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སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་ཡག་པོ་ོཞེེསེ་པོ་ནི། རང་རེའི་ནང་སེེམསེ་དང་གཞེན་དག་གི་བར་དུ་ལིྗིད་
མཉམ་ཡདོ་པོར་ཟེེར། སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་ཡག་པོ་ོཡདོ་ན། རེྐྱེན་ངན་དང་བློ་ོཕམ་གིྱི་གནསེ་
ཚུལ་ལ་གདངོ་ལེན་བེྱེད་པོའི་ནུསེ་པོ་ཆེེ་བ་ཡདོ།

གཞིེསེ་སྤོ་ོམཁན་དང་སྐྱབསེ་བཅོལོ་བ།
གཞིེསེ་སྤོ་ོམཁན་དང་། སྐྱབསེ་བཅོལོ་བ་ཚོ་ོཁརོ་ཡུག་གསེར་པོར་བསྟུན་ཏེེ། རང་ལ་འགྱུར་བ་གཏེངོ་
དགསོེ་དུསེ་དཀའ་ངལ་འགའ་ཞིེག་འཕྲོད་སིྲིད་པོ་རེད། དཀའ་ངལ་གིྱི་ཁངོསེ་སུ། སྐད་ག་ོབརྡ་མི་
འཕྲོདོ་པོ་དང་། ནང་མི་དང་སེྡེ་ཁུལ་གིྱི་རྒྱབ་སྐྱརོ་ལསེ་ཁ་བྲལ་བ། ཆེེད་ལསེ་སློབོ་སྦྱོངོ་ལ་ངསོེ་འཛིིན་
མེད་པོ། དེ་བཞིེན་གཞིེསེ་མ་སྤོསོེ་གངོ་སེམ། སྤོསོེ་རེྗེསེ་ཀིྱི་སེེམསེ་ངལ་ཆེེ་བ་བཅོསེ་ཡིན།

གནསེ་ཚུལ་མང་པོསོེ་ཁེྱེད་སེེམསེ་སྐྱ་ོངེསེ་ཤིིང་། སྐྱ་ོསྣང་དེ་ཡང་བསེམ་ཚོདོ་ལསེ་འདསེ་ཏེེ་ཡངོ་གི་
རེད། གནམ་གཤིིསེ་དང་རང་བྱུང་ཁརོ་ཡུག་མི་འདྲ་བ། ཟེསེ་རིགསེ་མི་འདྲ་བ། ཐ་ན་རླུང་འཕིྲོན་ལསེ་
ཐསོེ་པོའི་གཞེསེ་དང་། འཚིོག་ཇའི་དིྲ་མསེ། སྐབསེ་རེ་རང་གི་ཡུལ་དང་། ནང་མི། རང་ཡུལ་གིྱི་འཚོ་ོབ་
སེགོསེ་དྲན་པོའི་རེྐྱེན་བྱེསེ་ཏེེ། ཁེྱེད་རང་སྐྱ་ོགདུང་དྲག་པོསོེ་མནར་སིྲིད་པོ་རེད།

གནསེ་ཚུལ་འདི་རིགསེ་བྱུང་དུསེ། རང་གིསེ་རང་ལ་བྱེམསེ་བརེྩེ་བེྱེད་དགསོེ། གནསེ་ཚུལ་འདི་རིགསེ་
དང་ཚོརོ་སྣང་འདི་རིགསེ་ངསོེ་བཟུང་ཐགོ རང་གིསེ་ཡིད་ཆེེསེ་ཡདོ་སེའི་མི་ཞིེག་ལ་སྐད་ཆེ་ཤིདོ་དགསོེ་
པོ་དེ་ངསོེ་ཟིེན་ཐུབ་ན་ལེགསེ།



ཨོ་ོགིླིང་ནང་སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་སྐརོ་ག་ོརྟོགོསེ་
བྱུང་ཚུལ།
“སེེམསེ་ཁམསེ་ནད་པོ་ཆེགསེ་མྱོངོ་མཁན་ people with a lived experience of 
mental ill health”ཞེེསེ་པོའི་ཐ་སྙད་དང་འདྲ་བར་“འཛིད་སྤྱོདོ་པོ་ Consumers”ཞེེསེ་པོའི་
ཐ་སྙད་ཀྱིང་ཨོ་ོསིེ་ཊོ ོ་ལི་ཡར་ཡངོསེ་ཁྱེབ་ཏུ་བེད་སྤྱོདོ་བེྱེད་ཀིྱི་ཡདོ། ཐ་སྙད་དེ་སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་
བསེྟེན་གིྱི་གནད་དནོ་དབང་གིསེ་རགོསེ་རམ་ཞུ་མཁན་ལ་སྤྱོདོ་ཀིྱི་ཡདོ།། ཨོ་ོགིླིང་དུ། འཛིད་སྤྱོདོ་པོ་
དང་སེེམསེ་ཁམསེ་ནད་པོ་ཆེགསེ་མྱོངོ་ཅོན་ཚོརོ། རང་གི་སྨན་བཅོསོེ་དང་འབེྲལ་བའི་གདམ་ཀ་བེྱེད་
པོའི་དབང་ཆེ་དང་། ཐབོ་ཐང་ཡདོ།

