
 

 

 سواالت متداول در مورد گزارش نهای  

 

 در گزارش نهای  چه گنجانیده شده ست؟

الحات به نفع  این اصکمیسیون یک برنامه ای را برای طرایح مجدد سیستم صحت روانی و تندرستی ویکتوریا تنظیم کرده است. 

 کل جامعه ویکتوریا خواهد بود. 

توصیه موجود در گزارش موقت کمیسیون بنا یافته  9توصیه برای ایجاد تغییر است. این ها براساس  65گزارش نهانی شامل 

 است. 

ی استفاده از سیستم صحت روانی و تندرستی برای همه است. برای انجام د کار،   ادن اینییک از اصالحات اسایس آسان ساختی

خدمات صحت روانی و تندرستی جدید محیل است. این خدمات تداوی، مراقبت و کمک به   60تا  50سیستم آینده شامل 

 کالنساالن را فراهم خواهد کرد. 

 

 چه کیس این توصیه ها را اجرا یم کند؟

زارت جدید صحت روانی و تندرستی در و  حکومت ویکتوریا تمام توصیه های ارائه شده توسط کمیسیون را اجرا خواهد کرد. بخش

 صحت، سیستم صحت روانی و سالمت را مدیریت خواهد کرد. آنها مسئول اجرای توصیه های کمیسیون خواهند بود. 

 

 چه زمایی توصیه ها اجرا خواهد شد؟

ات وقت یم  این تغتوصیه های کمیسیون نشان دهنده یک تغییر بزرگ در سیستم صحت روانی و تندرستی ما یم باشد. انجام  ییر

د.   گیر

ش برنامه خدمات رسانی شفاخانه بعد  ی حاال در حال انجام شدن است. این شامل گسیی بعضی از توصیه های گزارش موقت همتر

ند. HOPEازخودکشی بعد از رخصت شدن از شفاخانه )  ( هم یم شود. توصیه های دیگر وقت بیشیی یم گیر

 مطرح کرده است که شامل سه مرحله است: ساله را  10کمیسیون یک برنامه اصالح 

  2022تا پایان سال  -کوتاه مدت 

  2026تا پایان سال  -میان مدت 

  2031تا پایان سال  -طوالنی مدت. 

 

 آیا یم توانم یک نسخه چایی گزارش نهای  را داشته باشم؟

ات خود بر محیط زیست را کاهش دهد.  ، گز ما شما را تشویق یم کنیم که  کمیسیون سلطنتی متعهد است که تاثیر ارش نهانی

 .خالصه آن و توصیه ها را آنالین بخوانید

یس ندارید، یم توانید از کتابخانه محیل استفاده کنید و گزارش را آنالین بخوانید. یم نت دسیی توانید کتابخانه  اگر در خانه به اینیی

 پیدا کنید.  اینجا )کتابخانۀ عامه ویکتوریا( در  Victoria Public Libraryمحیل خود را در وب سایت 

 

 اگر در مورد گزارش نهای  سوایل داشته باشم چه کنم؟

 به 
ً
، لطفا  ایمیل ارسال کنید.  mentalhealth@dhhs.vic.gov.auبرای پرسیدن سوال در مورد گزارش نهانی

ی ممکن است بتوانید معلومانی را که به دنبال آن هستید در ا ا درباره  ر  نیمیشن ویدیونی و یک ا ورقه های معلوماتین همچنتر

 گزارش نهانی پیدا کنید. 

https://finalreport.rcvmhs.vic.gov.au/download-report/
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/


 

 

 

 آیا هنوز هم یم توانم در مورد کار کمیسیون نظری بدهم؟

ی را بپذیرد.   کمیسیون سلطنتی پایان یافته است، بنابراین نیم تواند نظرات بیشیی

جواب به یک نظرسنجی  3000پیشنهاد و همکاری را از افراد و سازمان ها دریافت کرد. این شامل  12،500کمیسیون بیشیی از 

وی کار و بیش از:   نیر

 3,200 ارائۀ پیشنهاد 

  اک  ه جامعه  نفر در جلسات مشاور  1650اشیی

 250  شاهد 

 3000  .جواب به برریس احساسات جامعه یم شد 


