுலமயா்க பவளிப�டு்த்தாலம, 
சு்கா்தாரப �ழக்்க-வழக்்கங்்களின் பு்றக்்கணிபபு, நண�ர்கள 
மறறும் குடும்� அங்்க்த்தவர்களுடன் இருக்கும்ப�ாழுது கூட 
ச்ந்்த்க உணரவுடன் இரு்த்தல், ஒரு ்கனவு ்கனவு்தானா, அல்ைது 
உணலமயி்ை்ய அப�டி நட்ந்த்தா என்று உறு்தியில்ைாமல் 
இருப�ல்தப ்�ான்்ற மாயா-ஜாை எணணங்்கள ஆ்கியன மனப 
�ி்றழ்்சசியின் ஆரம்�-நிலை அலடயாளங்்களாகும். 

• முரண-மூலள ்நாய் (schisophrenia): உணலமயற்ற விடயங்்கலள 
உணலமபயன நம்புவது (மருடசி்கள (delusions)), மற்றவர்கள 
�ாரக்்கா்த, அல்ைது ்கா்தால் ்்கட்கா்த விடயங்்கலளப �ாரப�து அல்ைது 
்்கட�து, ்்கா�ப�டட நிலையில் இருப�து மறறும் குழம்�ிய ்�்சலசக் 
ப்காணடிருப�து ஆ்கியன முரண-மூலள ்நாயின் அலடயாளங்்களில் 
சிைவாகும். 

கு்றிப்பு: 
்ம்ை பசால்ைப�டடுளள அலடயாளங்்கள மி்க்ச சுருக்்கமான அ்றிகு்றி்கள 
மடடு்மயாகும். உங்்களுக்்்கா, ்வறு யாராவது ஒருவருக்்்கா மன-
்நாய்க்்கான அ்றிகு்றி்கள இருக்்கக்கூடும் என்று நீங்்கள நிலன்த்தால், 
உங்்களுலடய உளளூரப-�கு்தி மரு்ததுவர அல்ைது ‘மன-நை அணி’ (Mental 
Health Team)யினருடன் ப்தாடரபுப்காளளுங்்கள. 

்கைா்சசார்ச சூழலமவும் மன-நைமும்
பவவ்வறு ்கைா்சசார்த்தினர மன-்நாலயப �ற்றி பவவ்வ்றான 
எணணங்்கலளக் ப்காணடிருப�ர. சிை ்கைா்சசாரங்்களில், ஒருவர 
குரல்்கலளக் ்கா்தால் ்்கட�து ஒரு நல்ை அலடயாளமாகும், ஏபனனில், 
அப�டிக் குரல்்கலளக் ்்கட�வர ஒரு ‘�ிணி-நிவாரணமளிக்கும்’ (healer)-
மா்ந்திரீ்கலரப ்�ான்்றவர என்று ்கரு்தப�டுவார. உங்்களுக்கு சி்கி்சலச 
அளிக்கும் மரு்ததுவருடன் நீங்்கள மனம் விடடுப ்�ச்வணடும், மறறும் 
உங்்களுலடய ்கைா்சசார மறறும் ஆன்மீ்க நம்�ிக்ல்க்கலள அவர 
விளங்்கிக்ப்காள்கி்றார  என்�ல்த நீங்்கள உறு்திப�டு்த்த ்வணடும். 

7



உங்்களுக்கு உ்தவி ்்தலவப�டு்கி்றது என்�ல்த நீங்்கள உணர சி்றிது 
்காைம் ஆ்கைாம், ஆனால் உங்்களுக்கு உ்தவி ்்தலவ என்�ல்த நீங்்கள 
விளங்்கிக்ப்காணட �ி்றகு, உ்தவி எங்்கிரு்நது ்கிலடக்கும் என்று 
ப்தரி்நதுப்காளள ்வணடியது முக்்கியம்.  