སེེམསེ་ཁམསེ་ནད་པོའི་རྟོགསེ།
རྒྱུན་མཐངོ་གི་སེེམསེ་ཁམསེ་ནད་པོའི་རྟོགསེ་དང་། དེ་དག་ངསོེ་འཛིིན་བེྱེད་ཕྱོགོསེ་སྐརོ་གཤིམ་གསེལ།

 • ཡིད་མུག་གི་ནད། (Depression) འདི་ནི་ནམ་རྒྱུན་རང་གིསེ་དགའ་མསོེ་ཡདོ་པོ་དག་
ལ་དགའ་སྣང་མེད་པོར་སྐྱ་ོཤིསེ་སེྐྱ་བའི་གནསེ་སྐབསེ་སུ་བྱུང་། དེ་ཡང་སྐབསེ་རེ་རང་གི་བེྱེད་
སྟེངསེ་ལ་ཞེེ་ལགོ་པོ་དང་གཉིད་ཡག་པོ་ོམི་ཁུག་པོ། འཚོ་ོབར་སྤྲོ་ོསྣང་མེད་པོ། དཀའ་ལསེ་
ཁག་པོ། ངུ་ཤིརོ་ཆེེ་བ་བཅོསེ་འབྱུང་སིྲིད།

 • སེེམསེ་འཚོབ་ཀིྱི་ནད། (Anxiety) སེེམསེ་འཚོབ་ཀིྱི་ནད་ཀིྱི་རྒྱུན་མཐངོ་གི་རྟོགསེ་ཁ་ཤིསེ་
ནི། སེེམསེ་ཁྲལ་རྒྱུན་མཐུད་དུ་ལངསེ་པོ། སིྙང་འཕག་ཚོད་འཕར་བ། རྣམ་རྟོགོ་རྒོདོ་པོ། ཡང་ན་
རང་གི་སྤྱོདོ་ལམ་རང་གིསེ་གཅུན་མི་ཐུབ་པོར་ཚོརོ་བ་ལྟ་བུ་རེད།

 • སྨྱོ་ོནད། (Psychosis) འདི་ནི་མི་ཞིེག་དངསོེ་ཡདོ་གང་ཡིན་པོ་དང་དངསོེ་ཡདོ་མ་ཡིན་པོ་
གང་ཡིན་པོའི་དབར་འཁྲུལ་དུསེ་བྱུང་། དེ་ཡང་རང་གི་རིག་གཞུང་ནང་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པོའི་
ཡིད་ཆེེསེ་རྫུན་མ་འཆེང་སིྲིད། སྨྱོ་ོནད་ཀིྱི་ཐགོ་མའི་རྟོགསེ་འགའ་ནི། རྟོག་ཏུའམ་དུསེ་མང་ཆེེ་
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བར་གཅིོག་པུར་སྡེདོ་འདདོ་བེྱེད་པོ་དང་། གཉིད་མི་ཁུག་པོ། དགའ་སྡུག་གི་སེེམསེ་ཚོརོ་ཉུང་བ། 
སེྒེར་གིྱི་གཙང་སྦྲར་ད་ོསྣང་མེད་པོ། གྲོགོསེ་དང་ནང་མིའི་མཉམ་དུ་ཡདོ་ཀྱིང་དགོསེ་པོ་ཚོ་བ། 
རིྨི་ལམ་རིྨི་ལམ་ཡིན་དང་ང་ོམ་ཡིན་གིྱི་བར་གསེལ་ཆེ་མེད་པོ་ལྟ་བུའི་འཁྲུལ་སྣང་གི་བསེམ་
བློ་ོའབྱུང་བ།

 • སེེམསེ་འཁྲུལ་གིྱི་ནད་ Schizophrenia  ནད་འདིའི་སྔོནོ་རྟོགསེ་འགའ་ཞིེག་ནི། དངསོེ་
ཡདོ་མ་ཡིན་པོ་(འཁྲུལ་སྣང་)ལ་ཡིད་ཆེེསེ་པོ་དང་། མི་གཞེན་གིྱིསེ་མ་མཐངོ་མ་ཐསོེ་པོ་རང་
གིསེ་མཐངོ་བའམ་ཐསོེ་པོ། ཁངོ་ཁྲ་ོལངསེ་ཤིིང་ལབ་རྡལོ་གང་བྱུང་བེྱེད་པོ་ལྟ་བུའ།ོ།

ཐུགས་སྣང་།
གངོ་གསེལ་གིྱི་སྔོནོ་རྟོགསེ་རྣམསེ་ནི། ཧ་ཅོང་མདརོ་བསྡུསེ་ཀིྱི་མཚོནོ་རྟོགསེ་འགའ་རེད། རང་ངམ་
གཞེན་ལ་སེེམསེ་ཁམསེ་ནད་ཀིྱི་རྟོགསེ་མཚོན་ཡདོ་ན། སེ་གནསེ་ཀིྱི་སྨན་པོའམ་སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་
བསེྟེན་སེྡེ་ཁག་ལ་འབེྲལ་བ་གནང་།

