سواالت رایج در مورد گزارش نهای
گزارش نهای چیست؟
ی
ن
تعیی کرده است .این اصالحات به سود کل
تندرست ویکتوریا
کمیسیون برنامه ای را برای طرایح مجدد سیستم سالمت روان و
جامعه محیل ویکتوریا خواهد بود.
نهای شامل  65توصیه برای تغیی است .این توصیه ها ،نه توصیه در گزارش موقت کمیسیون را تکمیل یم کنند.
گزارش ی
ی
تندرست برای همه افراد آسان شود .برای انجام
ییک از اصالحات اصیل این است که امکان استفاده از سیستم سالمت روان و
ن
ی
این کار ،سیستم ی
ی
تندرست خواهد بود .این خدمات ،خدمای درمای،
آی شامل  50تا  60خدمات جدید محیل سالمت روان و
ی
مر ی
حمایت را برای بزرگساالن فراهم خواهند کرد.
اقبت و

ی
کسای این توصیه ها را به مرحله اجرا خواهند گذاشت؟
چه
ن
تعیی شده توسط کمیسیون را به مرحله اجرا خواهد گذاشت .بخش جدید سالمت روان و
دولت ویکتوریا تمایم توصیه های
ی
ی
ی
ن
.
تندرست اداره بهداشت ،سیستم سالمت روان و تندرست را مدیریت خواهد کرد آنها مسئولیت به اجرا گذاشی توصیه های
کمیسیون را به عهده خواهند داشت.

این توصیه ها در چه زمان به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد؟
توصیه های کمیسیون به ن ن
ی
تندرست ما یم باشد .ایجاد این تغییات طول خواهد
میله تغییی بزرگ در سیستم سالمت روان و
کشید.
بریح از توصیه های گزارش موقت هم اکنون در دست اجرا یم باشند .این شامل ی
ن
گسیش برنامه ارائه خدمات برون مرکزی
ی
خودکش ( )HOPEیم شود .اجرای ی
ی
بیشیی دارند.
مابق توصیه ها نیاز به زمان
بیمارستان در مشارکت بعد از اقدام به
کمیسیون یک برنامه ن
ن
تعیی کرده است که شامل سه مرحله یم شود:
زمای اصالحات  10ساله را




کوتاه مدت  -تا پایان سال 2022
میان مدت  -تا پایان سال 2026
بلند مدت  -تا پایان سال .2031

آیا یم توانم نسخه ای از گزارش نهای را دریافت کنم؟
ی
نهای و خالصه و
کمیسیون سلطنت متعهد به کاهش ردپای زیست محییط خود یم باشد .ما شما را تشویق یم کنیم که گزارش ی
توصیه های آن را آنالین بخوانید.
دسییس به ی
اگر در خانه ی
اینینت ندارید ،یم توانید برای خواندن گزارش به صورت آنالین به کتابخانه محیل خود مراجعه کنید.
کتابخانه محیل خود را یم توانید اینجا در وب سایت کتابخانه های عمویم ویکتوریا پیدا کنید.

اگر در مورد گزارش نهای سوایل داشته باشم ،چه کاری باید انجام بدهم؟
ً
نهای ،لطفا ایمییل به  mentalhealth@dhhs.vic.gov.auارسال کنید.
برای پرسش سوال خود در مورد گزارش ی
ن
ن
ی
کارتوی در مورد گزارش
رسای و یک ویدئو
اطالعای که به دنبال آن یم گردید را در این برگه های اطالع
شما ممکن است بتوانید
نهای ،پیدا کنید.
ی

ی
همچنی یم توانم نظر خود در مورد کار کمیسیون را ارائه دهم؟
آیا
ی
ی
بیشیی را بپذیرد.
سلطنت به پایان رسیده است ،در نتیجه نیم تواند نظرات
کمیسیون
ً
نظرسنج نیوی کاری و بیش
کمیسیون بیش از  12,500نظر از افراد و سازمان ها دریافت کرد .این شامل تقریبا  3,000پاسخ به
ی
از:





 3,200نظر ارائه شده
ی
 1,650نفر که در جلسات مشاوره با جامعه محیل شکت کردند
 250شاهد و
نظرسنج در مورد احساسات جامعه محیل یم شد.
 3,000پاسخ به
ی

