
ميكن أن مير الشباب بالعديد من التغريات املختلفة أثناء فترة بلوغهم. وغالبًا ما جيد األب\األم أو مقدم الرعاية 
صعوبة يف معرفة الفرق بني السلوك الطبيعي مثل تقلب املزاج وسرعة االنفعال واالنطواء، وبني بروز مشكلة يف 

الصحة النفسية. 
يشري مصطلح الصحة النفسية إىل رفاهية الشخص العاطفية واالجتماعية. فعندما تعتل الصحة النفسية لشخص ما، فإهنا قد تؤثر على 

مشاعره وأفكاره وأفعاله. وقد يؤثر هذا على سري حياته اليومية واشتراكه يف األنشطة األخرى كاملدرسة والعمل والعالقات العاطفية. 

إن مشاكل الصحة النفسية أمر شائع وهي عادة ما تكون ردود فعل معقولة للمشاكل االجتماعية والشخصية. إذ ميكن أن تؤثر على 
أي شخص بصرف النظر عن سنه أو جنسه أو عرقه أو دينه إخل... وهي ليست مدعاة للشعور باخلجل. وعندما تستمتر مشاكل الصحة 

النفسية إىل فترات زمنية طويلة وتؤثر بشكل حاد على حياته اليومية، فقد تصبح املشكلة حالة مرضية. فإذا كان الشاب يعاين من 
مشكلة يف صحته النفسية فمن املهم له طلب املساعدة يف وقت مبكر.

بإمكان الشباب احلصول على مساعدة لدى مراكز headspace حول جمموعة من املشاكل الصحية من خالل التحدث عن 
احتياجاهتم إىل املوظف الصحي املعين. وقد يكون هذا املوظف طبيبا أو معاجلا نفسانيا أو موظفا اجتماعيا أو مستشارا نفسيا )مقدم 
مشورة( أو معاجلا وظيفيا أو أحد موظفي الشباب، أو موظفا معنيا بالكحول واملخدرات، أو موظفا يف جمال صحة السكان األصلييني 

)األبروجينيز(. وتوجد مراكز headspace يف مجيع أحناء أستراليا. 

headspace البحث عن مركز
ملعرفة وجود مركز headspace قريب منك، قم بزيارة “headspace centres” يف موقعنا التايل على اإلنترنت.

إذا مل يوجد مركز headspace قريب منك، بإمكانك البحث عن خدمات أخرى يف موقع headspace التايل على اإلنترنت.

حتديد موعد
ميكن للشباب أن يتصلوا مبركز headspace مباشرة أو يطلبوا من معلمهم أو أحد والديهم أو فرد آخر من أفراد العائلة أو موظف 

 headspace بالنيابة عنهم. إن حتديد موعد أمر بسيط؛ فقط اتصل مبركز headspace صحي أو مؤسسة صحية االتصال مبركز
لتحديد الوقت الذي يناسبك.

قد يكون بإمكان مركز headspace احمللي استقبال الشباب من دون موعد مسبق من خالل خدمة “drop in” )مراجعة دون 
 headspace موعد( واليت ميكن من خالهلا للشاب مراجعة املركز يف أي وقت خالل أوقات الدوام اخلاصة باملركز. اتصل مبركز

للتعرف على املزيد حول اخلدمات اليت يقدمها. 

?
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headspace تقدم مراكز
 املساعدة لآلالف من 

الشباب يف أحناء أستراليا   ما الذي تتوقعه 
من أحد مراكز
headspace
)هيدسبيس(؟

Arabic

تقدم مراكز headspace خدماهتا لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 12 و 25 عاما، و...

أو املخدرات •	 يشعرون مبخاوف تتعلق بتعاطيهم للكحول  

•	 يشعرون بالقلق حول صديق هلم أو أحد أفراد عائلتهم

•	 حيتاجون إىل النصيحة حول التعليم و\أو احلصول على عمل 

•	 يرغبون يف مناقشة عالقاهتم العاطفية أو صحتهم اجلنسية 

•  حيتاجون إىل بعض املساعدة يف أي نوع من أنواع   
  املشاكل الصحية

•	 يواجهون صعوبة يف أمٍر ما من أمور حياهتم

•	 يشعرون باحلزن أو القلق أو اهلم

http://www.headspace.org.au/home/headspace-sites
http://www.headspace.org.au/home/getting-help
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ما الذي تتوقعه من أحد مراكز headspace )هيدسبيس(؟ ?
headspace مراجعة مراكز

ليس غريبًا أن يشعر الشاب باخلوف واالرتباك يف املرة األوىل عند طلب املساعدة، كما أنه قد حيتاج إىل بعض الوقت للتعوّد على مسألة 
التحدث مع شخص غريب حول مشاعره وأفكاره. وقد يكون من املفيد أحيانا أن جيلب معه صديقا أو أحد أفراد العائلة لدعمه. 

