سواالت متداول در مورد گزارش نهای
در گزارش نهای چه گنجانیده شده ست؟
کمیسیون یک برنامه ای را برای طرایح مجدد سیستم صحت ی
ی
تندرست ویکتوریا تنظیم کرده است .این اصالحات به نفع
روان و
کل جامعه ویکتوریا خواهد بود.
تغیی است .این ها براساس  9توصیه موجود در گزارش موقت کمیسیون بنا یافته
نهان شامل  65توصیه برای ایجاد ر
گزارش ی
است.
ساخت استفاده از سیستم صحت ی
ی
یی
تندرست برای همه است .برای انجام دادن این کار،
روان و
ییک از اصالحات اسایس آسان
ی
ی
سیستم آینده شامل  50تا  60خدمات صحت روان و تندرست جدید محیل است .این خدمات تداوی ،مراقبت و کمک به
کالنساالن را فراهم خواهد کرد.

چه کیس این توصیه ها را اجرا یم کند؟
حکومت ویکتوریا تمام توصیه های ارائه شده توسط کمیسیون را اجرا خواهد کرد .بخش جدید صحت ی
ی
تندرست در وزارت
روان و
صحت ،سیستم صحت ی
روان و سالمت را مدیریت خواهد کرد .آنها مسئول اجرای توصیه های کمیسیون خواهند بود.

چه ی
زمای توصیه ها اجرا خواهد شد؟
توصیه های کمیسیون نشان دهنده یک تغیی بزرگ در سیستم صحت ی
ی
تندرست ما یم باشد .انجام این تغ رییات وقت یم
روان و
ر
گید.
ر
ی
همت حاال در حال انجام شدن است .این شامل ی
ی
بعض از توصیه های گزارش موقت ر ی
رسان شفاخانه بعد
گسیش برنامه خدمات
ی
ی
گیند.
ازخودکش بعد از رخصت شدن از شفاخانه ( )HOPEهم یم شود .توصیه های دیگر وقت بیشی یم ر
کمیسیون یک برنامه اصالح  10ساله را مطرح کرده است که شامل سه مرحله است:




کوتاه مدت  -تا پایان سال 2022
میان مدت  -تا پایان سال 2026
ی
طوالن مدت  -تا پایان سال .2031

چای گزارش نهای را داشته باشم؟
آیا یم توانم یک نسخه ی
ی
نهان،
کمیسیون
سلطنت متعهد است که ر
تاثیات خود بر محیط زیست را کاهش دهد .ما شما را تشویق یم کنیم که گزارش ی
خالصه آن و توصیه ها را آنالین بخوانید.
اینینت ی
اگر در خانه به ی
دسییس ندارید ،یم توانید از کتابخانه محیل استفاده کنید و گزارش را آنالین بخوانید .یم توانید کتابخانه
محیل خود را در وب سایت ( Victoria Public Libraryکتابخانۀ عامه ویکتوریا) در اینجا پیدا کنید.

اگر در مورد گزارش نهای سوایل داشته باشم چه کنم؟
ً
نهان ،لطفا به  mentalhealth@dhhs.vic.gov.auایمیل ارسال کنید.
برای پرسیدن سوال در مورد گزارش ی
ی
ری
ویدیون را درباره
معلومان را که به دنبال آن هستید در این ورقه های معلومات و یک انیمیشن
همچنت ممکن است بتوانید
ی
نهان پیدا کنید.
گزارش ی

آیا هنوز هم یم توانم در مورد کار کمیسیون نظری بدهم؟
ی
ی
بیشیی را بپذیرد.
سلطنت پایان یافته است ،بنابراین نیم تواند نظرات
کمیسیون
ی
نظرسنج
بیشی از  12،500پیشنهاد و همکاری را از افراد و سازمان ها دریافت کرد .این شامل  3000جواب به یک
کمیسیون
ی
رنیوی کار و بیش از:





 3,200ارائۀ پیشنهاد
ی
اشیاک  1650نفر در جلسات مشاوره جامعه
 250شاهد
 3000جواب به برریس احساسات جامعه یم شد.

