
ኣብ እዋን ለብዒ ኮሮናቫይረስ ከምኡውን ካብኡ 
ብዝሓለፈ ንኣእምሮኣዊ ጥዕናኩም ከምኡውን 
ደሕንነትኩም ደገፍ

ንገሊኦም ሰባት: ካብ ለብዒ ኮሮናቫይረስ  
(COVID-19) ዝመጽእ ናይ ሰነ-ልቦና: 
ማሕበራዊ ከምኡውን ቍጠባዊ ሳዕቤን 
ኣብልዕሊ ኣእምሮኣዊ ጥዕናኦምን 
ደሕንነቶምን ዓቢ ተጽዕኖ ኣሕዲሩ ኣሎ። 
ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ዘለዉ ኩነታት 
ብተኸታታሊ ብዝቐርቡ ናይ መራኸቢ 
ብዙሓን ጸብጻባት ከምኡውን ንሓድሕዱ 
ዚዋቓዕ ሓበሬታ ውጥረትን ዝለዓለ 
ጭንቀት ይስምዖም። 

ከም ውጥረት: ጭንቀት: ሻቕሎት ወይ ከኣ ተስፋ ናይ 

ምቝራጽ ስምዒት ዝኣመሰሉ ስሚዒታት ምስማዕ ባህርያዊ 

እዩ። ኣብ ግዜ ለብዒ COVID-19 ከምኡውን ምዝርጋሑ 

ጠጠው ንምባል ንዝተዳለዉ ገደባት ዝኣመሰሉ ዘጨንቑ 

ፍጻመታት ከምኡውን ብድሕሪኡ: እዞም ስሚዒታት ልሙድ 

እየን። እዘን ስሚዒታት ተሰሚዑኩም ማለት ኩሉጊዜ ሓደ 

ነገር ጌጋ እዩ ማለት ኣይኮነን።

ይኹንምበር: ምጽዋር እንተ ከቢድኩም ወይ ከኣ ንብዙሕ ሰሙናት 

ዝጸንሕ ናይ ጭንቐት: ሻቕሎት ወይ ከኣ ናይ ምድቋስ ስምዒት 

እንተ ተሰሚዑኩም:  ብናይ መሻረኽቲ ድሕንነት (Partners in 
Wellbeing) ኣገልግሎት ኣቢሉ ሓገዝ ይርከብ።      

እቲ ናይ ናጻ ኣገልግሎት ደሕንነትኩም ክተመሓይሹ ንምሕጋዝ: ጸገማት 

ንምጽዋር ኣድላይ ዝኾኑ ሜላታት ክተማዕብሉ ከምኡውን ከድልየኩም 

ኸሎ ስምዒታዊ ደገፍ ብምቕራብ ሓደ-ንሓደ ደገፍ ይህብ። 

እቲ ጌጋ እንታይ ምኻኑ ብሓባር ንፍለጥ 

ምስ ኣሰልጣኒ ድሕንነት ብሓንሳብ ሓቢሮም ምስራሕ 

ንጭንከትኩም ወይ ከኣ ንሻቕሎትኩም መበገሲ ዝኾውን 

ዘሎ እንታይ ከምዝኮነ ብምምርማር ብሓሳብኩም፣ ኣብልዕሊ 

ስምኢትኩም ከምኡውን ልምድታትኩም ንጹርነት ክትረኽቡ 

ክሕግዘኩም’ዩ። ዝርርባት ብዛዕባ ኣዝዩ ብርቱዕ ስምዒት: ስምዒት 

ውሕስነት ዘይብሉ ምኻን ወይ ከኣ ምሽቓል ብግሊ ብዘይ ምፍራድ 

ንምዝርራብ ንዓኹም ዘተኣማምን ቦታ ይኸውን።  

ነገራት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ግበሩ

ብስልጠናን ብተግባራዊ ምኽርታትን ናይ ደሕንነትኩም ኣሰልጣኒ 

ውጥረትን ሻቕሎትን ንምቁጽጻር ከምኡውን ደህንነትኩምን 

