خدمات بهداشت روانی در کاردیف و ویل آف گالمورگان
از اینکه وب سایت طرح بهداشت روانی کاردیف و ویل ( Cardiff and Vale Action for Mental
 )cavamh( )Healthرا بازدید میکنید ،سپاسگزاریم .این و بسایت اطالعاتی را در مورد فعالیت های
 cavamhارائه میکند و امکان دسترسی آنالین به دایرکتوری خدمات بهداشت روانی در کاردیف و ویل آف
گالمورگان ) (Vale of Glamorganرا فراهم میآورد.
این دایرکتوری اطالعات مربوط به خدمات قابل ارائه به اشخاص دارای نیازهای بهداشت روانی را ارائه
میکند .این خدمات اطفال ،جوانان ،بزرگ ساالن و سالخوردگان را تحت پوشش قرار میدهند.
از جمله اطالعات موجود در این دایرکتوری عبارتاند از:





مسایل حقوقی  -برای مثال قانون بهداشت روانی ) ،(Mental Health Actقانون صالحیت روانی
) (Mental Capacity Actو قوانین مراقبت کنندگان )(Carers Acts
خدماتی که توسط حوزه های قانونی مانند هیات سالمت دانشگاه کاردیف و ویل
) (Cardiff and Vale University Health Boardو مقامات محلی و پلیس کاردیف و ویل
آف گالمورگان ارائه میگردند.
خدماتی که توسط سازمان های شخص ثالث ارائه میشوند
لیستی از شماره تلفن های کمک رسانی.

نحوه دسترسی به خدمات
چنانچه برای اولین بار نیاز به خدمات دارید ،معموالً الزم است در وهله نخست با پزشک خانواده خود تماس
بگیرید .پزشک خانواده نیازهایتان را ارزیابی خو هد کرد و شما را به خدمات حمایتی اولیه بهداشت روانی
) (Primary Mental Health Support Serviceو یا تیم سالمت روان اجتماع
) (Community Mental Health Teamمربوط به منطقه زندگیتان ارجاع میدهد.
اگر پزشک خانواده تشخیص دهد شما به خدمات نیاز اورژانسی دارید (وقتی که شخص خود یا دیگران را در
معرض خطر قرار میدهد) ،یک رویه خاص برای اطمینان از ارزیابی سریع در پیش گرفته میشود.
نیازهای زبانی
موسسات و سازمان های حقوقی زیر در موارد ضرورت ،امکان دسترسی به خدمات ترجمه را دارا میباشند:







هیات سالمت دانشگاه کاردیف و ویل (که خدمات بهداشتی روانی را در کاردیف و ایسترن ویل آف
گالمورگان فراهم میکند) :خدمات ترجمه به صورت حضوری و یا از طریق تلفن انجام میشود.
کارکنان امکان دسترسی خدمات ترجمه در  42ساعت شبانه روز 7 ،روز هفته را دارند.
شورای شهر ویل آف گالمورگان – امکان دسترسی خدمات ترجمه از طریق حضوری و یا تلفنی را
دارا میباشد.
شورای شهر کاردیف.
هیئت سالمت دانشگاه ابر تا برو مورگان )( (Abertawe Bro Morgannwgکه وسترن ویل
آف گالمورگان را پوشش میدهد)
سا وت ولز پلیس ) - (South Wales Policeامکان دسترسی خدمات ترجمه در  42ساعت
شبانه روز 7 ،روز هفته به صورت حضوری و یا از طریق تلفن را دارند

ارائه نقطه نظرات در سایت طرح بهداشت روانی کاردیف و ویل ()cavamh
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