རིག་གཞུང་གི་ངསོེ་འཛིིན་དང་སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་
བསེྟེན།
སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་ཐད་རིག་གཞུང་མི་འདྲ་བསེ་ངསོེ་འཛིིན་མི་འདྲ་བ་ཡདོ། རིག་གཞུང་
ཁ་ཤིསེ་ནང་། མི་མེད་པོར་སྐད་ཐསོེ་པོ་བྱུང་ན། གཞེན་གིྱི་ནད་སེེལ་བའི་ནུསེ་པོ་ཅོན་ཆེགསེ་པོའི་
རྟོགསེ་སུ་བརིྩེསེ་ཏེེ་བཟེང་བར་བརིྩེ། དེར་བརེྟོན་རང་ལ་སྨན་བཅོསོེ་བེྱེད་མཁན་ལ་ནང་ཚོགསེ་བྱེསེ་ཏེེ་
ཁེྱེད་རང་གི་རིག་གཞུང་དང་ཆེསོེ་ལུགསེ་ཀིྱི་ངསོེ་འཛིིན་བེྱེད་སྟེངསེ་ཁངོ་ཚོརོ་ཤེིསེ་འཇུག་དགསོེ།

རང་ཉིད་ལ་རགོསེ་རམ་མཁ་ོབ་ཤེིསེ་པོར་རྟོག་པོར་དུསེ་ཡུན་གང་ཙམ་འགརོ་ངེསེ་ཤིིང་། རགོསེ་རམ་
མཁ་ོབ་ཤེིསེ་འཕྲོལ། དེ་གང་ནསེ་ཞུ་དགསོེ་པོ་ཤེིསེ་གལ་ཆེེ།
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ཐགོ་མར་གང་དུ་འགྲོ་ོདགསོེ་པོ་དང་ཤེིསེ་དགསོེ་པོ་ཁག
རང་གི་སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་དང་བདེ་ཐང་ཐད་སེེམསེ་ཁུར་བྱུང་ན། ཐགོ་མར་འགྲོ་ོསེ་ནི་སྨན་
པོའམ། མིང་གཞེན་ལ་སིྤྱོ་ཁྱེབ་སྨན་པོ་GP ཟེེར་བ་དེ་རེད།

ཨོ་ོསིེ་ཊོ ོ་ལི་ཡའི་ནང་། GP ཁ་ཤིསེ་ལ་སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་ཐད་དམིགསེ་བསེལ་སྦྱོངོ་བརྡར་
ཡདོ་ཅིོང་། ཁེྱེད་ཀིྱིསེ་ཨོང་གྲོངསེ་ 1300 22 4636 བརྒྱུད་ Beyondblue ལ་ཁ་པོར་བཏེང་
སེྟེ། རང་གི་སེ་གནསེ་ཀིྱི་ GP སྨན་པོའི་སྐརོ་ཞིེབ་གནསེ་སྐད་ཆེ་དིྲསེ་ན་འགིྲོག

སྨན་བཅོསོེ་བྱེང་བུ་ཡདོ་པོ་ཚོསོེ་སྨན་པོར་གླི་ཡནོ་ཉུང་ཉུང་ཞིེག་སྤྲོད་དེ་བསེྟེན་གཏུགསེ་ཆེགོ་ཅིོང་། 
སྐབསེ་རེ་གླི་ཡནོ་རྩེ་བ་ནསེ་སྤྲོདོ་མི་དགསོེ། (འདི་ལ་ bulk billing ཟེེར།)

སྨན་བཅོསོ་ལྟ་སྐྱངོ་ཁངོས་འཛུལ་ཞུགས།
སྨན་བཅོསོེ་ལྟ་སྐྱངོ་ནི་ཨོ་ོསིེ་ཊོ ོ་ལི་ཡའི་མང་ཚོགོསེ་ཀིྱི་འཕྲོདོ་བསེྟེན་འགན་བཅོལོ་ལསེ་གཞིེ་ཞིེག་
ཡིན་ཅིོང་། དེའི་ཁངོསེ་འསོེ་ཆེསོེ་ཚོང་བའི་ཨོ་ོསིེ་ཊོ་ོལི་ཡའི་གྲོངོ་མི་རྣམསེ་ཞུགསེ་ཆེགོ

སྨན་བཅོསོེ་ལྟ་སྐྱངོ་བྱེང་བུ་ཞུ་ཕྱོགོསེ།

ཨོང་གྲོངསེ་ 132 011 ལ་ཁ་པོར་བཏེང་སེྟེ། རང་དང་ཉེ་ཤིསོེ་ཀིྱི་སྨན་བཅོསོེ་ལྟ་སྐྱངོ་ལསེ་ཁུངསེ་གར་
ཡདོ་དིྲསེ།

སྨན་བཅོསོེ་ལྟ་སྐྱངོ་ལསེ་ཁུངསེ་ལ་ཕིྱོན་ཏེེ། འཛུལ་ཞུགསེ་འགེངསེ་ཤིགོ་བཀང་བའམ། འདི་ནསེ་ཕབ་
ལེན་གནང་། https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/forms/
ms004