وحبسب سبب الزيارة، فإن الشاب قد يرغب يف التحدث عمّا يراوده من مشاعر، وكيف تسري معه األمور يف مكان عمله أو مدرسته أو 
دراسته. وقد يتحدث كذلك عن كيفية نومه وشهيته للطعام وكيفية توافقه مع أفراد عائلته وأصدقائه.  

من املهم أن يشعر الشخص الشاب باألمان واالرتياح مع املوظف املعين يف مركز headspace. فقد يرغب بعض األشخاص أن 
يتحدثوا مع موظف ذكر، بينما يرغب آخرون يف التحدث مع موظفة أنثى. وقد يفضل البعض أن يتحدثوا مع شخص يتفهم خلفيتهم 
الثقافية. وتعمل مراكز headspace كل ما يف وسعها لضمان ختصيص املوظف املناسب الذي يشعر معه الشخص الشاب باالرتياح.

إن املوعد األول عادة ما يكون هو األصعب ألن الشخص الشاب ال يعلم مبا يتوقعه. فقد تطرح عليه أسئلة كثرية عند الزيارة األوىل، 
وذلك حرصًا على تغطية مجيع القضايا، وللمساعدة يف إعداد احلل األفضل هلا. و مع مرور الوقت يصبح األمر أسهل على الشخص 

الشاب للتحدث، ألنه سوف يتعرف على موظف مركز headspace ويثق به.

يستغرق املوعد مع موظف headspace عادة ما بني 50 دقيقة إىل ساعة واحدة. أما جلسة املراجعة لدى الطبيب فقد تكون أقصر 
من ذلك.

وقد يزور الشخص الشاب مركز headspace للتحدث عن خماوفه ملرة واحدة فقط، أو قد يعود إىل املركز يف زيارات متعددة. وقد 
يقترح موظف مركز headspace اشتراك أفراد آخرين لتقدمي املساعدة، مثل موظفي التوظيف. ويقوم مركز headspace من جانبه 

باالتصال هبؤالء األفراد ومقدمي الدعم اآلخرين. 

قد يرغب الشاب يف مساع جتارب الشبان اآلخرين حول احلصول على مساعدة من خالل قسم “Your Stories” )قصصكم( على موقع 
headspace على اإلنتريت.

اخلدمات اليت تقدمها مراكز headspace إما جمانية أو بكلفة قليلة. وباإلمكان التأكد من هذا األمر عند حتديد موعد.

خصوصية املعلومات
عندما يتحدث الشاب مع موظف مركز headspace فإنه لن يتم اإلفصاح عن أي شيء مما جيري التحدث عنه إىل أي شخص آخر 

من دون إذن الشاب، باستثناء بعض احلاالت: يف حال وجود مشكلة تتعلق بسالمة الشاب، ويف بعض احلاالت املطلوبة مبوجب القانون. 

إذا شعر موظف headspace بالقلق الشديد حول أمور السالمة، فيجب على املوظف - مبوجب القانون- أن يسعى إىل احلفاظ على 
سالمة اجلميع. وهذا يعين أنه يتوجب على املوظف إطالع شخص آخر على ما يثري قلقه.

مواقع على اإلنترنت ومعلومات إضافية
تقوم مراكز headspace بتقدمي خدماهتا باللغة اإلجنليزية. ويف بعض احلاالت يتم إجراء بعض الترتيبات املسبقة لتأمني خدمة الترمجة 

ملساعدة الشاب وموظف headspace أثناء جلسة االستشارة. للمزيد من املعلومات، اتصل مبركز headspace احمللي اخلاص بك. 

مجيع مواقع اإلنترنت املدرجة يف هذا املنشور تربطك مبوقع باللغة اإلجنليزية وهو ما قد يكون مصدرا رائعا للمعلومات والدعم ملن 
تعرفه من الشباب. وتتوافر كذلك معلومات إضافية للوالدين ومقدمي الرعاية.

للمزيد من املعلومات باللغة العربية حول الصحة النفسة، الرجاء طلب ذلك من موظف مركز headspace احمللي اخلاص بك، أو قم 
بزيارة موقع Multicultural Mental Health Australia )الصحة النفسية متعددة الثقافات يف أستراليا( على اإلنترنت. 

 للمزيد من املعلومات، وملعرفة وجود مركز headspace قريب منك، قم بزيارة موقع headspace على اإلنترنت:
www.headspace.org.au

http://www.headspace.org.au/home/getting-help/experiences
http://www.dhi.gov.au/Multicultural-Mental-Health-Australia/Resources/Translations/default.aspx
http://www.headspace.org.au

