
Dịch vụ Tâm 
lý Văn hóa Đa 
dạng
Dành cho những người có nguồn 
gốc Ngôn ngữ và Văn hóa Đa dạng

Chi tiết về Dịch vụ:Chi tiết về Dịch vụ:
• Dành cho những người thuộc nguồn gốc Ngôn 

ngữ và Văn hóa Đa dạng (CALD) từ 12 tuổi trở 
lên bị các chứng phiền muộn tâm lý từ nhẹ đến 
vừa phải và có thẻ Medicare có hiệu lực

• Thân chủ có thể được tư vấn tâm lý ngắn hạn 
(tối đa 10 buổi) phù hợp với văn hoá và dựa 
theo các chứng cứ.

• Có thể sử dụng thông dịch viên nếu cần.
• Dịch vụ có thể sử dụng được trên khắp vùng 

nội thành Perth.
• Miễn phí và kín đáo

 Language: Vietnamese  



Các địa điểm của chúng tôi:Các địa điểm của chúng tôi:
• Leederville
• Mirrabooka
• Langford
• Xin liên lạc với chúng tôi để biết các dịch vụ gần 

nhà quý vị hơn.

Sử dụng Dịch vụ:Sử dụng Dịch vụ:
Muốn được tư vấn cần phải có giấy giới thiệu của 
Bác sĩ Gia đình. Xin gặp bác sĩ của quý vị trước để 
lấy giấy giới thiệu.

Loại trừ:Loại trừ:
• Thân chủ có nguy cơ cao
• Những trường hợp bệnh tâm thần phức tạp và 

nghiêm trọng, thí dụ như chứng loạn thần, rối 
loạn nhân cách, tâm thần phân liệt, rối loạn 
lưỡng cực, hậu sang chấn tâm lý (PTSD) phức 
tạp, rối loạn học hành, rối loạn tự kỷ, rối loạn 
giảm chú ý, các vấn đề về ma tuý và rượu bia 
nghiêm trọng.

• Người tham gia NDIS
• Người không hội đủ tiêu chuẩn Medicare (người 

không có thẻ Medicare có hiệu lực)

*Đây không phải là dịch vụ trợ giúp trong trường 
hợp khủng hoảng 

Liên lạc với Chúng tôi:Liên lạc với Chúng tôi:
Muốn biết thêm thông tin hay có thắc mắc:

Điện thoại: 0418 724 549 
Email: cdps@lwb.org.au
Vào trang mạng: www.lwb.org.au/CDPS

Dịch vụ Tâm lý Văn hóa Đa dạng này được sự tài trợ của Liên 
ngành Y tế Cơ bản Tây Úc theo chương trình PHN của Chính 
phủ Úc.