རགོསེ་རམ་དགསོེ་ཚེོ། ཨོང་ 131 450 ལ་ཁ་པོར་བཏེང་སེྟེ་སྨན་བཅོསོེ་ལྟ་སྐྱངོ་གི་སྐད་སྒྱུར་བར་
མཐུད་རགོསེ་གསུངསེ། སྐད་ཡིག་མང་པོའིོ་སྐད་སྒྱུར་བ་ཡདོ་རེད།

8

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/forms/ms004
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/forms/ms004


གཤིམ་གསེལ་ལསེ་གང་རུང་གཅིོག་ཡདོ་ན། ཨོ་ོསིེ་ཊོ ོ་ལི་ཡར་སྡེདོ་མཁན་ཁངོསེ་ནསེ་ ནརོ་ཕགོ་མཚོ་ོ
གིླིང་པོ་ཕུད་གཞེན་ཚོང་མར་སྨན་བཅོསོེ་ལྟ་སྐྱངོ་ཐབོ་ཐུབ།

 • ཨོ་ོསིེ་ཊོ ོ་ལི་ཡའི་མི་སེེར།
 • གཏེན་སྡེདོ་གྲོངོ་མི།
 • ནིའུ་ཛིི་ལན་ཌིིའི་མི་སེེར།
 • གཏེན་སྡེདོ་གྲོངོ་མིའི་ཐངོསེ་མཆེན་རིགསེ་གཅིོག་ཞུ་བའི་ཞུ་སྙན་དང་། ལསེ་ཀ་བྱེསེ་ཆེགོ་

པོའི་ཐངོསེ་མཆེན་དུསེ་ཚོདོ་མ་ཡལོ་བ་ཡདོ་མུསེ།
 • ཐངོསེ་མཆེན་དུསེ་ཚོདོ་མ་རྫོགོསེ་པོའི་ཐགོ རང་གི་ཕ་མའམ། བཟེའ་ཟླའམ། ཕྲུ་གུ་ཨོ་ོསིེ་ཊོ ོ་ལི་

ཡའི་མི་སེེར་ཡིན་པོའམ་གཏེན་སྡེདོ་གྲོངོ་མི་ཡིན་པོ།
 • རྒྱལ་ཁབ་གཞེན་དང་ Reciprocal Health Care Agreement (གཉིསེ་ཕན་

འཕྲོདོ་བསེྟེན་ལྟ་སྐྱངོ་གྲོསོེ་མཐུན་)གིྱིསེ་ཁྱེབ་པོ།

སློབོ་ཕྲུག
ཁེྱེད་རང་ཨོ་ོསིེ་ཊོ ོ་ལི་ཡར་སློབོ་ཕྲུག་གི་ཐངོསེ་མཆེན་ཐགོ་ཡངོ་བ་ཡིན་ན། སྨན་བཅོསོེ་ལྟ་སྐྱངོ་གིསེ་
ཁྱེབ་ཀིྱི་མེད་པོསེ། རང་ངསོེ་ནསེ་སྨན་བཅོསོེ་འགན་བཅོལོ་ཉ ོ་དགསོེ། དེ་མིན་སྨན་བཅོསོེ་ག་རེ་བྱེསེ་
པོ་དེའི་རིན་པོ་ཆེ་ཚོང་སྤྲོདོ་དགསོེ་ཆེགསེ་ཀིྱི་རེད།

འཕྲོདོ་བསེྟེན་ལྟ་སྐྱངོ་བྱང་བུ།
ཡངོ་འབབ་དམའ་བའི་གྲོསེ་དང་། གཞུང་གི་རགོསེ་དངུལ་དང་འཚོ་ོསྣནོ་ཐབོ་མཁན་འགའ་ཞིེག་ལ་
འཕྲོདོ་བསེྟེན་ལྟ་སྐྱངོ་བྱེང་བུ་ཐབོ་སིྲིད། འཕྲོདོ་བསེྟེན་ལྟ་སྐྱངོ་བྱེང་བུའམ། འཚོ་ོསྣནོ་ཐབོ་མཁན་ཚོའིོ་
ཆེག་ཡང་བྱེང་བུསེ། སྨན་པོསེ་སྨན་ཤིགོ་སྤྲོད་པོའི་སྨན་གིྱི་རིན་གངོ་ཆེག་ཡང་ཐབོ་ཐུབ་པོ་མ་ཟེད། 
སྨན་པོ་ཁ་ཤིསེ་ཀིྱིསེ་བྱེང་བུ་འདི་ཡདོ་པོའི་ནད་པོར་ bulk bill བེྱེད་ཀིྱི་རེད།
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རགོསེ་རམ་ཞུ་ཆེེད་གཞེན་ག་པོར་འགྲོ་ོདགསོེ་རེད།
སེམས་ནད་སྨན་པ།
སེེམསེ་ནད་སྨན་པོ་ནི་ཆེེད་དུ་སྨྱོ་ོནད་གསེ་ོབཅོསོེ་བེྱེད་པོའི་ཆེེད་ལསེ་སྨན་པོ་ཞིེག་རེད། སེེམསེ་ནད་
སྨན་པོ་མང་པོསོེ་སྨན་དཔྱད་གཞེན་བེྱེད་རུང་གཙ་ོབ་ོདཔྱད་ཞིེབ་དང་སྨན་བཅོསོེ་བྱེ་རྒྱུ་གཙ་ོགནད་
དུ་བཟུང་གི་ཡདོ། སེེམསེ་ནད་སྨན་པོའི་འགྲོ་ོགྲོནོ་ཆེ་ཤིསེ་དེ་སྨན་བཅོསོེ་བྱེང་བུའི་ཁྱེབ་ཁངོསེ་སུ་ཚུད་
ཡདོ་ཀྱིང་དེསེ་མ་འདུམ་པོའི་"བར་ཁྱེད་"ཁེྱེད་རང་གིསེ་སྤྲོདོ་དགསོེ་སིྲིད། ཁེྱེད་ཀིྱི་GPཡིསེ་ཁེྱེད་རང་
སེ་གནསེ་དེ་གའི་སེེམསེ་ནད་སྨན་པོར་ངསོེ་སྦྱོརོ་བེྱེད་ཐུབ།

