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STARTTS – ի մասին

Ո՞վ է CLSR – ի Աշխատակազմը

Ի՞նչ ընել եթէ անձը կը նախընտրէ 
Անգլերէնէ բացի այլ լեզու մը խօսիլ

Արդեօք անձին տեղեկութիւնը 
գաղտնի կը պահու՞ի

New Horizons – ի (Նոր Հորիզոններ) 
մասին

Կ'օգնէ մարդոց ինքնավստահութիւնը 
կերտելու, բարելաւելու իրենց առողջութիւնն ու 
բարեկեցութիւնը եւ կապերը ուրիշներու հետ:

New Horizons – ը կ'աջակցի մարդոց բարելաւելու իրենց 
բարեկեցութիւնը եւ իրականացնելու իրենց ներուժը 
մեր սպասարկութիւններու եւ աջակցութիւններու լայն 
շրջանակի միջոցով: Արդէն կէս դար է որ New Horizons – 
ը կ'օգնէ կեանքի բոլոր ոլորտներէ հազարաւոր 
Աւստրալիացիներու՝ բարելաւելու իրենց բարեկեցութիւնը: 
Մենք մասնագիտացած ենք հաշմանդամութեան, 
մտային առողջութեան եւ տարեցներու խնամքի մէջ: Ձեր 
բարեկեցութիւնը բարելաւելու համար մենք կ'առաջարկենք 
աջակցութեան լայն շարք մը, մասնագէտի խորհուրդէն 
մինչեւ առօրեայ կեանքի հմտութիւններու գործնական 
աջակցութիւն: Մեր փորձառութիւնը եւ մեր աւելի քան 
400 ընկերակիցներու լայնածաւալ ցանցը կը նշանակէ 
որ մենք կապերը եւ փորձառութիւնը ունինք ձեր 
բարեկեցութեան մէջ տարբերութիւն մը ընելու համար:
www.newhorizons.org.au

STARTTS – ը մասնագիտական, ոչ-շահաբեր 
կազմակերպութիւն մըն է որ աւելի քան 30 տարիներ, 
տրամադրած է մշակութային առումով համապատասխան 
հոգեբանական բուժում եւ աջակցութիւն եւ համայնքային 
միջամտութիւններ, օգնելու համար մարդկանց եւ 
համայնքներու՝ բուժելու չարչարանքի եւ գաղթականի 
վիրային սպիները, եւ վերակառուցելու իրենց կեանքերը 
Աւստրալիոյ մէջ: STARTTS – ը նաեւ կը նպաստէ 
դրական վերականգնման միջավայրի մը, տրամադրելով 
ծառայութիւններու մարզում, պաշտպանութիւն եւ 
քաղաքականութեան աշխատանք:
www.startts.org.au

CLSR – ի աշխատակազմը պատրաստուած մասնագէտներ 
են որոնք կու գան տարբեր մշակոյթներէ եւ ծագումներէ: 
Անոնք մասնագիտացած են դժուարին խնդիրներ 
ունեցող մարդոց օգնելու համար: Այս դժուարին բաները 
կրնան վերաբերիլ անձին անցեալի փորձառութեան կամ 
ներկայի իրավիճակին:

CLSR – ի աշխատակազմը շատ մը լեզուներ կը խօսին, եւ 
անհրաժեշտութեան պարագային բոլորն ալ մասնագէտ 
թարգմանիչներ կ'օգտագործեն:

CLSR – ի միջոցով տրամադրուած բոլոր աջակցութիւնը 
գաղտնի է: New Horizons – ը եւ STARTTS – ը անձի 
մը մասին տեղեկութիւնը կը բաժնեն՝ եթէ անոնք մեզի 
արտօնութիւն տան, եւ այդ՝ իրենց օգնելու համար է: Սակայն, 
եթէ անձը մեզի ըսէ թէ կրնայ ինքզինքին կամ ուրիշ մէկուն 
վնասել, այն ատեն CLSR – ի աշխատակազմը պէտք է 
այլ սպասարկութիւններ ներգրաւէ՝ պաշտպանելու համար 
անձը եւ ուրիշները: Կամաւոր կերպով ծրագրի գնահատման 
օգնելու համար՝ կարելի է կապուիլ ներկայիս CLSR մուտք 
գործող մարդոց հետ:

Կապուեցէք STARTTS – ի հետ՝ 02 9646 6666
(Գրասենեակի վայրի մանրամասնութիւններու համար 

այցելեցէք՝ www.startts.org.au/contact)

Կապուեցէք New Horizons – ի հետ՝ 1300 726 372

CLSR – ը կը հասութարկուի 
NSW Health – ի կողմէ

Armenian



Որո՞ւ համար է CLSR Ծրագիրը

CLSR – ի Ծրագիրը ի՞նչպէս կրնայ օգնել Յանձնարարական յղել CLSR – ին

CLSR – ը ո՞րքան կ'արժէ:

Ի՞նչ տեղի կ'ունենայ 
յանձնարարականի յղումէն ետք

Մարդիկ ո՞ւրկէ կրնան օգնութիւն 
ստանալ CLSR – ի միջոցով:

Անձը ո՞ւր պէտք է երթայ

Սպասարկութիւնները կրնան ընդգրկել՝

Ի՞նչու անձ մը կրնայ օգնութեան 
կարիքը ունենալ CLSR – էն

CLSR – ի անձնակազմը ի՞նչպէս պիտի 
հասկնայ անձին մարտահրաւէրները

Համայնքային Կեանք Աջակցութիւն Գաղթականներու 
եւ Ապաստան Հայցողերու համար (Community Living 
Supports for Refugees and Asylum Seekers – CLSR) 
կ'աշխատի մարդոց հետ որոնք իրենց արօրեայ կեանքին 
եւ գործունէութեան վրայ խիստ ազդեցութիւն ունեցող 
բարեկեցութեան վերաբերեալ մարտահրաւէրներ կը 
դիմագրաւեն: Այս մարտահրաւէրները կրնան առնչութիւն 
ունենալ անձի մը անցած՝ կամ Աւստրալիոյ մէջ ունեցած 
դժուարին կացութիւններուն:

