
எங்களை எவ்வாறு 
த�வாடர்புத்கவாளைலவாம்
• நீங்கள எங்களை எந� நநரத�திலும் 1800 999 057 என்ற 

எண்தில் அளைக்கலவாம் – �ளர்ைதித த�வாளலநேசதியதிலிருநது 
அளைப்பு இல்சமவாகும் 

• நீங்கள MHAS -ஐ அளைககுமவாறு மனநலச் நசள்்கள 
ஊைதியளரக ந்கட்கலவாம். அ்ர்்கள இள� 24 ம்திநநரத�திற்குள 
்கடடவாயம் தசயயந்ணடும்.

• MHAS அலு்ல்கம் �திங்கள மு�ல் த்ளைதி ்ளர, ்கவாளல 8.30 
ம்தி மு�ல் மவாளல  4.30 ம்தி ்ளர �தி்றந�திருககும், ஆனவால் 
நீங்கள ே�திலைதிப்பு இயந�திரத�தில் உங்கள தசய�திளயப் 
ே�திவுதசயயலவாம். ்வாரஇறு�தி நவாட்கைவா்க இருந�வாலும் கூட, 
நவாங்கள இயன்ற்ளர ்திளர்வா்க உங்களைத த�வாளலநேசதியதில் 
�திரும்ே அளைப்நேவாம். உங்கள தேயர், த�வாடர்பு எண, ேதி்றந� 
ந��தி மற்றும் நீங்கள ்சதிககுமதிடம் ஆ்கதிய்ற்ள்ற நவாங்கள அ்றதிய 
ந்ணடும்.

• எங்கள இள்யத�ைதள�ப் ேவார்ள்யதிடுங்கள: 
www.mhas.wa.gov.au

நவாங்கள யவார் – மனநலம் த�வாடர்ேவா்க 
ேவாதிநதுநேசும் நசள் [The Mental Health 
Advocacy Service (MHAS)]

• MHAS எனேது மருதது்மளன்கள மற்றும் எல்லவா மனநலச் 
நசள்்கைதின சவார்ேதில்லவா� ஒரு இல்ச நசள்யவாகும்.

• உங்களுளடய ்திருப்ேங்களுககு ஏற்ே நவாங்கள எடுததுளரப்நேவாம் 
எனே�வால் நீங்கள தசவால்்ள� நவாங்கள  தச்திமடுப்நேவாம்.

• நவாங்கள உங்களுக்கவா்கப் ேவாதிநதுநேச உ�வு்�ற்கு, மனநலச் 
சடடம் 2014-இன ்கீழ் எங்களுககு அ�தி்கவாரம் உளைது. நீங்கள 
ஆடநசேதிக்கவாது ்திடடவால் நவாங்கள உங்களுளடய மருதது்க 
ந்கவாப்ளேப் ேவார்தது, உங்களுளடய சதி்கதிச்ளச மற்றும் ேரவாமவாதிப்புப் 
ேற்்றதிய உங்கள ந்கள்தி்களுககுப் ே�தில்்களைப் தே்ற முயற்சதி 
தசயயலவாம்.

• மனநலச் நசள்்கள ஊைதியர்்கள எங்கள ந்கள்தி்களுககுப் 
ே�திலைதிக்க, எங்களுககுத �்க்ல்்களை ்ைங்க மற்றும் 
உங்களுக்கவா்கப் ேதிரச்சளன்களைத �ீர்க்க முயற்சதி தசய்�ற்கு 
எங்களுககு உ�் ந்ணடியது ்கடடவாயமவாகும்.