སེམས་ཁམས་རིག་པ་བ།
སེེམསེ་ཁམསེ་རིག་པོ་བསེ། སྨན་གིྱི་སྨན་ཤིགོ་སྤྲོདོ་མི་ཐུབ་ཀྱིང་། སེེམསེ་ཁམསེ་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟོག་
ཞིེབ་དང་བཅོསོེ་ཀ་བྱེསེ་ཆེགོ དེསེ་ནད་པོའི་དགསོེ་མཁརོ་གཞིེགསེ་ཏེེ་སློབོ་སྟེནོ་དང་སེེམསེ་ནད་
བཅོསོེ་ཐབསེ་བེྱེད་ཀིྱི་རེད། སྨན་པོ་ GP ཡིསེ་ངསོེ་སྦྱོརོ་བྱེསེ་ན་སེེམསེ་ཁམསེ་རིག་པོ་བའི་གླི་ཡནོ་གིྱི་
དདོ་འགའ་ཞིེག་སྨན་བཅོསོེ་བྱེང་བུ་ནསེ་སྤྲོདོ་ཐུབ་རུང་། སེེམསེ་ནད་སྨན་པོའི་སྐབསེ་བཞིེན་རང་ངསོེ་
ནསེ་“བར་ཁྱེད་”སྤྲོདོ་དགསོེ་བྱུང་སིྲིད།

སེྡེ་ཁུལ་སེམས་ཁམས་འཕྲོདོ་བསེྟེན་ཁང་།
སྨན་པོ་ GP ཡི་ཐགོ་ཏུ། སེྡེ་ཁུལ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་ཁང་གིསེ་སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་དང་བདེ་ཐང་
ཐད་རགོསེ་རམ་གནང་སིྲིད། སེྡེ་ཁུལ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་ཁང་ཁ་ཤིསེ་ཀིྱིསེ་སློབོ་སྟེནོ་དང་སིྤྱོ་ཚོགོསེ་རགོསེ་
སྐྱརོ་བེྱེད་མཁན་གིྱི་སེེམསེ་ཁམསེ་རིག་པོ་བ་དང་། སིྤྱོ་ཚོགོསེ་ཞེབསེ་ཞུ་བ་མཁ་ོསྤྲོདོ་བེྱེད་ངེསེ་ཤིིང་། དེ་
དག་ཚོང་མ་རང་ཁུལ་གིྱི་སེེམསེ་ནད་སྨན་པོ་དང་འབེྲལ་བ་ཡདོ་པོ་རེད། 
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སེྡེ་ཁུལ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་ཁང་ལ་རྒྱུན་དུ་རིག་གཞུང་སྣ་མང་འཕྲོདོ་བསེྟེན་ལསེ་བེྱེད་པོ་ཡདོ་པོ་དེསེ། སེ་
གནསེ་ཀིྱི་མི་རིགསེ་ཁག་ལ་རགོསེ་རམ་བེྱེད་ཅིོང་། ཁིྱེམ་མཚེོསེ་ལེྟ་གནསེ་ཁང་གིསེ་སེ་གནསེ་སུ་
བཅོའ་སྡེདོ་བེྱེད་མཁན་ཚོརོ་སིྤྱོ་ཚོགོསེ་རགོསེ་སྐྱརོ་དང་ལསེ་རིམ་མཁ་ོསྤྲོདོ་བེྱེད། ཞེབསེ་ཞུ་ཁ་ཤིསེ་ལ་
རིན་པོ་ཕྲོན་བུ་སྤྲོདོ་དགསོེ་སིྲིད། ནམ་རྒྱུན་འདི་ཚོརོ་ངསོེ་སྦྱོརོ་དགསོེ་ཀིྱི་མེད།