மு்தலில் பசல்ை ்வணடிய இடம் மறறும் 
ப்தரி்நதுப்காளள்வணடிய விடயங்்கள
உங்்களுலடய மன-நைம் அல்ைது ப�ாதுநை்தல்தப �ற்றி உங்்களுக்குக் 
்கவலையா்க இரு்ந்தால், நீங்்கள மு்தலில் பசல்ை்வணடியது உங்்களுலடய 
மரு்ததுவரிடம்்தான், அவலர ‘ப�ாது மரு்ததுவர’ (ஜீ.பீ) என்றும் பசால்வார்கள.  

ஆஸ்தி் ரலியாவில், சிை ப�ாது மரு்ததுவர்கள மன-நைப �ராமரிப�ில் 
சி்றபபுப �யிறசி ப�ற்றவர்கள. 1300 22 4636 எனும் இைக்்க்த்தில் Beyondblue 
(‘�ி்யாணட-பளூ’) எனும் ்சலவலய அலழ்தது உங்்களுலடய உளளூரப-
�கு்தியில் இருக்கும் மரு்ததுவர ஒருவலரப �ற்றிய வி�ரங்்கள ்வணடுபமன 
நீங்்கள ்்கட்கைாம். 

ப�ாது மரு்ததுவர ஒருவலரப �ாரக்்க ‘பமடிப்கயர’ வச்திக்்கான ்தகு்தி 
உளளவர்கள ப�ாதுவா்க ஒரு சி்றிய ப்தால்கலய்ச பசலு்ததுவார்கள, மறறும் 
சிை ்தருணங்்களில் �ணம் எதுவும் பசலு்த்த்வணடிய ்்தலவ இருக்்காது 
(இது ‘�ல்க் �ில்லிங்’ என்று பசால்ைப�டு்கி்றது). 

‘்மடி்்கயர’ வ்்திக்கான பெ்திவு:
‘பமடிப்கயர’ என்�து ஆஸ்தி் ரலியாவின் ப�ாது சு்கா்தார்த ்திடடமாகும், ்தகு்தி 
ப�றும் அலன்தது ஆஸ்தி் ரலிய குடிமக்்களும் இ்ந்த வச்திலயப ப�்றைாம். 

‘பமடிப்கயர’ அடலட ஒன்ல்றப ப�றுவ்தறகு:

132 011 எனும் இைக்்க்தல்த அலழ்தது உங்்களுக்கு அணலமயிலுளள 
‘பமடிப்கயர’ அலுவை்கம் எது என்று ்்களுங்்கள. 
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இ்தற்கான ்சரக்ல்கப �டிவ்தல்த நிரப� அ்ந்த ‘பமடிப்கயர’ 
அலுவை்க்த்திறகு்ச பசல்லுங்்கள, அல்ைது இ்ந்தப �டிவ்தல்த  
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/forms/ms004 எனும் வலை்த்தைப 
�க்்க்த்தில் இரு்நது இ்றக்்கம் பசய்யுங்்கள.

உங்்களுக்கு உ்தவி ்்தலவப�டடால், ‘பமடிப்கயர’ பமாழிப�யரப�ாளர 
்சலவலய 131 450 எனும் இைக்்க்த்தில் அலழயுங்்கள. �ை பமாழி்களிலும் 
பமாழிப�யரப�ாளர்கள உளளனர. 

‘நாரஃப�ாக் தீவு’ (Norfolk Island) ்தவிர, ஆஸ்தி் ரலியாவில் வசிப�வர்கள, 
�ின் வருவனவற்றில் ஒன்று அவர்களிடம் இரு்ந்தால், ‘பமடிப்கயர’ வச்திக்கு்த 
்தகு்தி ப�றுவார்கள: 

• ஆஸ்தி் ரலியக் குடியுரிலம

• நிர்ந்தர வசிப�ாளர்கள

• நியூ சீை்நது குடியுரிலம

• கு்றிப�ிடட சிை நிர்ந்தர விசாக்்களுக்்கா்க விணணப�ி்த்திருப�வர்கள, 
மறறும் பசல்லு�டியாகும் ்வலை விசா ஒன்று லவ்த்திருப�வர்கள