இல்ச த�வாளலநேசதி  
அளைப்பு எண 

1800 999 057

உங்கள ்கருததுக்களைத 
�ளடயதின்றதி த�வாதி்தியுங்கள 
- உங்கள உவாதிளம்களை 
அ்றதிநதுத்கவாளளுங்கள

ேயனுளை த�வாடர்பு ்தி்ரங்கள
மனநலம் த�வாடர்ேவா்கப் ேவாதிநதுநேசும் 
நசள்
ே�தில் ்கடி�ம் அனுப்பு்�ற்்கவான ்கடட்ம் தசலுத�ப்ேடடது 84455 

– �ேவால் ்கடட்ம் ந�ள்யதில்ளல

த�வாளலநேசதி: (08) 6234 6300 அல்லது இல்ச த�வாளலநேசதி 
அளைப்பு: 1800 999 057 

இள்யத�ைம்: www.mhas.wa.gov.au

ேதி்ற ேயனுளை த�வாடர்பு ்தி்ரங்கள
ேதி்ற ேயனுளை த�வாடர்பு ்தி்ரங்கள 
(Health Consumers’ Council)
உடல்நலச் நசள்்கள த�வாடர்ேவான ்ைககுளரச் நசள், �்க்ல்்கள 
மற்றும் ஆநலவாசளனககு
த�வாளலநேசதி: (08) 9221 3422 அல்லது இல்ச த�வாளலநேசதி 
அளைப்பு: 1800 620 780 

மனநலச் சடட நதிளலயம் 
(Mental Health Law Centre) 
சடட ஆநலவாசளன மற்றும் மனநல நடு்ர் மன்ற  ்திசவாரள்்கைதில் 
ேதிர�திநதி�திதது்ம் த�வாளலநேசதி:  (08) 9328 8266 அல்லது இல்ச 
த�வாளலநேசதி அளைப்பு: 1800 620 285 அல்லது 
ஆநலவாசளனக்கவான அளைப்பு எண: (08) 9328 8012

உடல்நலம் மற்றும் உடற்குள்றச் நசள்்கள கு்றதிததுப் 
பு்கவாரைதிப்ே�ற்்கவான அலு்ல்கம் [Health and 
Disability Services Complaints Office (HaDSCO)]
அரசவாங்க மற்றும் �னதியவார் உடல்நலச் நசள்்கள கு்றதித� 
பு்கவார்்களைப் புலனவாயவு தசய்�ற்கு 
த�வாளலநேசதி: (08) 6551 7600 அல்லது இல்ச த�வாளலநேசதி 
அளைப்பு: 1800 813 583

TAMIL



உங்களுககு உ�்திட எங்கைவால் 
எனன தசயய முடியும்

உங்களுளடய உவாதிளம்களைப் ேவாது்கவாக்க, 
உங்களுளடய தசவாந� ்திருப்ேங்களை 
நீங்கள த்ைதிப்ேடுத� உ�் மற்றும் 
உங்களுககு எனன நதி்கை ந்ணடுதமனறு 
தசவால்்�ற்கு மனநலம் த�வாடர்ேவா்க 
ஆ�ர்ைதிப்நேவார் இஙகுளைனர். 

நவாங்கள உங்கள சவார்ேவா்கச் தசயல்ேடு்கதிந்றவாம் மற்றும் எங்கைவால் 
்கீழ்க்கணட்ற்றுககு உங்களுககு உ�் முடியும்:

• உங்கள உவாதிளம்களை நீங்கள புவாதிநதுத்கவாணடு  அ்ற்ள்ற 
்லியுறுத� 

• உங்கள மருதது்ர் அல்லது சதி்கதிச்ளசயைதிககும் குழுள் நீங்கள 
சந�திப்ே�ற்கு ஏற்ேவாடு தசய்து மற்றும் உங்களுடன சமூ்கமைதிப்ேது 

• உங்கள மருதது்ர் அல்லது சதி்கதிச்ளசயைதிககும் குழுள் நீங்கள 
சந�திப்ே�ற்கு ஏற்ேவாடு தசய்து மற்றும் உங்களுடன 
சமூ்கமைதிப்ேது 

• மற்த்றவாரு மனநல மருதது்வாதிடமதிருநது நமற்த்கவாணடு 
்கருததுக்களைப் தேறு்து

• உங்கைதின தசவாந� ்திருப்ேதுககு மவா்றவான ஆள்ளய அல்லது 
உங்களைப் ேற்்றதி நமற்த்கவாளைப்ேடட ேதி்ற முடிவு்களை மீைவாயவு 
தசய்�ற்கு மனநல நடு்ர் மன்றத�திடம் ்திண்ப்ேம் தசய்து