ተጻዋርነትኩምን ንምምሕያሽ ውጥናት ክረኽቡ ይሕግዙኩም። 

ብሂወት ቀጽል 

ኣብ ውሽጢ ሂወትኩም  ዘለዉ ሰባት: ኣብ ጊዜ ውጥረት 

ክትጥቀሙሎም ትኽእሉ ኣገልግሎታት ደገፍ: ከምኡውን 

ካልኦት ናይ ሓገዝ መንገድታት ንምፍላይ ክንሕግዘኩም ኢና። 

ኣድላይ ተኾይኑ: ኣሰልጣኒ ደሕንነት ኣብ ማሕበረሰብ ኸባቢኩም 

ምስዘለዉ ካልኦት ኣገልግሎታት ደገፍ ንክትራኸቡ ይሕግዙኩም።

ከምዝተራኸብኩም ቀጽሉ 

ስምዒታዊ ደገፍ ንምሃብ: ተግባራዊ ሓገዝ ንምቕራብ ምሳኹም 

ስሩዕ ርክብ ንገብር፣ ከምኡውን ውጥረትን ሻቕሎትን ንምቁጽጻር: 

ደሕንነትኩም ንምምሕያሽ ክሕግዙዮም ኢልኩም ዝፈለጥኩዎም 

ሜላታት ንኽትጥቀሙ ክንሓግዘኩም ኢና።

ብዛዕባ COVID-19 ዝያዳ ፍለጥ     

እቶም ን COVID-19 ምላሽ ዝግበሩ ገደባትን ዝወሃቡ ምኽርታት 

ክቕየሩ ስለዝክእሉ: ናይ ደሕንነት ኣሰልጣኒኩም ብዛዕባ   

COVID-19 ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብኩም ሕጂ ዘለዉ ገደባት 

ከምኡውን እዋናዊን ሓቀኛን ሓበሬታታት ክሕብ ይኽእል።     

ተወሳኺ ደገፍ ምስ ጸገም ኣእምሮኣዊ 
ጥዕና ንዝነብሩ ሰባት ከምኡውን 
ተንከባከብቲ 

ምስ ጸገም ኣእምሮኣዊ ጥዕና ንዝነብሩ ሰባት ከምኡውን ናቶም 

ተንከባከብቲ  ኣብዚ እዋን እዚ ፍሉይ ብዝኾነ መልክዑ ንሓደጋ 

ዝተቓልዑ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ምስቲ ዘሎ ተወሳኺ ጭንቂ ድማ 

ጸገማት ንምጽዋር: ርክቦም ንምቕጻል ወይ ከኣ ደሕንነቶም 

ንምሕላው ኣጸጋሚ ይገብሮ።

ንዘለናዮ ሃገር ሓላዊን በዓል ሕድሪ ንዝኾኑ ዓበይቲ ኣፍልጦ ንህብ፣ ከምኡ ከኣ 

ቀደም ንዝነበሩ: ሕጂ ዘለዉን ሓድሽ ንዝመጽኡ ዘለዉ  ሽማግለታት ኣኽብሮት 

ንህብ።

ንሕና ካብ ኩሉ ኣተዓባብያ: ጾታ: ጾታዊነት: ባህሊታት: ኣካላት ከምኡውን 

ክእለታት ንዝመጽኡ ሰባት ነክብር: ዋጋ ንሕብ ከምኡውን ንሓቁፍ።



ብቁዕነት

ነዚ ኣገልግሎት ብቑዕ ንሙኻን: 16 ወይ ከኣ ካብኡ ንላዕሊ  ክትኮኑ 

ኣለኩም ከምኡውን:  

• ውጥረት ናብራ ዝያዳ እንተ ኣጋጢሙካ ከምኡውን እተን 

ዝተለምዱ ናምጽዋር ሜላታትካ እናሰርሑ ኣይኮኑን  

• ልዕሊ ሒደት ሰሙናት ዝጸንሕ ናይ ሻቕሎትን ከምኡውን/ወይ 

ከኣ ናይ መንፈስ ጭንቀት ምልክታት እንተ ርኢኹም:  ከም:  