• பசல்லு�டியாகும் விசா ஒன்ல்ற லவ்த்திருக்கும் ஆஸ்தி் ரலியக் 
குடியுரிலம உளள அல்ைது ஆஸ்தி் ரலியாவில் நிர்ந்தர வசிப�ிட்த 
்தகு்தி உளள ஒருவரது வாழ்க்ல்க்ததுலணவர அல்ைது �ிளலள

• இன்பனாரு நாடடுடன் உளள Reciprocal Health Care Agreement 
(‘�ரஸ�ர சு்கா்தாரப �ராமரிபபு ஒப�்ந்தம்’) ஒன்்றினால் �ாது்காபபு 
அளிக்்கப�டும் ஒருவர

மாைவ-மாைவி்கள்
மாணவ-மாணவி வீசா ஒன்்றின் கீழ் நீங்்கள ஆஸ்தி் ரலியாவிறகு வ்ந்தால், 
‘பமடிப்கயர’ �ாது்காபபு உங்்களுக்கு இருக்்காது. உங்்களுக்்கான பசா்ந்த 
சு்கா்தார ்காபபீடடு வச்திலய நீங்்கள ப�றறுக்ப்காளள ்வணடும், 
இல்லைபயன்்றால் உங்்களுக்கு்த ்்தலவப�டும் சி்கி்சலச எ்தறகுமான முழு்ச 
பசைலவயும் நீங்்கள பசலு்த்த ்வணடியிருக்கும். 
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‘சு்கா்தாரப் பெராமரிப்பு அடகட’(Health Care Card)்கள்
குல்ற்ந்த வருமானம் ஈடடு�வர்களும், அரசாங்்க்த்திடமிரு்நது சிை 
ஆ்தாயங்்கலளயும், ஓய்வூ்தியங்்கலளயும் ப�று�வர்களும் ‘சு்கா்தாரப 
�ராமரிபபு அடலட’ ஒன்்றிற்கான உரிலமலயப ப�றுவார்கள. ‘சு்கா்தாரப 
�ராமரிபபு அடலட’ (Health Care Card) அல்ைது ‘ஓய்வூ்தியர சலுல்க அடலட’ 
(Pensioner Concession Card) ஒன்று மரு்ததுவர்களால் �ரி்நதுலரக்்கப�டும் 
மரு்நது்களுக்்கான பசைலவக் குல்றக்்க உ்தவும். அ்ததுடன், இ்ந்த அடலடலய 
லவ்த்திருக்கும் வாடிக்ல்கயாளர்களிடமிரு்நது சிை மரு்ததுவர்கள ்கடடணம் 
வசூலிக்்கமாடடார்கள (இல்த ‘�ல்க் �ில்லிங்க்’ என்று பசால்வார்கள).

உ்தவிக்்கா்க நீங்்கள ்வப்றங்கு 
பசல்ைைாம்?

மன-ரநாய் மருததுவர (psychiatrist)
‘மன-்நாய் மரு்ததுவர’ (psychiatrist) என்�வர மன ்நாய்க்்கான சி்கி்சலச 
அளிப�்தில் சி்றபபு்ததுவம் ப�ற்ற மரு்ததுவர ஒருவராவார. ப�ரும்�ாைான 
மன-்நாய் மரு்ததுவர்கள ம்திபபீடு பசய்வ்திலும், மரு்நது்கலளக் 
ப்காடுப�்திலும் ்கவனம் பசலு்ததுவார்கள, இரு்ந்தாலும், ்வறு 
வல்கயான லவ்த்தியங்்கலளயும் அவர்களால் அளிக்்க இயலும். மன-
்நாய் மரு்ததுவர்களுக்்கான ்கடடணங்்களின் ஒரு �கு்திலய ‘பமடிப்கயர’ 
பசலு்ததும், ஆனால் நீங்்கள பசலு்த்த்வணடிய ஒரு ‘வி்த்தியாச’்த ப்தால்க 
ஒன்று இருக்கும். உளளூரப-�கு்தியிலுளள மன-்நாய் மரு்ததுவர ஒருவலரப 
�ாரக்்க உங்்களுலடய ஜீ.பீ-யினால் �ரி்நதுலரக்்க இயலும். 