• நடு்ர் மன்ற ்ைககு ்திசவாரள்யதில் உங்களை ஆ�வாதிப்ேது

• உங்களை ்ைக்க்றதிஞர்்கைதிடம் ேவாதிநதுளரப்ேது 

• உங்கள சதி்கதிச்ளச, ஆ�ரவு மற்றும் ்திடு்திப்புத �திடடத�தில் 
உளைீடளடப் தேறு்து 

• மனநலச் நசள் கு்றதிததுப் பு்கவாரைதிப்ேது

• உங்களுக்கவா்க ஒரு உளரப்தேயர்ப்ேவாைளர ஏற்ேவாடு தசய்து

• உங்கள குடும்ேம் அல்லது ஏளனய ஆ�ர்வாைர்்களுடன 
த�வாடர்ளே ஏற்ேடுதது்து

நீங்கள சவாத�தியமவான சதி்றந� சதி்கதிச்ளசளயயும் ேரவாமவாதிப்ளேயும் 
தேறு்ள� உறு�திதசய்�ற்கு, நவாங்கள மனநலப் ேரவாமவாதிப்புக 
த்கவாளள்க்கைதின சவாசனததுடனவான இ்க்கதள� ஊககு்திதது 
்ைர்க்கதிந்றவாம்.

நவாங்கள யவாருககு உ�் முடியும்
நீங்கள ேதின்ரும் நேரவா்க இருந�வால், மனநலளன 
ஆ�வாதிததுப்நேசுே்ர்்கைவால் உங்களுககு உ�் முடியும்:

• மருதது்மளனயதில் இருககும் சுய்திருப்ேதின்றதி்ந�  ஒரு  நநவாயவாைதி

• ஒரு சமூ்கச் சதி்கதிச்ளச ஆள்ளயப் (CTO) தேற்றுளை யவாநரனும் ஒரு்ர்

• ஒரு மனநநவாய மருதது்ரவால் ேவாதிநசவா�ளன தசயயப்ேடு்�ற்குப் 
ேவாதிநதுளரக்கப்ேடடுளை யவாநரனும் ஒரு்ர் (நீங்கள �டுதது 
ள்க்கப்ேடடிருந�வால்,  எங்களை அளைப்ே�ற்கு ஒரு த�வாளலநேசதிளயப் 
ேவா்திக்க அ்ர்்கள உங்களை அனும�திக்க ந்ணடியது ்கடடவாயமவாகும்)

• நீங்கள ம�திப்பீடடிற்்கவா்க �டுப்புக்கவா்லில் ள்க்கப்ேடடுளை�ன 
்கவார்மவா்க த்ைதிநயறு்�ற்கு அனும�திக்கப்ேடவா�, மருதது்மளனயதில் 
உளை ஒரு �னனவார்் நநவாயவாைதி

• குற்்ற்தியல் சடடத�தின (மனநதிளல ேவா�திக்கப்ேடடுளை குற்்ற்வாைதி) 
சடடம் 1996 -இன ்கீழ் (எ.்கவா. ஒரு மருதது்மளன அல்லது ்கவா்ல் 
ஆள்) மற்றும் அங்கீ்கவாதிக்கப்ேடட மருதது்மளன ஒன்றதில் அல்லது 
சமு�வாயத�தில் ்சதிக்கதின்ற மனநதிளல ேவா�திக்கப்ேடட ஒரு குற்்ற்வாைதி

• �னதியவார் மனநநவாய ்திடு�தியதில் ்சதிககும் ஒரு்ர்.

• 

• 

நீங்கள நமற்்கணட்ர்்கைதில் ஒரு்ரவா எனேது உங்களுககு 

உறு�தியவா்கத த�வாதிய்தில்ளல எனதில், எங்களை அளைக்கவும்:

• எங்கைவால் உங்களுககு உ�் முடியலவாம் 

• எங்கைவால் உங்களுககு உ�் முடியலவாம் 

• உங்களுககு உ�்ககூடிய ந்று ஒரு்வாதிடம் உங்களைப் 
ேவாதிநதுளரக்க முடியும்.