སློབོ་སྟེནོ་པ།
སློབོ་སྟེནོ་པོསེ། མི་ཚོརོ་སེ་ོསེའིོ་དཀའ་ངལ་དང་སེེམསེ་ཚོརོ་བརྗེདོ་དུ་བཅུག་སེྟེ། དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་
ལེན་བེྱེད་ཐབསེ་འཚོལོ་རགོསེ་བེྱེད། གལ་ཏེེ་ཁེྱེད་རང་ལ་སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་གིྱི་དཀའ་ངལ་
ཡདོ་པོའམ། དེ་མིན་གིྱི་དཀའ་ངལ་དཔེོར་ན་མྱོ་ངན་ཁུར་བཞིེན་པོ། མཛིའ་འབེྲལ་ཆེད་པོ། ལསེ་ཀའི་
དཀའ་ངལ་སེགོསེ་འཕྲོད་དུསེ་འདིསེ་ཕན་ཐགོསེ་ཆེེན་པོ་ོཡངོ་སིྲིད།

ནིའུ་སའོ་ོརྡ་ཝེེལ་རིག་གཞུང་ཀུན་ཁྱབ་སེམས་ཁམས་འཕྲོདོ་བསེྟེན་ལེྟ་
གནས།
ནིའུ་སེའོ་ོརྡ་ཝེེལ་རིག་གཞུང་ཀུན་ཁྱེབ་སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་ལེྟ་གནསེ་ཁང་གིསེ། སྨན་དཔྱད་
ཀིྱི་ཞེབསེ་ཞུ་མཁ་ོསྤྲོདོ་བེྱེད་པོའི་ཁངོསེ་སུ། སྐད་ཡིག་སྣ་མང་གི་སིྤྱོ་ཚོགོསེ་སེེམསེ་ཁམསེ་བརྟོག་ཞིེབ་
དང་། སློབོ་སྟེནོ། མི་སེྒེར་རམ། ཁིྱེམ་ཚོང་། དེ་བཞིེན་ཚོགོསེ་ཆུང་ལ་སེེམསེ་ཁམསེ་དང་འབེྲལ་བའི་
སློབོ་གསེ།ོ ད་ཡདོ་སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་ཞེབསེ་ཞུའི་སྒེང་ལ་སྐད་ཡིག་བེྱེ་བྲག་པོ་དམིགསེ་
འབེན་དུ་བཞེག་པོའི་འབེྲལ་འཛུགསེ་སྨན་དཔྱད་དང་། འཛིད་སྤྱོདོ་པོ་དང་ལྟ་སྐྱངོ་བ་རྣམསེ་སྔོར་ལྷག་
གི་སྒེ་ོནསེ་ཞེབསེ་ཞུ་སྤྱོདོ་རྒྱུ་རགོསེ་རམ་བེྱེད་ཀིྱི་ཡདོ། ཞེབསེ་ཞུ་འདི་ཐབོ་པོར་ཁེྱེད་རང་ལ་ངསོེ་སྦྱོརོ་
ཡི་གེ་དགསོེ་རེད། སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་ཁང་ལ་ཨོང་1800 011 511 བརྒྱུད་འབེྲལ་བ་བེྱེད་
པོའམ། སེ་གནསེ་སེྡེ་ཁུལ་སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་སེྡེ་ཁག་ལ་འབེྲལ་བ་གནང་།



སྐྱབས་བཅོལོ་བར་རགོས་རམ་ལས་གཞིི། (AMES)
AMES ནི། སྐྱབསེ་བཅོལོ་ཞུ་མཁན་གིྱི་ལསེ་རིམ་ནང་ཚུད་ཟིེན་པོ་ཚོའིོ་ཆེེད་དུ་རེད། AMES ཡིསེ་
ཞེབསེ་ཞུ་སྣ་མང་མཁ་ོསྤྲོདོ་བྱེསེ་ཏེེ་ཁེྱེད་རང་གཞིེསེ་ཆེགསེ་རྒྱུར་རགོསེ་རམ་བེྱེད་ཐུབ། མི་ཚོང་མ་
ཞེབསེ་ཞུ་འདི་ཐབོ་པོའི་འསོེ་ཆེསོེ་ཚོང་བ་ཞིེག་མ་རེད། འདིའི་སྐརོ་རྒྱསེ་པོ་ཤེིསེ་པོར་ཁེྱེད་རང་གི་ངསོེ་
ནསེ་ AMES ལ་འབེྲལ་བ་གནང་དགསོེ་རེད།

ནིའུ་སའོ་ོརྡ་ལེྦེལ་མངའ་སེྡེའི་མནར་གཅོདོ་དང་སེམས་གཅོངོ་གས་ོབཅོསོ་
ཞིབས་ཞུ་ཁང་། (STARTTS)
STARTTS ཡིསེ་སེེམསེ་གཅོངོ་དང་མནར་བཅོསོེ་ཕགོ་པོའི་སྐྱབསེ་བཅོལོ་བར་ཞེབསེ་ཞུའི་རིམ་པོ་
མང་པོ་ོཞིེག་སྒྲུབ་ཀིྱི་ཡདོ། དེའི་ཁངོསེ་སུ། བརྟོག་ཞིེབ་དང་། སློབོ་སྟེནོ། ཁིྱེམ་ཚོང་བཅོསོེ་ཀ། ཚོགོསེ་
ཆུང་བཅོསོེ་ཀ རམ་སྐྱརོ་ཚོགོསེ་ཆུང་། གཞེནོ་སེྐྱསེ་ཀིྱི་ལསེ་རིམ་བཅོསེ་ཚུད། 

