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  غالمورغانخدمات الصحة العقلية في آارديف و فيل أوف 
 

. على اإلنترنت) cavamh(وفيل للصحة العقلية آارديف  مبادرةنقدم لك الشكر على زيارة موقع 
صحة العقلية في خدمات ال لويوفر دليًال cavamhأعمال الموقع بالمعلومات حول هذا يزودك 

  .عبر الخط غالمورغانآارديف وفيل أوف 
  

آما أنه يغطي . المتاحة ألناس لديهم احتياجات الصحة العقليةالمعلومات حول الخدمات والدليل يوفر 
 .الخدمات المتاحة لألطفال والنشء والكبار والمسنين

 
 :إنه يحتوي على المعلومات حول

 
 على سبيل المثال قانون الصحة العقلية، قانون الصالحية العقلية والقوانين  –قانونية ور مأ

 المختصة بالمعتنين
  خدمات يوفرها القطاع النظامي، على سبيل المثال الهيئة الصحية التابعة لجامعة آارديف

 .والشرطة غالمورغانالسلطات المحلية بكارديف وفيل أوف ووفيل، 
 خدمات توفرها منظمات القطاع الثالث 
 مة محتوية على أرقام خطوط الدعمقائ. 

 
  آيفية الوصول إلى الخدمات

 
أن تتصل بطبيبك  يلزم عليكفعادًة لوصول إلى الخدمات آانت هي المرة األولى التي تحتاج فيها لإذا 

للصحة ولية األخدمة الدعم بتقييم الحاجة وإحالتك إلى الطبيب العام سيقوم . الوهلة األولىالعام في 
 .فريق الصحة العقلية للمجتمع الذي يعمل في منطقتكالعقلية أو 

حيث يكون شخص خطرًا لذاته أو (الحاجة ووصل إلى أنها حالة طارئة إذا قام الطبيب العام بتقييم 
 .، فهناك إجراء لعمل تقييم عاجل)اآلخرين
  

 احتياجات لغوية
 

  :لوصول إلى خدمة ترجمة شفهية إذا لزمالوآاالت التالية قادرة على ا
 

  توفر خدمات الصحة العقلية في آارديف وفيل (الهيئة الصحية التابعة لجامعة آارديف وفيل
توفر خدمات الترجمة الشفهية إما وجهًا لوجٍه أو من خالل ): غالمورغان الشرقيةأوف 
ساعة في يوم  24كنهم التوصل إليها على مدار الترجمة الشفهية متاحة للموظفين ويم. الهاتف

 .أيام في أسبوع 7و
  قادر على الوصول إلى المترجمين الشفهيين إما وجهًا لوجٍه  –غالمورغان مجلس فيل أوف

 .أو من خالل الهاتف
 مجلس آارديف 
  وهي تغطي فيل أوف غالمورغان ( أبرتاوي برو مرجنوجالهيئة الصحية التابعة لجامعة

 ).الغربية
  ساعة في  24على الوصول إلى المترجمين الشفهيين على مدار قادرة  –شرطة ساوث ويلز

 أيام في أسبوٍع إما وجهًا لوجٍه أو من خالل الهاتف 7يوم و
 

  (cavamh)آارديف وفيل للصحة العقلية مبادرة تعليقات إلى المالحظات أو تقديم ال
. كن من مواصلة تحسينهنحن نرحب بأي مالحظة أو تعليق حول هذا الموقع العنكبوتي والدليل لكي نتم

 .وشكرًا