குடும்ேம், ேரவாமவாதிப்ேவாைர்்கள மற்றும் ேதி்ற �னதிப்ேடட ஆ�ர்வாைர்்கள 
உங்கள சவார்ேவா்க எங்களை அளைக்க முடியும் மற்றும் நீங்கள சம்ம�தித�வால் 
நவாங்கள அ்ர்்களுடன இள்நது தசயல்ேடுந்வாம்.

நவாங்கள எப்நேவாது உங்களைச் 
சந�திப்நேவாம் 
்கீநை ்கவா்ப்ேடும் சூழ்நதிளல்கைதில் ஒரு மனநல ஆ�ர்வாைர் நீங்கள 18 
்ய�திற்கு நமற்ேடட்ரவா்க இருந�வால் உங்களை 7 நவாட்களுககுளளும், 
நீங்கள 18 ்ய�திற்குடேடட்ரவா்க இருந�வால் 24 ம்திநநரத�திற்குளளும் 
உங்களுடன த�வாடர்புத்கவாள்வார்:

• நீங்கள சுய்திருப்புடன ்ரவா� ஒரு நநவாயவாைதியவாக்கப்ேடடுளைீர்்கள.

• நீங்கள ஒரு சமூ்கச் சதி்கதிச்ளச ஆள்யதின (CTO) மீது 

ள்க்கப்ேடடுளைீர்்கள 

• நீங்கள மனநதிளல ேவா�திக்கப்ேடட ஒரு குற்்ற்வாைதி மற்றும் ஒரு 
அங்கீ்கவாதிக்கப்ேடட மருதது்மளனயதில் �டுதது 
ள்க்கப்ேடடுளைீர்்கள

நீங்கள எந� நநரத�திலும் எங்களை அளைப்ே�ற்கு அல்லது 
உங்களுக்கவா்க மனநலச் நசள்்கள ஊைதியர்்களைகத்கவாணடு எங்களை 

அளைக்க உங்களுககு உவாதிளம உணடு. அததுடன: 

• உங்களை ஆ�வாதிததுப் நேசும் ஒரு்ர்  இயலுமவானைவு  ்திளர்தில் 
உங்களைத த�வாளலநேசதியதில் �திரும்ே அளைப்ேவார் அல்லது 
உங்களைச் சந�திப்ேவார்

• நீங்கள ேவாதிநசவா�ளனக்கவா்க ேவாதிநதுக்கப்ேடடிருந�வால்,  
மனநலனுக்கவா்கப் ேவாதிநதுநேசும் ஒரு்ர்  உங்களை 3 நவாட்களுககுள 
த�வாடர்புத்கவாளை ந்ணடும் என்றவாலும் நவாங்கள 24 
ம்திநநரத�திற்குள உங்களைத த�வாடர்புத்கவாளை முயற்சதி தசயந்வாம்

• நீங்கள 18 ்ய�திற்குடேடட்ர் எனதில்,  உங்களை  ஆ�வாதிததுப் நேசும் 
ஒரு்ர், 24 ம்திநநரத�திற்குள த�வாடர்புத்கவாள்வார்.

மனநலளன ஆ�வாதிததுப்நேசுே்ர்  மருதது்மளன, மனநலச் நசள் 
அல்லது ்திடு�திளயப் ேவார்ள்யதிடடுக த்கவாணடிருககும் ந்ளையதிலும் 
கூட நீங்கள அ்ளர அணு்கலவாம். 

தேர்த, அல்நேனதி, ேனேர்வாதி, ்கல்கூர்லி மற்றும் புரூம் ஆ்கதிய்ற்ள்றச் 
நசர்ந� மனநல உளரஞர்்கள எங்கைதிடம் ே்திபுவாதி்கதின்றனர். நீங்கள 
ந்று ஏந�னும் இடத�தில் இருக்கதி்றீர்்கள எனதில், நவாங்கள உங்களைத 
த�வாளலநேசதியதில் த�வாடர்புத்கவாளந்வாம்.