སྨན་ཁང་དུ་འཇུག་པ།
NSW Mental Health Act (ནིའུ་སེའོ་ོརྡ་ཝེེལ་མངའ་སེྡེའི་སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་གིྱི་
ཁིྲམསེ་ཡིག་)གཞིེ་བཟུང་ནད་པོ་ཞིེག་སྨན་ཁང་དུ། དང་བློངསེ་སེམ། དང་བློངསེ་མ་ཡིན་པོའི་སྒེ་ོ
ནསེ་བཅུག་ཆེགོ་པོ་ཡིན། [ཕིྱོ་མ་]འདི་ནི་མི་ཞིེག་སེེམསེ་ཁམསེ་ནད་པོ་ཡིན་པོའམ། སེེམསེ་ཁམསེ་
འཁྲུག་སེྟེ་རང་ངམ་གཞེན་ལ་ཚོབསེ་ཆེེའི་གནདོ་འཚེོ་བཟེ་ོཉེན་ཡདོ་པོར་ངསོེ་འཛིིན་བྱུང་སྐབསེ་ལག་
བསྟེར་བེྱེད་པོ་རེད། དེའི་ཁངོསེ་སུ། ལུསེ་ལ་འཚེོ་བ་དང་། མིང་གྲོགསེ་དང་། འབེྲལ་ལམ། དཔོལ་འབྱེརོ་
ལ་གནདོ་པོ། རང་གིསེ་རང་ཡལ་བར་བརོ་བ་དང་། དམ་དྲག་མེད་པོའི་ལྟ་སྐྱངོ་གི་རིགསེ་བེྱེད་མཁན་
གཞེན་མེད་པོ་བཅོསེ་ཚུད། གལ་ཏེེ་ཁེྱེད་རང་། རང་ངམ་གཞེན་གིྱི་ཐད་སེེམསེ་ངལ་བྱུང་ན། རང་ཁུལ་
གིྱི་སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་ཞེབསེ་ཞུ་ཁང་ལ་འབེྲལ་བ་གནང་། 

དང་བློངསེ་ཀིྱིསེ་ཞུགསེ་པོ། འདི་ནི་རང་ཉིད་སེེམསེ་ཁམསེ་ཐང་ཐང་མེད་པོ་ཚོརོ་ཏེེ། རང་ངསོེ་ནསེ་
སྨན་ཁང་དུ་སྨན་བཅོསོེ་ཀིྱི་དུསེ་ཡུན་རིང་བསྡེད་པོར་ག ོ
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དང་བློངསེ་མ་ཡིན་པོར་བཅུག་པོ། འདི་ནི་མི་ཞིེག་འདདོ་པོ་མེད་བཞིེན་དུ་སྨན་ཁང་ངམ། སྨན་བཅོསོེ་
བེྱེད་སེ་ཞིེག་ཏུ་འཁིྲད་པོར་ག ོ

ཁངོ་ཚོ་ོསྨན་ཁང་དུ་སེློབསེ་རེྗེསེ། སྨན་པོསེ་བརྟོག་ཞིེབ་བྱེསེ་ཏེེ་སྨན་ཁང་གི་སྨན་བཅོསོེ་འསོེ་འཚོམསེ་
ཡིན་མིན་ཐག་གཅོདོ་བེྱེད་ཀིྱི་རེད། གནསེ་སྟེངསེ་འདིའི་འགོ་ཏུ་ཐབོ་ཐང་གི་བསྒྲགསེ་ཡིག་
(Statement of Rights)སྤྲོད་པོའི་མིསེ། རང་ཉིད་དྲང་བདེན་མིན་པོའི་སྒེ་ོནསེ་བཀག་ཉར་
བྱེསེ་པོར་ཡིད་ཆེེསེ་ཡདོ་ན། རང་དབང་ཅོན་གིྱི་སློབོ་སྟེནོ་ཞུསེ་ཆེགོ་པོ་ཡིན།

རམ་སྐྱརོ་ཚགོས་པ།
རམ་སྐྱརོ་ཚོགོསེ་པོ་ནི། གནད་དནོ་འདྲ་མཚུངསེ་ཀིྱི་མི་མཉམ་དུ་འཛིམོསེ་ཏེེ་གྲོསོེ་བསྡུར་དང་རང་
རང་གི་ལ་ོརྒྱུསེ་གེླིང་རེསེ་བེྱེད་ཡུལ་བརྟོན་པོ་ོཞིེག་ཡིན། མི་མང་པོསོེ་རམ་སྐྱརོ་ཚོགོསེ་པོ་འདི་ཚོ་ོཕན་
ཐགོསེ་ཆེེན་པོརོ་མཐངོ་གི་ཡདོ།
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སྐད་སྒྱུར་ཞེབསེ་ཞུ།
ཁེྱེད་ལ་སྐད་སྒྱུར་དགསོེ་ན། ཨོང་ 131 450 བརྒྱུད་ཁ་པོར་སྐད་སྒྱུར་ཞེབསེ་ཞུ་ཁང་ལ་འབེྲལ་བ་གནང་།

