
 

 

  
 
 األسئلة الشائعة حول التقرير النهائ

 

؟  
 
  التقرير النهائ

 
 ماذا يوجد ف

ي والية فيكتوريا. 
 
ع ستفيد هذه اإلصالحات المجتموضعت المفّوضية خطة إلعادة تصميم نظام الصحة العقلية والرفاهية ف

 الفيكتوري بأرسه. 

ي 
ي تقرير المفّوضية المؤقت.  65يتضمن التقرير النهائ 

 
. وهي تستند إىل التوصيات التسع الواردة ف  توصية للتغيير

ي جعل نظام الصحة العقلية والرفاهية سهل االستخدام للجميع. للقيام بذلك، سيشمل ا
 
نظام ليتمثل أحد اإلصالحات الرئيسية ف

.  60-50المستقبلي  ر هذه الخدمات العالج والرعاية والدعم للبالغير 
ّ
 خدمة محلية جديدة للصحة العقلية والرفاهية. ستوف

 

ذ التوصيات؟
ّ
 من سينف

ي دائرة 
 
متها المفّوضية. سيتوىل قسم الصحة العقلية والرفاهية الجديد ف

ّ
ي قد

ذ حكومة والية فيكتوريا جميع التوصيات الت 
ّ
ستنف

 لصحة إدارة نظام الصحة العقلية والرفاهية. وسيكون مسؤول عن تنفيذ توصيات المفّوضية. ا

 

 متى سيتّم تنفيذ التوصيات؟

 .
ا
ا طويًل

ً
ات وقت ي نظام الصحة العقلية والرفاهية لدينا. وسيستغرق إجراء هذه التغيير

ا ف  ً ا كبير ً ل توصيات المفّوضية تغيير
ّ
مث
ُ
 ت

ي الت
ي ذلك توسيع نطاق برنامج المشاركة الميدانية بعض التوصيات الواردة ف 

قرير المؤقت هي قيد التنفيذ بالفعل. بما ف 

سوف تستغرق  [Hospital Outreach Post-suicidal after Engagement] (HOPE) .  للمستشفيات بعد محاولة االنتحار 

 التوصيات األخرى المزيد من الوقت. 

دت المفّوضية جدول أعمال إصالحي مدته 
ّ
 ات يتضمن ثالث موجات: سنو  10حد

  ة المدى  2022بحلول نهاية عام  -قصير

  2026بحلول نهاية عام  -متوسطة المدى 

  2031بحلول نهاية عام  -طويلة المدى . 

 

؟  
  الحصول عىل نسخة ورقية من التقرير النهائ 

 هل يمكنت 

 من آثارها البيئية. نحن نشّجعكم عل
ّ
م المفّوضية الملكية بالحد ص والتوصيات عل اإلني   تلي  

ّ
ي والملخ

 نت. قراءة التقرير النهائ 

نت. يمكنكم  ي مكتبتكم المحلية لقراءة التقرير عل اإلني 
ل، فيمكنكم المحاولة ف  ي المي  

نت ف  إذا لم يكن بإمكانكم الوصول إىل اإلني 

ي والية فيكتوريا ل مكتبتكم المحلية عل العثور ع
 . هنا   موقع المكتبات العامة ف 

 

؟  
 ماذا لو كان لدي سؤال حول التقرير النهائ 

ي إىل 
وئ  ، يرحى إرسال بريد إلكي  ي

 . mentalhealth@dhhs.vic.gov.auلطرح سؤال حول التقرير النهائ 

ي 
ي تبحثون عنها ف 

ا من العثور عل المعلومات الت 
ً
ي  صحائف المعلومات قد تتمكنون أيض

ول التقرير ح فيديو الرسوم المتحّركة وف 

 . ي
 النهائ 

 

 

https://finalreport.rcvmhs.vic.gov.au/download-report/
https://www.plv.org.au/find-a-library/
https://www.plv.org.au/find-a-library/
mailto:mentalhealth@dhhs.vic.gov.au
https://finalreport.rcvmhs.vic.gov.au/fact-sheets/
https://finalreport.rcvmhs.vic.gov.au/videos/


 

 

  عمل المفّوضية؟
 
 هل ال يزال لدي رأي ف

 لقد انتهت المفّوضية الملكية، لذا ال يمكنها قبول المزيد من المساهمات. 

رد عل استطالع القوى  3000مساهمة من األفراد والمنظمات. وشمل ذلك ما يقرب من  12500ّوضية أكير من تلقت المف

 العاملة وأكير من: 

 3200 رسالة خطية 

 1650  ،وا جلسات التشاور المجتمعية  شخًصا حض 

 250  ا
ً
 شاهد

 3000  .رد عل استطالع رأي المجتمع 