CLSR – ը գաղթական եւ ապաստան հայցող, որեւէ տարիքի 
մարդոց համար է՝ որոնք Աւստրալիա ժամանած են վերջին 
10 տարիներու ընթացքին:

Պայման չէ որ մարդիկ ախտաճանաչուած մտային 
հիւանդութիւն մը ունենան CLSR – ի միջոցով աջակցութիւն 
ստանալու համար, սակայն, անոնք պէտք է դիմագրաւած 
ըլլան իրենց բարեկեցութեան առնչուող շարունակական 
հարցեր որոնք խստօրէն կ'ազդեն իրենց առօրեայ 
կեանքերուն եւ գործունէութիւններուն վրայ:

CLSR – ը անհատական աջակցութիւն կը տրամադրէ՝ օգնելու 
մարդոց նպատակակէտեր հաստատելու, վստահութիւն 
կերտելու, եւ բարելաւելու իրենց առողջութիւնը, բարեկեցութիւնը 
եւ ուրիշներու հետ կապը:

CLSR – ի նպատակն է օգնել որ մարդիկ ապրին կայուն եւ 
իմաստալից կեանք, առաջնորդող անձին աջակցութեամբ, 
եւ, անհրաժեշտութեան պարագային՝ ներգրաւելով ամբողջ 
ընտանիքը:

CLSR – ը նաեւ աջակցութիւն կ'ապահովէ՝ կապուելով եւ 
համագործակցելով անձին կեանքին մէջ եղող այլ մարդկանց 
կամ սպասարկութիւններու հետ:

CLSR – ը յանձնարարական կ'ընդունի ոեւէ մէկէն, ներառեալ 
անձնական յղումներ:
Յանձնարարականի կամ յաւելեալ տեղեկութեան համար

Հեռաձայնել New Horizons: 1300 726 372
Կամ STARTTS: 02 9646 6666 խնդրել՝ CLSR)
Ե նամակ STTS-CLSRintake@health.nsw.gov.au

CLSR – ի բոլոր ծառայութիւնները այն մարդոց համար որ 
մենք կ'օգնենք՝ անվճար են:

Բոլոր յանձնարարականները անհատական ընդունման 
գնահատման պիտի ենթարկուին նախ քան ծրագրին 
մէջ ընդունուիլը:

STARTTS – ի եւ New Horizons CLSR- ի վայրերն են՝

• Ներքին Արեւմտեան Սիտնի (Inner West Sydney)
• Հարաւ Արեւմտեան Սիտնի (South West Sydney)
• Նիուքասըլ (Newcastle)
• Արմիտէյլ (Armidale)
• Քոֆս Հարպըր (Coffs Harbour)

CLSR – ի աշխատակիցները մարդոց կը հանդիպին ուր որ 
անոնք հանգիստ կը զգան, ըլլայ ան իրենց տուներուն մէջ, 
համայնքին մէջ եւ կամ STARTTS – ի կամ New Horizons – 
ի գրասենեակներուն մէջ:

Տարբեր շրջաններու մէջ ծրագրի վերաբերեալ յաւելեալ 
տեղեկութեան համար կը խնդրուի հեռաձայնել վերը նշուած 
հեռախօսահամարներուն: 

Գործնական աջակցութեան որոշ օրինակներ որոնք կրնան 
տրամադրուիլ, կ'ընդգրկեն՝ 

• Աջակցութիւն առօրեայ գործերու հետ, ինչպէս օրինակ՝ 
գնում, փոխադրութիւն, մաքրութիւն, դեղօրայքի 
կառավարում եւ բժշկական ժամադրութիւններու 
ներկայանալու աջակցութիւն:

• Աջակցութիւն ապրելու վայր մը գտնելու եւ պահպանելու 
համար:

• Համայնքային եւ զբօսանքի աջակցութիւն, ինչպէս օրինակ 
մարդոց կապել՝ մշակութային ձեռնարկներու, համայնքային 
գործունէութիւններու, մարզական եւ ֆիզիքական 
առողջութեան վերաբերեալ գործունէութիւններու:

Անձի մը դիմագրաւած սովորական մարտահրաւէրները 
կրնան ընդգրկել՝

• Մի քանի անգամ հիւանդանոց մնալ

• Հիւանդանոցէն վերջերս արձակուած ըլլալ

• Երկար ժամանակ մտատանջ ըլլալ

• Մինակ, անօգնական եւ յուսահատ զգալ

• Դժուարութիւն ունենալ առօրեայ եւ սովորական 
գործերու հետ

• Իր կեանքին վերահսկելու կարողութիւնը չզգալ, 
եւ ինքզինքին հոգալու դժուարութիւն ունենալ

• Գլխացաւեր եւ ցաւ

• Քնանալու խնդիրներ եւ վատ երազներ

• Բացասական մտածողութեան, կեդրոնացումի եւ 
յիշողութեան խնդիրներ

CLSR – ի անձնակազմը հետաքրքրուած 
է լսել ու հասկնալ անձի մը իւրայատուկ 
իրավիճակը եւ մարտահրաւէրները: 

CLSR – ի աշխատողները տարբեր 
մշակութային ծագումներ ունին եւ 
լաւապէս կը գիտակցին գաղթական 
ծագումով մարդոց փորձառութիւններուն 
եւ մշակոյթներուն:


