
 بیانات اتصال مفیدة لخدمات الصحة العقلیة
 ساعة  24على مدار  دعم في األزمات

 
 الطوارئ

 
 ساعة 24مساعدة في حاالت الطوارئ 

 (الشرطة، المطافئ، اإلسعاف)
000 
(ھواتف   112

GSM  (المحمولة 
فریق األزمات والتقییم 

المعالجة في مقاطعة 
العاصمة األسترالیة 

)CATT( 

وصول ودعم لخدمات طوارئ الصحة العقلیة على 
 ساعة  24مدار 

1800 629 354 
 أو

6205 1065 

بتكلفة  –ساعة  24مشورة ھاتفیة على مدار  Lifelineخط 
 المكالمة المحلیة (من الھواتف األرضیة).

13 11 14 

ساعة في  24خط مساعدة ھاتفیة على مدار  خط مساعدة األطفال 
 25سنوات حتى  5عمر  األزمات لألشخاص من

 سنة

1800 551 800 

خدمة معاودة االتصال في 
 حاالت االنتحار 

ساعة  24خط اتصال ومعاودة االتصال على مدار 
 في األزمات 

1300 659 467 

خدمة مساعدة ضحایا 
العنف المنزلي 

)DVCS( 

ساعة في حاالت  24خط مساعدة ھاتفیة على مدار 
 العنف المنزلي

6280 0900 

 1800خدمة 
RESPECT 

ساعة في  24خط مشورة ھاتفیة وطني على مدار 
 حاالت اإلعتداء الجنسي والعنف المنزلي

1800 737 732 
 

 24خط مشورة ودعم ھاتفي للرجال على مدار  خط مساعدة الرجال
  ساعة

1300 78 99 78 

 24خط مشورة طبیة وصحیة ھاتفیة على مدار  HealthDirectخدمة 
 طریق ممرضات مسجالتساعة عن 

1800 022 222 
6207 7777 

 
 أرقام اتصال مفیدة بالجامعة 

 
 3598 6125 الصحي  ANUمركز 

 5036 6125 الوصول واإلشراك

 2972 6125 مركز المھارات األكادیمیة والتعلم

 4184 6125 عمادة الطالب

 ANU 6125 4246ُمصلى 

 3520 6125 للطالب من السكان األصلیین Tjabalمركز 

وجمعیة طالب الدراسات فوق الجامعیة  ANUخط مساعدة إتحاد طالب 
 واألبحاث  

6125 2444 

 1100 6125 خدمات السكن الجامعي  

 
 

 
 
 
    
 

 
 
 

 ... أثناء انتظارك
 

 .لك فوري موعد حجز من تمكننا لعدم نأسف
 

للتعامل مع حالتك  اتجربتھ یمكنك االستراتیجیات بعض الكتیب ھذا یوضح
  .المشورة جلسة انتظار أثناء الصعبة

 
ً أیض لدینا  على أو االنتظار قاعة في متوفرة الذاتیة المساعدة معلومات بعض ا

 االلكتروني في صفحة الصحة العقلیة:  ANUموقع 
health-wellbeing/mental-http://www.anu.edu.au/students/health  

 
 
 

أو یمكنك زیارة مواقع إلكترونیة أخرى مفیدة: 
-http://www.anu.edu.au/students/health
-wellbeing/counselling/community services 

  
 
اتصل بمكتب  ممكن، وقت أقرب في ما شخص مع للتحدث بحاجة كنت ذاإ

حجز  طلب كیفیة عن لتسأل 2442 6125 الرقم  على الھاتف االستقبال
 ".الیوم الحجز في نفس" أو" ةقصیر مقابلة" موعد

 
 موناش لجامعة الشكر مع

 "أثناء انتظارك" كتیب
 

 ANU, Canberra ACT 0200, Australia  -مركز المشورة التابع للجامعة 
 2242 6125 (02)؛ فاكس: 2442 6125 (02)ھاتف: 

