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جوامـع مـا بـه لحـاظ فرهنگى بسـیار متنوع هسـتند. مـا مى دانیم کـه سـامت روانى و مسـائل مربوط 
بـه اسـتفاده از مـواد همـگان را فـارغ از پیـش زمینـه، فرهنـگ یا نـژاد آن ها تحـت تاثیر قـرار مى دهد 
ولـى خدمـات کنونـى سـامت روانـى و اسـتفاده از مـواد احتماال قادر بـه جوابگویـى به نیازهـاى تنوع 
فرهنگـى کنونـى اعضـاى جامعـه مـا نمى باشـد. بـا اینکـه برخـى خدمـات ارائـه مى شـود ولـى مـا نیاز 
داریـم کـه آگاهـى خودمـان را از عوامـل فرهنگـى بـاال ببریـم تا اینکـه بتوانیم بـه همه اعضـاى جامعه 

خـود بـه صـورت برابر کمـک کنیم.

بحث بينافرهنگى درباره سالمت روانى و استفاده از مواد  

جامعه، فرهنگ و سالمت روانى 
فرهنـگ بزرگتـر و گسـترده تر از یـک فرد اسـت. فرهنگ شـامل یک سـرى ارزش هـا، باورها، سـنت هاى 
مشـترک و حـس تعلـق خاطـر اسـت. بـر همیـن مبنـا، زمانـى که مـا درباره سـامت یـا سـامت روانى 
صحبـت مى کنیـم صحبـت درباره چیزى اسـت که بسـیار بزرگتـر از یک فرد اسـت. رویکردهـا، مهارت ها 

و منابعـى کـه بـه سـامت مـا منتهى مى شـود متاثـر از چیزهـاى دور و بر مـا نیز اسـت از قبیل: 
  ارتباطات ما با افراد دور و بر

  توانایى ما به مشارکت در گروه هاى بزرگتر
  توانایى ما در دسترسى به کمک و حمایت 

  محیط اجتماعى ما 
  محیط فیزیکى ما

  توانایى ما در مواجهه با استرس یا موقعیت هاى دشوار 
  زندگى کارى و درآمد ما

  خدمات سامتى در دسترس ما 
  فرهنگ ما و توانایى ما در مشارکت در این فرهنگ و ارتباط با گروه هاى فرهنگى
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       متوجـه شـدم کـه تنهـا کسـى نيسـتم 
افـراد بسـيار  کـه دچـار افسـردگى شـده. 
دیگری مانند من با اسـترس های مشـــابهى 
بـا  مى شـوند.  مواجـــه  زندگـــى شان  در 
معاشـرت بـا افـراد دیگـر، داسـتان هامون رو 
به اشـتراک گذاشـتيم و فهميدیـم که زندگى 

مى توانـد بهتـر باشـد.
کانوال  گریوالسون )بریتيش کلمبيا( 
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فرهنـگ چگونـه روی سـالمت روانـى و اسـتفاده از مواد 
تاثيـر مى گـذارد؟

فرهنـگ در چندیـن سـطح مختلـف بـه سـامت روانـى و اسـتفاده از مـواد مرتبط 
مى شـود. اول اینکـه اعضـاى جامعه اى کـه از گروه هاى نژادى و یـا فرهنگى مختلف 
باشـند احتمـاال بـا خطـر باالترى از سـامت روانى یـا اسـتفاده از مواد روبرو شـوند 
زیـرا احتمـاال عوامـل اسـترس زاى بیشـترى از قبیـل تبعیـض و یـا انـزوا را تجربـه 
مى کننـد. افـراد تـازه وارد در کانـادا احتمـاال بـا اسـترس مضاعفـى در زمینـه وارد 
شـدن بـه یـک جامعه جدیـد مواجه شـوند. آن ها احتمـاال دیدگاه هـاى مختلفى در 
زمینـه سـامت داشـته باشـند و در زمان دسترسـى بـه خدمات سـامتى و غیره با 
موانـع زبانـى روبـرو شـوند. آن هـا ممکن اسـت قبـل از ورود بـه کانادا دچار آسـیب 
روحـى شـده باشـند. زمانى هـم که وارد کانـادا مى شـوند احتماال از نظر ثـروت و یا 
نفـوذ، جایـگاه پایینترى داشـته باشـند. از دسـت دادن جایگاه مسـئله اى اسـت که 
مواجهـه با آن دشـوار اسـت. ولـى فرهنگ منبعى غنـى براى توانمنـدى و تاب آورى 
بـه شـمار مـى رود. فرهنـگ مى توانـد در غلبه بـر موانع کمک کنـد و به افـراد براى 

پیـدا کـردن راه خود به سـمت سـامت یارى رسـاند. 