உளவியலாளர
உளவியைாளர ஒருவரால் மரு்நது்கலளப �ரி்நதுலரக்்க இயைாது, ஆனால் 
மன-நைப �ிர்சசிலன்கலள ம்திபபீடு பசய்து அ்தற்கான சி்கி்சலச்கலள 
அவர்களால் அளிக்்க இயலும். ்சலவ ப�று�வருலடய ்்தலவ்கலளப 
ப�ாறு்தது, அ்றிவுலர-ஆ் ைாசலன மறறும் உள-லவ்த்திய்தல்த அவர்கள 
அளிப�ார்கள. உங்்களுலடய ப�ாது மரு்ததுவர உங்்கலளப �ரி்நதுலரக்கும் 
ப�ாழுது, உளவியைாளர்களுக்்கான ்கடடணங்்களில் சி்றில்த ‘பமடிப்கயர’ 
பசலு்ததும். மன-்நாய் மரு்ததுவர்கள விடய்த்தில் இருப�ல்தப ்�ாை நீங்்கள 
�ணம் பசலு்த்த்வணடிய ‘ஒரு ‘வி்த்தியாசம்’ இருக்்கைாம்.   

10



11

‘்மூ்க மன-நல ர்கவ’ (Community Mental Health)
உங்்களுலடய ஜீ.பீ-க்கும் ்மைா்க, சிை சமூ்க நை லமயங்்களாலும் மன-
நைம் மறறும் ப�ாது நை்தல்தப �ற்றிய �ிர்சசிலன்களில் உ்தவியளிக்்க 
இயலும். அ்றிவுலர-ஆ் ைாசலன மறறும் சமூ்க ஆ்தரவு்தவி்கலள அளிக்கும் 
சமூ்க ்சவ்கர்கள அல்ைது உளவியைாளர்கலள சிை லமயங்்கள அளிக்கும், 
மறறும் உளளூரப-�கு்தியிலுளள மன-்நாய் மரு்ததுவர்களுடன் அலன்தது 
லமயங்்களுக்கும் ப்தாடரபு்கள இருக்கும். 

உளளூரப-�கு்தி இனக் குழுக்்கலள்ச ்சர்ந்தவர்களுக்கு உ்தவுவ்தற்கா்க 
சமூ்க �ற்கைா்சசார சு்கா்தாரப �ணியாளர்கலள சமூ்க சு்கா்தார லமயங்்கள 
ப�ரும்�ாலும் ப்காணடிருக்கும். அ்்த ்�ாை ‘அயல்பு்ற லமய’(Neighbourhood 
Centre)ங்்களும் ப�ரும்�ான்லமயான ்வலள்களில் உளளூரப-�கு்தி்களில் 
வசிப�வர்களுக்்கான சமூ்க ஆ்தரவு்தவி்கலளயும் ்திடடங்்கலளயும் அளிக்கும். 
சிை ்சலவ்களுக்்கா்க சிறு ்கடடணம் ஒன்று இருக்்கைாம். இ்ந்த உ்தவி்கலளப 
ப�்ற உங்்களுக்குப ப�ாதுவா்க �ரி்நதுலர ்்தலவப�டாது. 

அ்றிவுகர-ஆரலா்்கர்கள்
அ்றிவுலர-ஆ் ைாச்கர்கள சனங்்களுடன் அவர்களுலடய �ிர்சசிலன்கள 
மறறும் உணரவு்கலளப �ற்றிப ்�சி அவறல்ற சமாளிப�்தற்கான 
வழி்கலளக் ்கணட்றிய அவர்களுக்கு உ்தவுவார்கள. உங்்களுக்கு மன-
நைப �ிர்சசிலன ஒன்று இரு்ந்தால், அல்ைது உயிர இழபபு, உ்றவு்களில் 
ஏற�டட மு்றிவு, ்வலைலயப �ற்றிய ்கவலை்கள ்�ான்்ற மற்ற சிரமங்்கள 
உங்்களுக்கு இரு்ந்தால் இது உங்்களுக்கு உ்தவியா்க இருக்்கைாம். 