བེད་སྤྱོདོ་ཆེེ་བའི་ཁ་པོར་ཨོང་གྲོངསེ་དང་དྲ་རྒྱ།
WayAhead བྱ་ར།འདི་ནསེ་ནིའི་སེའོ་ོརྡ་ཝེེལ་
མངའ་སེྡེའི་ནང་གི་སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་དང་
འབེྲལ་ཡདོ་ཀིྱི་རྒྱུ་ཆེ་ཞིེབ་རྒྱསེ་བརེྙེད་ཐུབ།  
https://directory.wayahead.org.au/ 
སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན་གིྱི་ཆེ་འཕིྲོན་ཁ་པོར་ཨོང་།  
1300 794 991 
རིག་གཞུང་ཀུན་ཁྱེབ་སེེམསེ་ཁམསེ་འཕྲོདོ་བསེྟེན། 
(02) 9912 3850  
https://www.dhi.health.nsw.gov.au/
transcultural-mental-health-centre 
སྨན་བཅོསོེ་ལྟ་སྐྱངོ་གི་སིྤྱོ་ཡངོསེ་སེྦྲལ་ལམ། 132 011  
https://www.servicesaustralia.gov.au/
individuals/medicare 
ན་བཅོསོེ་ལྟ་སྐྱངོ་སྐད་སྒྱུར་ཨོང་། 131 450
Beyond Blue - 1300 22 4636  
https://www.beyondblue.org.au/ 

ཨོ་ོསིེ་ཊོ ོ་ལི་ཡའི་སེེམསེ་ཁམསེ་རིག་པོའི་ཚོགོསེ་པོ། 
1800 333 497  
https://www.psychology.org.au/ 
ནིའུ་སེའོ་ོརྡ་ཝེེལ་རྒྱ་གྲོམ་དམར་པོའིོ་ཚོགོསེ་པོ། 
1800 733 276  
https://www.redcross.org.au/ 
དབུསེ་འབེྲལ་མཐུད་སྐད་ཡིག་སྣ་མང་ལེྟ་གནསེ།  
131 202
དབུསེ་འབེྲལ་མཐུད་ལསེ་ཁུངསེ། 136 150
ནིའུ་སེའོ་ོརྡ་ལེྦེལ་མངའ་སེྡེའི་མནར་གཅོདོ་དང་སེེམསེ་
གཅོངོ་གསེ་ོབཅོསོེ་ཞེབསེ་ཞུ་ཁང་། (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/


འགན་འཁིྲ་མེད་པོའི་གསེལ་བསྒྲགསེ།
འདིར་བཀདོ་པོའི་གནསེ་ཚུལ་རྣམསེ་ཤེིསེ་ཡནོ་སློབོ་གསེའིོ་དགསོེ་དནོ་ཆེེད་ཡིན། ལེྟབསེ་དེབ་དང་དྲ་རྒྱ་གཉིསེ་
ཀསེ་མིའི་ནད་ང་ོའཕྲོདོ་མི་ཐུབ་པོའི་ཆེ་ནསེ། དགསོེ་མཁ་ོཡདོ་དུསེ་ག་དུསེ་ཡིན་རུང་ཆེེད་ལསེ་པོའི་སེ་ནསེ་སློབོ་
སྟེནོ་དང་རགོསེ་རམ་ཞུ་གལ། WayAhead ཡིསེ་གངོ་ཞུསེ་གནསེ་ཚུལ་ཁག་གི་ཐགོ་མང་ཚོགོསེ་ཀིྱི་ལེགསེ་སེྤོལ་
ཉེསེ་འགགོ་གི་བསེམ་འཆེར་གསུང་རྒྱུར་སྐུལ་མ་ཞུ། གནད་བསྡུསེ་འདི་ WayAhead – Mental Health 
Association NSW ཡིསེ་སེྤོལ་བ་གསེལ་ཁ་བཏེདོ་ན། བསྐྱར་པོར་བྱེསེ་ན་འགིྲོག

WayAhead - Mental Health Association NSW
Suite 2.01, Building C, 33 Saunders St,  
Pyrmont, NSW 2009
info@wayahead.org.au

Last reviewed by TM - May 2021

"ངས་རང་ཉིིད་ཀིྱིས་མྱངས་པ་ཚང་མ་ཏག་ཏག་ཤེེས་ཐུབ་
མཁན་གིྱི་མི་རེྙེད་བྱུང་"




	གཞིས་སྤོ་མཁན་དང་སྐྱབས་བཅོལ་བ།
	ཨོ་གླིང་ནང་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་གོ་རྟོགས་བྱུང་ཚུལ།
	སེམས་ཁམས་ནད་པའི་རྟགས།
	རིག་གཞུང་གི་ངོས་འཛིན་དང་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན།
	ཐོག་མར་གང་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་དང་ཤེས་དགོས་པ་ཁག
	རོགས་རམ་ཞུ་ཆེད་གཞན་ག་པར་འགྲོ་དགོས་རེད།
	བེད་སྤྱོད་ཆེ་བའི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་དང་དྲ་རྒྱ།
	སྐད་སྒྱུར་ཞབས་ཞུ།
	འགན་འཁྲི་མེད་པའི་གསལ་བསྒྲགས།