 Counselling.Centre@anu.edu.auبرید إلكتروني: 
 2017تعدیل أكتوبر/تشرین األول  / http://counselling.anu.edu.au/Revisedموقع إلكتروني: 

 مركز المشورة التابع للجامعة

http://www.anu.edu.au/students/health-wellbeing/mental-health
http://www.anu.edu.au/students/health-wellbeing/counselling/community-
http://www.anu.edu.au/students/health-wellbeing/counselling/community-
mailto:Counselling.Centre@anu.edu.au
http://counselling.anu.edu.au/Revised%20/


 

 
 الضغوط أثناء أوقات بنفسك العتناءل طرق

 
 .روتین إنشاء. 1

•  ً  أثناء حتى الریاضة وممارسة والنوم متوازن طعام تناولل ضع ھدفا
 .األزمات

 أو للكحوا لكذ في بما المواد التي تغیر المزاج تعاطي تجنب •
 .طلمفرا لكافیینا
 التي البرامج مراقبة ذلك یشمل قد. عصیبة ألحوال التعرض قلل •

 وقتك تقضي والشخص الذي إلیھا تستمع التي والموسیقى تشاھدھا
 .معھ

أنشطة و ،جاحالن أو بالكفاءة الشعور على تساعدك نشطةأل خطط •
 تساعدك على االسترخاء. 

 
 الضغوط إدارة. 2

 .الحالي الوقت عن باختالف فیھا شعرت التي األوقات تذكر •
ب •  .وتذھب تأتي موجاتك المشاعرالتعامل مع  جّرِ
 .نفسك تلوم أو تنتقد الن أ حاول •
 .مشاعرك تحمل یمكنك أنھ نفسك طمئن •
 .إجراء أي اتخاذ قبل العواقب في نظرا •
 ءثناأ ةبالحیا لمتعلقةا لرئیسیةا اراتلقرا ن،إلمكاا بقدر ،تجنب •

 .شعورك بالضیق الشدید
 
 

 المشكالت حل. 3
د •  .تواجھھا التي المشكلة حدِّ
د •  .المتاحة الخیارات حدِّ
 من قائمة في نظرا( البعض بعضھا مع الخیارات ھذه زناو •

  ).والسلبیات اإلیجابیات
 
 

 
 
 
 .الحاجة حسب إضافیة معلومات عن بحثا •
ً  فكر •  تنفیذ أجل من اتخاذھا علیك التي الخطوات خالل من إستراتیجیا

 .لدیك المفضل) الخیارات( الخیار
 .بنجاح مشكالت بحل فیھا قمت التي األخرى األوقات تذكر •

 
 

 العالقات. 4
 .معد لیإ جتحتا دق كنأ ونیعلم رةألسوا ءقادألصا دع •
 یھتموا لن أو معك التعامل یمكنھم ال اآلخرین أن تفترض ال •

 .بسالمتك
 .بك ویھتمون إیجابیین أشخاص مع تكون أن اإلمكان قدرباختر  •
ً عصبی تكون قد •  .بك یھتمون الذین الناس إبعاد عدم حاول - ا
 .اإلمكان قدرب فیھا المرغوب غیر لمطالبا ارفض •

 
 

 التقییم مع المشكالت التعامل مع. 5
 بوجود إلخبارھم محاضرال أو معلمك إلى مباشرة التحدث في فكر •

 .مشكلة
 دعمیال مع خاصة تتیبارت نبشأ وضلتفاا في اً یضأ بغرت دق •

 ).لکلیةا بمکت لخال نم موعد بلطا(
 لدعم الداعمة المستندات إلى الوصول األحیان من كثیر في المفید من •

 قد المشورة مركز مع المستمرة العالقة أن مالحظة یرجى( مطالبتك
ً متطلب تكون  ).داعمة مستندات منا على للحصول ا

 
 


	الوصول والإشراك

