
सुरक्षित कार्यस्थल तपाइँको अधिकार हो – जनु तपाइँको मानधसक स्ास्थ्यको लागि पनन  
सुरक्षित वातावरण सहहतको हुनपुर्य।

यदि तपाइँको कामले तपाइँको मानसिक स्ास्थ्यलाई हानन पुयायाइरहकेो छ भने, यिले तपाइँको िोचाइ, महिुि 
गनने तररका तथा काममा, घरमा, र  िमुिायमा कस्ो व्यवहार गनने भन् ेकुरामा अिर पुयायाउन िकछ। काममा 
राम्ो मानसिक स्ास्थ्य कायम राख् ुभनेको किरी िामना गनया सिके् भन् ेहोइन, यो मनोवजै्ाननक हाननका 
कारणहरूलाई हटाउने बारेमा हो जिरी हामीले िघुयाटना वा चोटपटक रोक् शारीररक खतराहरू हटाउँछौ।ं

तपाइँको िुरक्षित र स्स्थ कायया वातावरण िनुनश्चित गनया तपाइँको रोजगार िाता श्जम्वेार छ। यदि तपाई 
लाई आफनो काययास्थल अिुरक्षित छ र तपाई को मानसिक स्ास्थ्यलाई अिर गरररहकेो छ भन् ेलागछ भने, 
तपाई िँग यी कुराहरू िम्बन्धित ठाउँमा उठाउने र िमस्ाहरू िमाधान गनया मद्दत प्ाप्त गनने असधकार छ।

मानधसक स्ास्थ्य हाननका संकेतहरू

यदि तपाईं आफै वा आफनो कामका िाथीहरूमा ननम्न मध् ेकुनै पनन िंकेत िेख्ुभएको छ भने, 
उक्त काययास्थल कमजोर मानसिक स्ास्थ्य बनाउनमा योगिान गरररहेको हुन िकछ:

शारीररक संकेतहरू:
• िधैं थदकत महिुि हुनु
• पटक पटक नबरामी हुनु
• टाउको िखु्े
• धरैे वा कम िुत्ु
• तौल घटन्ु वा बढ्नु

व्यवहाररक संकेतहरू:
• ध्ान केन्द्रित गनया कदठनाई हुनु
• िैननक गनतनवसधहरूमा कम चािो महिुि गनुया
• दहनताबोध वा कम आत्मनवश्ाि महिुि गनुया
• िामाश्जक गनतनवसधहरू बवेास्ा गनुया
• कामहरू नगनुया वा गनया निकु्
• छछटो ररिाउनु र चचडचचडापन हुनु

के तपाइँलाई थाहा रः 

कार्यस्थल स्ास्थ्य र सुरषिा 
सम्बन्ी अधिकारहरूमा  
मानधसक स्ास्थ्य पनन  
समावेश र।



• डर, धमककी वा तिायाउनु
• अनुचचत, अपमानजनक, वा 

भेिभाव पूणया व्यवहार
• एकान्त वा टाढाको काम
• िियानाक घटना वा दहिंाको प्तक्ष्यिर्श हुनु
• लैदगिक दहिंा जस् ैयौन उत्ीडन वा आक्रमण
• उच्च जोखखम यकु्त काम जस् ै

रातको िमयमा गनने काम

• अस्थायी कामहरू जस् ैभैपरी 
आउने ज्ालािारी वा गगग काम

• काममा हुने शोषण जस् ैपैिा 
वा िेवा िनुवधा नपाउनु

• काममा अत्यसधक िवाब हुनु वा 
चाहजेनत काम नपाउनु

• काममा आफनो ननयन्त्रण कम हुनु

रदि मलाई मेरो कामको वातावरण मेरो मानधसक स्ास्थ्यको लागि असुरक्षित र  
जस्ो लागर भने म के िन्य सकरु?

सामान्यतरा काममा हुने मानधसक स्ास्थ्यको लागि जोखिमहरू

तपाईंले िन्य सके् कुराहरू:
• कुनै पनन घटनाहरूको रेकडया राख् िुरु गनुयाहोि ्

जनु तपाईंलाई लागछ दक तपाईंको मानसिक 
स्ास्थ्यलाई अिर गरेको छ। यहा ँएक नमूना 
मानसिक स्ास्थ्य रेकडया फारम डाउनलोड गनुयाहोि:् 
migrantworkers.org.au/incident_log 

• तपाईको कामले तपाईको मानसिक 
स्ास्थ्यमा पानने प्भावको बारेमा GP 
जस्ा स्ास्थ्य कममीिँग कुरा गनुयाहोि्

• आफनो स्ास्थ्य र िुरषिा प्नतननसधिँग कुरा 
गनुयाहोि ्वा आफनो यनुनयन लाई िम्पकया  गनुयाहोि ्

• आप्वािी कामिार के्रिमा भेटघाटको लागग 
िमय छलनुहोि:् 
migrantworkers.org.au/get_help

• िहयोगको लागग हले्पलाइनमा िम्पकया  गनुयाहोि:् 
Lifeline 13 11 14 lifeline.org.au
Victorian Suicide Line 1300 651 251  
www.suicideline.org.au
Beyond Blue 1300 269 438 
www.beyondblue.org.au

अष्ट्छेलयामा बिोबाि गनने लगभग आधा माननिहरूले 
कुनै न कुनै िमयमा कमजोर मानसिक स्ास्थ्य अनुभव 
गछयान ्र माननिहरूले िामान्यतया िहयोग खोजछन।्

यदि तपाईंले आफनो मानसिक स्ास्थ्यमा हाननको 
अनुभव गनुयाभएको छ भने, तपाईंिँग स्ास्थ्य लाभ   
गनयाको लागग वकया  कभर द्ारा तलनव िमय र तपाईंको  
उपचार खचया पाउने असधकार छ। क्भक्ोररयाका 
अस्थायी क्भिामा रहकेा िमेत िब ैकामिारहरूलाई 
यिमा िमाविे गररएको छ। के किरी माग िानब गनने  
भनेर जान्को लागग worksafe.vic.gov.au मा जानुहोि ् 
वा आप्वािी कामिार के्रिमा िम्पकया  गनुयाहोि।्

यदि तपाइँको काययास्थलले तपाइँको मानसिक स्ास्थ्यलाई हानन पुयायाइरहकेो छ भन् ेलागछ भने, तपाइँिँग कुरा 
उठाउने र िहयोग प्ाप्त गनने असधकार छ। तपाईको कामका िहकममीहरूले पनन यस् ैिोचचरहकेा हुन िकछन।् 
कोही पनन िंकटको नबन्मुा पुग् ुअसघ मानसिक स्ास्थ्य जोखखमहरू हटाउन अन्य कामिारहरूिँग गमलेर काम 
गिाया खराब मानसिक स्ास्थ्यको प्भावलाई कम गनया िदकनछ। तपाइँको यनुनयन र तपाइँको स्ास्थ्य र िुरषिा 
प्नतननसधहरू काययास्थलमा किरी जोखखमहरू िम्बोधन गनने भन् ेबारे जानकारीको राम्ो स्ोत हुन िकछन।्

P: (03) 9659 3516 
E: mwc@migrantworkers.org.au 
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