Các dấu hiệu cần chú ý

Đa số người dân Queensland, hầu hết thời gian đều có
sức khỏe tâm thần và an sinh tốt. Tuy nhiên, theo thời
gian, tất cả chúng ta đều có thể trải qua mức độ an
sinh thấp hơn.
Cảm giác khi trải qua một thời gian khó khăn là khác
nhau đối với tất cả chúng ta, nhưng có một số dấu hiệu
phổ biến cần để ý có thể cho thấy quí vị nên nói chuyện
với người mà mình tin tưởng, bác sĩ đa khoa hoặc dịch
vụ hỗ trợ.
giao lưu với người khác và tham gia các hoạt
• Không
động thông thường
thấy choáng ngợp và khó đối phó với mọi điều
• Cảm
và công việc hàng ngày
• Sử dụng rượu hoặc ma túy để đối phó với cảm giác
giác ứa nước mắt, muốn khóc lúc nào
• Cảm
không hay
• Cảm thấy cáu kỉnh, bồn chồn hoặc kích động
• Thiếu năng lượng hoặc luôn cảm thấy mệt mỏi
• Cảm thấy tức giận hoặc nóng nảy
qua tình trạng "sương mù não", khó suy
• Trải
nghĩ rõ ràng, mất tập trung
• Thay đổi cách ngủ hoặc ăn uống của quí vị
• Cảm thấy rằng dường như không ai hiểu quí vị
• Cảm giác cô đơn
• Có ý định tự tử.

Dịch vụ hỗ trợ

Nếu quí vị hoặc ai đó quí vị biết cần hỗ trợ, có một số
dịch vụ có sẵn. Truy cập phần 'Tìm trợ giúp' trên trang
mạng của chúng tôi để biết danh sách đầy đủ các dịch
vụ và các nguồn phúc lợi.
Đường dây nóng - 13 11 14 | lifeline.org.au
Dịch vụ Gọi lại Liên quan đến Tự tử- 1300 659 467 |
suicidecallbackservice.org.au
Đường dây Trợ giúp Trẻ em - 1800 55 1800 |
kidshelpline.com.au
ADIS (hỗ trợ rượu và ma túy) - 1800 177 833
Nếu tình huống của quí vị đe dọa đến tính mạng,
hãy gọi ngay cho Triple 000 để được giúp đỡ.

Vietnamese | Tiếng Việt

Quí vị có biết cứ 5 người Úc thì có 1 người
mắc bệnh tâm thần mỗi năm và gần một
nửa số người sẽ gặp các vấn đề về sức
khỏe tâm thần trong đời?

Diễn đàn và Dịch vụ hỗ trợ
Beyond Blue

8-16 tháng Mười năm 20

Dịch vụ Hỗ trợ và Diễn đàn của Beyond Blue luôn sẵn
sàng lắng nghe bất cứ khi nào quí vị cần tư vấn ngắn
gọn hoặc trò chuyện với ai đó hiểu những gì quí vị
đang trải qua.
Quí vị có thể:

• có một ngày thực sự tồi tệ
• cảm thấy choáng ngợp và không biết bắt đầu từ đâu
• được chẩn đoán lo lắng hoặc trầm cảm
giúp đỡ để hỗ trợ một đối tác, thành viên gia đình
• cần
hoặc bạn bè.
Họ cũng có thể giúp quí vị tìm các dịch vụ sức khỏe tâm
thần phù hợp cho quí vị nếu quí vị cần hỗ trợ thêm.
Gọi cho nhân viên tư vấn qua số 1300 22 4636. Sẵn sàng
24/7 để được tư vấn bí mật, miễn phí (áp dụng phí gọi
nội hạt)
Trang mạng và trò chuyện trực tuyến: beyondblue.org.au
Diễn đàn: forum.beyondblue.org.au

Diễn đàn SANE

Kết nối với những người hiểu những gì quí vị đang
trải qua.

Nói chuyện với cộng đồng những người có kinh nghiệm
được chia sẻ trên các diễn đàn trực tuyến của SANE.

• Miễn phí và có sẵn 24/7
với những người có vấn đề sức khỏe tâm thần
• Đối
phức tạp
được kiểm duyệt bởi các chuyên gia sức khỏe
• Luôn
tâm thần
• Tất cả các cuộc trò chuyện đều ẩn danh
Truy cập qldmentalhealthweek.saneforums.org

8-16
tháng
Mười năm
2022
8–16
October
2022

Nhận thức

Awareness

Nhận thức

Thuộc về

Kết nối

Belonging

Connection

Thuộc về

Kết nối

Về QMHW

Tham gia vào

Tuần lễ Sức khỏe Tâm thần Queensland (QMHW) là
một sáng kiến nâng cao nhận thức hàng năm nhằm
thúc đẩy sức khỏe tâm thần và phúc lợi của cá nhân
và cộng đồng, nâng cao nhận thức về bệnh tâm thần
và tôn vinh sự đóng góp của các lĩnh vực về sức khỏe
tâm thần và cộng đồng.
QMHW diễn ra trong tuần lễ của Ngày Sức khỏe Tâm
thần Thế giới vào ngày 10 tháng Mười. Năm 2022,
tuần lễ sẽ được tổ chức từ Thứ Bảy ngày 8 tháng
Mười đến Chủ nhật ngày 16 tháng Mười.
Mỗi năm, mọi người trên khắp Queensland đến
với nhau trong QMHW thông qua hàng trăm sự
kiện, cuộc trò chuyện và hoạt động địa phương.
Để tìm một sự kiện gần chỗ quí vị, hãy truy cập
www.qldmentalhealthweek.org.au.