NSW மாநில ்கலாச்ாரம-்கட்ந்த மன-நல கமயம  
(NSW Transcultural Mental Health Centre)
‘NSW மாநிை ்கைா்சசாரம்-்கட்ந்த மன-நை லமயம்’ என்�து சி்கி்சலசய்க்ச 
்சலவ்கலள வழங்கு்கி்றது. �ை பமாழி்களில் பசய்யப�டும் உள-சமூ்க-
ரீ்தி ம்திபபீடு்கள, அ்றிவுலர-ஆ் ைாசலன, ்தனி-ந�ர்கள, குடும்�்த்தினர 
மறறும் குழுவினருக்்கான உளவியல் ்கல்வி ஆ்கியன இ்தன் ்சலவ்களில் 
உளளடங்கும். நு்கர்வார்களும், �ராமரிப�ாளர்களும் இ்ந்த ்சலவ்கலள 
இன்னும் சி்றப�ா்கப ப�றும் வல்கயில்  ்தற்�ாது உளள மன-நை 
்சலவ்களுக்கும் ்மைா்க, பமாழிப �ின்புைங்்கலளக் கு்றிப�ா்கக் ப்காணடு 
அளிக்்கப�டும் ப்தாலைதூர சி்கி்சலசய்கங்்கலளயும் இது நட்தது்கி்றது. இ்ந்த 



்சலவலயப ப�றுவ்தறகுப �ரி்நதுலர ஒன்று உங்்களுக்கு்த ்்தலவப�டும். 
1800 011 511 எனும் இைக்்க்த்தில் ‘மன-நை இலணபல�’ (Mental Health Line) 
அலழயுங்்கள, அல்ைது உங்்களுலடய உளளூரப-�கு்தி ‘சமூ்க மன-நை 
அணி’யுடன் (Community Mental Health Team) ப்தாடரபுப்காளளுங்்கள. 

‘அகடக்கலம நாடுரவாருக்கான உ்தவித ்திடடம’  
(The Asylum Seeker Assistance Scheme (AMES))
AMES என்�து ஏற்கன்வ ‘அலடக்்கைம் நாடு்வார ்திடட்த்தில்’ (Asylum 
Seeker Program) இருப�வர்களுக்்கானது. அ்ன்க வல்கயான  ்சலவ்கலள 
உங்்களுக்கு அளிப�்தன் மூைமா்க உங்்களுலடய குடியமரல் பசயல்�ாடு்களில் 
AMES-இனால் உங்்களுக்கு உ்தவ இயலும். இ்ந்த ்சலவலயப ப�றுவ்தற்கான 
்தகு்தி எல்்ைாருக்கும் இருக்்காது. இல்தப �ற்றி ்மலும் ப்தரி்நதுப்காளள 
நீங்்கள AMES-உடன் ப்தாடரபுப்காளள ்வணடியிருக்கும். 

‘வக்த மற்றும மன அ்திரச்றியில் இரு்நது 
பெிகழதர்தாருக்கான NSW ்றி்கிசக் மற்றும புனரவாழ்வு 
ர்கவ’ (NSW Service for the Treatment and Rehabilitation of 
Torture and Trauma Survivors (STARTTS))
வல்த மறறும் மனஅ்திர்சசி்களுக்கு ஆளான அ்க்தியருக்்கான �ை வி்தமான 
்சலவ்கலள STARTTS அலமபபு அளிக்்கி்றது. ம்திபபீடு்கள, அ்றிவுலர-
ஆ் ைாசலன, ‘குடும்�-சி்கி்சலச’ (therapy), ‘குழு-சி்கி்சலச’ (group therapy) 
ஆ்தரவு்தவிக் குழுக்்கள மறறும் இலள்யாருக்்கான ்திடடங்்கள ஆ்கியன இ்ச 
்சலவ்களில் உளளடங்கும். 