• ተስፋ ምቑራጽ ማለት ናይ ምድቋስ ስምዒት  

• ኣዝዩ ብርቱዕ ስምዒትን ውሕስነት ዘይብሉ ናይ ምኻን 

ስምዒት 

• ሓይሊ ምስኣን  

• ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒታት  

• ፍርሒ, ምርባሽ ወይ ከኣ ምጭናቕ 

• ካብ ማሕበራዊ ኩነታት ምርሓቕ  

• ንገዛእ-ርእሲ ወይ ከኣ ንካልኦት ናይ ምጉዳእ ሓሳባት። 

• ኣብዚ ግዜ’ዚ ናይ ማሕበረሰብ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ስነ-ልቦናዊ 

ደገፍ ኣገልግሎት ዘይትጠቐሙ ተኾይኑ።   

ንዝፈትዎ ሰብ ካብ ምክንኻን ብተወሳኺ ተንከባከብቲ ነዘን 

ብድሆታት ብናይ ባዕሎም መገዲ ክርእይዎ ይኽእሉ።

ጀምሩ ወይ ከኣ ንዝፈልጥዎ ሰብ ለኣኩ

ናይ ጥዕናኩም ንምምሕያሽ ለውጥታት ንምጀማር ብ  

1300 375 330 ብምድዋል ኣብ ከባቢኩም ንዘለዉ ናይ ድሕንነት 

መሻረኽቲ (Partners in Wellbeing) ጉጅለ ርኸቡ። 

እትፈልጡዎ ሰብ ክትልእኹ እንተድኣ ደሊኩም: ብመጀመርያ 

ብዛብኡ ምስኦም ብምምይያጥ ከምኡውን ንዓታቶም ወኪልኩም 

ንምምሕላፍ ናቶም ፍቃድ ክሕልወኩም ይግባእ።

ንበዓሎም ከም LGBTQIA+: ካብ ዝተፈላለዩ ባህልታት ዝመጽኡ: 

ናይ Aboriginal ወይ ከኣ Torres Strait Islanders ሰባት: ጡረታ ዝወጹ 

ወተሃደራት ከምኡውን  ስእነት ገዛ ዘጋጠሞም ሰባት ዝርእዩ ናባና 

ክመሓላለፉ ነተባብእ። 

መሻረኽቲ ድሕንነት (Partners in 
Wellbeing)
መሻረኽቲ ድሕንነት (Partners in Wellbeing) ብናይ መንግስቲ 

ቪክቶርያ ዝምወል ኮይኑ ብ EACH: Neami National ከምኡውን 

ውድብ  ኣገልግሎታት ማሕበረሰብ አውስትራሊያ (Australian 
Community Services Organisation (ACSO)) ኣቢሉ ኣብ መላእ 

ቪክቶሪያ ይቐርብ። 

ንመሻረኽቲ ድሕንነት (Partners in Wellbeing) ርኸቡ
መሻረኽቲ ድሕንነት (Partners in Wellbeing) በ EACH: Neami National ከምኡውን ACSO ኣቢሉ ኣብ መላ 
እ ቪክቶሪያ ይቐርብ።  ንተወሳኺ ሓበሬታ ወይ ከኣ ሪፈራል ንምግባር ኣብ ከባቢኩም ንዘሎ ኣገልግሎት ርኸቡ።

ተለፎን፡     
1300 375 330

ሰሜን: ምዕራብ: ውሽጣዊ: ደቡብ

Neami National
ኢ-መይል፡
partnersinwellbeing@neaminational.org.au

ደቡብ-ምብራቕ: ምብራቕ

EACH
ኢ-መይል፡  
partnersinwellbeing@each.com.au

ዞባዊ

ACSO
ኢ-መይል፡   
partnersinwellbeing@acso.org.au
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