Liên hệ với chúng tôi

info@qldmentalhealthweek.org.au
07 3105 8300

#QMHW
.

Có vô số cách để tham gia vào QMHW, bao gồm tổ chức
hoặc tham dự một sự kiện, tự hào mặc các sản phẩm
QMHW và bắt đầu các cuộc trò chuyện về sức khỏe
tâm thần.
Có rất nhiều nguồn trên trang mạng QMHW để giúp
quí vị tham gia và quảng bá.

Sức khỏe tâm thần và sự an sinh tốt là
nền tảng cho sự phát triển của cá nhân,
gia đình và cộng đồng.
Chủ đề và bản sắc trực quan

Chủ đề 'Nhận thức, Thuộc về, Kết nối', phản ánh các yếu tố
quan trọng giúp mọi người duy trì sức khỏe tâm thần và sự
an sinh tích cực. Đó là tất cả về việc kết nối với những người
trong cuộc sống của chúng ta và tạo ra không gian cho các
cuộc trò chuyện về sức khỏe tinh thần và an sinh.

Nhận thức là hiểu những điều chúng ta cần để duy trì và
tăng cường sức khỏe tinh thần của chúng ta, và biết khi
nào chúng ta cần liên hệ để được giúp đỡ và nhận nó ở đâu.
Quí vị có thể tạo ra một mối quan hệ lành mạnh hơn với
tâm trí của mình bằng cách thực hiện các hoạt động để có
được sức khỏe, kết nối nhiều hơn, tiếp tục học hỏi, thể hiện
lòng tốt, để ý và đón nhận thiên nhiên.
Để biết ý tưởng hoạt động và nguồn cảm hứng, hãy truy
cập qld.gov.au/mentalwelllbeing.

Được tài trợ bởi Ủy ban Sức khỏe Tâm thần Queensland, QMHW được điều phối
bởi CheckUP và được thực hiện bởi sự hợp tác chặt chẽ giữa các ngành.

Thuộc về là quan tâm lẫn nhau, đảm bảo chúng ta cảm
thấy an toàn và được hỗ trợ, đồng thời hiểu rằng dù chúng
ta cảm thấy như thế nào, chúng ta không đơn độc và có
những người khác đang trải qua điều tương tự.
Kết nối là về mối quan hệ của chúng ta với bạn bè, gia đình
và những người chúng ta quan tâm, cũng như các nhóm,
câu lạc bộ và mạng lưới xung quanh chúng ta mà chúng
ta dựa vào để giúp chúng ta luôn hạnh phúc và khỏe mạnh,
dù chúng ta sống, làm việc hay vui chơi ở đâu.
Thông báo nhận dạng trực quan cho QMHW vào năm 2022
là tác phẩm nghệ thuật ‘Kết nối mạnh mẽ hơn tạo ra sức khỏe
mạnh mẽ’ của người phụ nữ Mayi kiêu hãnh Leah Cummins.
Bức tranh là cách giải thích của Leah về chủ đề của năm nay
và kể một câu chuyện về việc kết nối với một cuộc sống lành
mạnh hơn, “trở lại với cách của tổ tiên chúng ta” cũng như
vai trò quan trọng của đất nước và cộng đồng đối với đời
sống xã hội và tình cảm của con người.

Tham gia và thúc đẩy các
hoạt động nâng cao sức
khỏe tâm thần, thể chất,
xã hội và tinh thần

Giảm kỳ thị liên
quan đến bệnh tâm
thần bằng cách
nâng cao nhận thức

Cung cấp thông tin
về sức khỏe tâm
thần hoặc các dịch
vụ phúc lợi

Tôn vinh những cá
nhân làm cho cộng
đồng của quí vị trở
nên độc đáo

Liên lạc và kiểm
tra với bạn bè,
gia đình hoặc
đồng nghiệp

Khuyến khích tìm
kiếm sự giúp đỡ
và tự chăm sóc
bản thân

Nâng cao nhận thức trên
phương tiện truyền thông
xã hội bằng cách sử dụng
từ khóa #QMHW

Sẽ không có sức khỏe nếu không có sức
khỏe tinh thần, vì vậy chúng ta hãy nâng
cao nhận thức!