மருததுவமகன அனும்தி
NSW Mental Health Act (NSW மன-நை சடடம்)-இன் கீழ், சுயவிருபபு உளள, 
அல்ைது சுயவிருபபு இல்ைா்த ்நாயாளியா்க ஒருவர மரு்ததுவமலனயில் 
அனும்திக்்கப�டைாம். மன-ரீ்தியா்க ்நாயுற்றவர அல்ைது மன-ரீ்திக் ்்காளாறு 
ஏற�டடுளளவர என்றும், அவருக்கு அல்ைது மற்றவர்களுக்கு �ாரதூரமான 
தீங்்கிலன ஏற�டு்ததும் அ�ாய்த்தில் அவர இருக்்கி்றார என்றும் ஒருவர 
்கரு்தப�டும் ப�ாழுது இது நி்கழும். உடல்ரீ்தியான தீங்கு, மறறும் நறப�யர, 
உ்றவு்கள, நி்தி-நிலை்கள ஆ்கியவற்றிற்கான தீங்கு ஆ்கியன ஏற�டும் 
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அ�ாயம் இருக்கும் ப�ாழுதும், குல்றவான ்கடடுப�ாடு்கள உளள மற்ற 
வல்கயான �ராமரிபபு ்கிலடக்்கா்த ப�ாழுதும் இது நி்கழும். உங்்கலளப 
�ற்றி்யா, ்வறு யாராவது ஒருவலரப �ற்றி்யா உங்்களுக்குக் ்கவலையா்க 
இரு்ந்தால், உங்்களுலடய உளளூரப-�கு்தியிலுளள மன-நை ்சலவயுடன் 
ப்தாடரபுப்காளளுங்்கள. 

சுயவிருப�ின் அலடப�லடயிைான அனும்திபபு (Voluntary Admission) – 
்தனக்கு மன-்நாய் இருப�ல்த ஒருவர உணர்நது சி்கி்சலசக்்கா்க்த ்தன்லன்த 
்தா்ன மரு்ததுவமலனயில் அனும்தி்ததுக்ப்காளவது.

சுயவிருபபு இல்ைா அனும்தி (Involuntary Admission) – ஒருவருலடய 
விருப�்த்திறகு மா்றா்க, சி்கிலசக்்கா்க மரு்ததுவமலன அல்ைது லவ்த்திய 
வச்தி ஒன்்றிறகு ஒருவர எடு்தது்சபசல்ைப�டுவது. 

மரு்ததுவமலனலய அலட்ந்ததும் மரு்ததுவர்களால் அவர ம்திபபீடு 
பசய்யப�டுவார, மறறும் மரு்ததுவமலன சி்கி்சலச ்தகு்ந்த்தா என்்ற 
முடிவு ஒன்று ்மறப்காளளப�டும். இப�டிப�டட சூழல்்களில் ‘உரிலம்கள 
கூறறு’ (Statement of Rights) ஒன்று ஒருவருக்குக் ப்காடுக்்கப�டும், 
மறறும் நியாயமற்ற முல்றயில் ்தாம் ்தடு்தது லவக்்கப�டடுளள்தா்க அவர 
நிலன்த்தால், சுயாதீன அ்றிவுலரலய அவர நாடைாம். 

ஆ்தரவு்தவிக குழுக்கள்
இ்்த ்�ான்்ற �ிர்சசிலன்கள உளளவர்கள ச்ந்தி்ததுக் ்கை்நதுலரயாடவும், 
்தமது  அனு�வங்்கலள மற்றவர்களுடன் �்கிர்நதுப்காளளவும் �ாது்காப�ான 
இட்த்திலன ஆ்தரவு்தவிக் குழுக்்கள அளிக்்கின்்றன. ஆ்தரவு்தவிக் குழுக்்கள 
மி்கவும் உ்தவி்கரமானலவயா்க இருப�்தா்கப �ைர ்கணடுளளனர.  
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பமாழிப�யரப�ாளர ்சலவ

பமாழிப�யரப�ாளர ஒருவர உங்்களுக்கு்த ்்தலவப�டடால், ்தயவு பசய்து ‘ப்தாலை்�சி 
பமாழிப�யரப�ாளர ்சலவ’லய 131 450-இல் அலழயுங்்கள. 

உ�்யா்கமுளள ப்தாலை்�சி 
இலணபபு்கள மறறும் வலை்த்தைங்்கள

‘WayAhead விவரத-்திரடடு’ (WayAhead 
Directory) - NSW மாநிை்த்திலுளள 
மன-நைம் சம்�்ந்தப�டட ்சலவ்களது 
விரிவான �டடியல் ஒன்ல்ற அளிக்கும் 
இலணய வளம்  
https://directory.wayahead.org.au/ 

‘மன-நை்த ்த்கவல் இலணபபு’ (Mental 
Health Information Line)  - 1300 794 991 

Transcultural Mental Health - (02) 9912 3850  
https://www.dhi.health.nsw.gov.au/
transcultural-mental-health-centre 

‘பமடிப்கயர ப�ாது்த ப்தாலை்�சி 
இலணபபு’ - 132 011  
https://www.servicesaustralia.gov.au/
individuals/medicare 

‘பமடிப்கயர பமாழிப�யரப�ாளர 
ப்தாலை்�சி இலணபபு - 131 450

Beyond Blue - 1300 22 4636  
https://www.beyondblue.org.au/ 

‘ஆஸ்தி் ரலிய உளவியல் சங்்கம்’ 
(Australian Psychological Society) -  
1800 333 497  
https://www.psychology.org.au/ 

NSW பசஞசிலுலவ - 1800 733 276  
https://www.redcross.org.au/ 

‘பசணடடரலிங்க் �ன்பமாழி லமயம்’ 
(Centrelink Multilingual Centre) - 131 202

பசணடடரலிங்க் - 136 150

‘வல்த மறறும் மனஅ்திர்சசியிலிரு்நது 
்தப�ி்யாருக்்கான NSW சி்கி்சலச மறறும் 
புனரவாழ்வு ்சலவ (NSW Service for the 
Treatment and Rehabilitation of Torture and 
Trauma Survivors (STARTTS)) - 02 9646 6700  
https://www.startts.org.au/ 

Department Home Affairs  
https://www.homeaffairs.gov.au/ 

https://directory.wayahead.org.au/
https://www.dhi.health.nsw.gov.au/transcultural-mental-health-centre
https://www.dhi.health.nsw.gov.au/transcultural-mental-health-centre
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/medicare
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/medicare
https://www.beyondblue.org.au/
https://www.psychology.org.au/
https://www.redcross.org.au/
https://www.startts.org.au/
https://www.homeaffairs.gov.au/


ப�ாறுபபு்த து்றபபு 
இ்ந்த்த ்த்கவல்்கள ்கல்வி ்நாக்்க்த்திற்கானலவ. ்த்கவல் ஏடு்களா்ைா, 
வலை்த்தைங்்களா்ைா மக்்களின் நிலை என்ன என்று ்கணட்றிய இயைாது என்�்தனால், 
்்தலவப�டும் ப�ாழுது ப்தாழில்-வல்லுனர அ்றிவுலரலயப ப�்ற்வணடியது 
அலன்தது ்வலள்களிலும் முக்்கியம். இங்கு ப்காடுக்்கப�டடுளள ்த்கவல்்கலளப 
�ற்றிய �ின்னூடடல்்கலள WayAhead ஊக்குவி்தது அவறல்றப �ற்றிய ்கரு்ததுலர்கலள 
வர்வற்கி்றது. WayAhead – Mental Health Association NSW -இறகு்த ப்தரிவிக்்கப�டும் ஒரு 
ஏறபுக்கூறறுடன் இ்ந்த்த ்த்கவல் ஏடு மீளுற�்த்தி பசய்யப�டைாம். 

WayAhead - Mental Health Association NSW
Suite 2.01, Building C, 33 Saunders St,  
Pyrmont, NSW 2009
info@wayahead.org.au
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“எனனுகடய மன-நிகல எனன எனபெக்த 
மி்கச ்ரியா்கப் புரி்நது்்காண்ட ஆட்கள் 
எனககுக ்கிகடத்தனர”
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