انـگ اجتماعـى )اسـتيگما( و تبعيـض: اسـترس ناشـى از انـگ اجتماعـى و 
تبعیـض در همـه عرصه هاى زندگى روى سـامت افـراد تاثیر مى گـذارد. افرادى که 
بـه تازگـى وارد جامعه کانادا شـده اند احتماال در بخش آموزش، اسـتخدام، مسـکن، 
مراقبت هـاى سـامتى و عدالـت در معرض انـگ اجتماعى و یا تبعیض قـرار بگیرند. 
در فرهنـگ کانادایـى دربـاره سـامت روانـى و اسـتفاده از مواد، یک انـگ اجتماعى 
وجـود دارد. فرهنگ هـاى دیگـر نیـز احتمـاال انگ هایـى درباره سـامت روانـى و یا 
اسـتفاده از مواد داشـته باشـند. برخى افراد ممکن اسـت تاش کنند تا براى دورى 

از یـک انگ، از به رسـمیت شـناختن یک مشـکل خـوددارى کنند. 

دیدگاه هـای متفـاوت: فرهنـگ در نحـوه فکـر و درک مـا از سـامت و سـامتى 
نقـش بزرگـى ایفـا مى کنـد. گروه هـاى فرهنگـى مختلف احتمـاال درباره مشـکات 
مربـوط بـه سـامت روانى و یـا اسـتفاده از مواد توضیحات مختلفى داشـته باشـند. 
افـراد مختلـف نیز احتماال مشـکات مربوط به سـامت روانـى و یا اسـتفاده از مواد 
را بـه شـیوه هاى مختلـف توضیـح دهنـد. بـه عنـوان نمونـه، برخـى افراد بـه نحوى 
دربـاره سـامت روانـى صحبـت مى کنند کـه گویى جسـم و بدن آن ها تحـت تاثیر 
قـرار گرفتـه اسـت. برخـى دیگر نیـز ممکن اسـت آن را به عنوان نشـانه بدشانسـى 
در نظـر بگیرنـد. اگـر نظام سـامت این مسـئله را که فرد مشـکلى را تجربه مى کند 

بـه رسـمیت نشناسـد، افـراد از کمکى کـه نیـاز دارند محروم مى شـوند. 
شـیوه جسـتجوى افراد بـراى دریافت کمـک نیز به فرهنـگ وابسـتگى دارد. برخى 
افـراد احتمـاال ترجیـح مى دهنـد به جاى یک پزشـک  بـه طور خصوصى بـا اعضاى 
خانـواده و یـا بـزرگان مذهـب یا فرقـه خود صحبت کننـد. برخى دیگر نیـز احتماال 
ترجیـح دهنـد بـا فـردى بیـرون از گـروه اجتماعیشـان صحبـت کننـد. برخـى نیز 
شـاید نسـبت بـه بقیـه کانادایي هـا تمایـل کمتـرى بـراى گفتگـو بـا بقیـه داشـته 
باشـند. چیـزى هـم کـه بـه عنوان یـک مسـئله و مشـکل در نظـر گرفته مى شـود 

بحث بينافرهنگى درباره
سالمت روانى و استفاده از مواد 

احتمـاال از فـردى بـه فـرد دیگـر فـرق کنـد. شـاید نظام سـامتى یـک چیـز را به 
عنـوان یـک مسـئله تعریف کنـد ولى فرد درک مثبتى درباره آن چیز داشـته باشـد 
و آن را تجربـه اى روحانـى در نظـر بگیرد. ممکن اسـت برخى افراد اهل کشـورهایى 
باشـند که فاقد نظام سـامتى اسـت و یا نظام سـامتى آن در دسـترس قرار ندارد 
و بـه همیـن سـبب درباره نحـوه کارکرد نظام سـامت کانادا درکى نداشـته باشـند 

و یـا اینکـه حتى بـه متخصصـان حرفه اى اعتمـاد نکنند. 

انطبـاق یافتـن بـا فرهنگ جدیـد: »فرهنگ پذیـري« بـه معنـى انطبـاق پیدا 
کـردن بـا فرهنگ هـا و هنجارهـاى زندگـى و خانـه جدید اسـت. اسـترس و نگرانى 
ناشـى از احسـاس فشـار براى انطباق پیدا کردن با شـرایط جدید و یا این احسـاس 
کـه نمى دانیـد چگونـه انطباق پیـدا کنید افـراد زیـادى را تحت تاثیر قـرار مى دهد. 
ایـن امـر مى توانـد در درون یـک خانـواده و یا جامعه نیز اسـترس ایجاد کنـد. افراد 
جـوان احتمـاال در مقایسـه با افراد سـن باالتر سـریعتر بـا یک فرهنـگ انطباق پیدا 
کننـد و همیـن امـر باعـث ایجـاد اختاف در میـان اعضـاى خانواده مى شـود. حتى 
افـرادى کـه متولد کانادا هسـتند شـاید میـان فرهنـگ کانادایى و فرهنـگ خانواده 
خـود احسـاس درماندگى کننـد. ولى تحقیقات نشـان مى دهد که حمایـت خانواده 

و اجتمـاع بـه کاهـش آثار این اسـترس کمـک قابل توجهـى مى کند. 

ترومـا )آسـيب روانـى(: ترومـا شـرایطى اسـت کـه شـوکه آور، شـدید و تنش زا 
اسـت. نقـل مـکان به یک کشـور جدیـد و انطباق و سـازگارى با جامعـه جدید خود 
مى توانـد آسـیبزا باشـد. برخى افراد نیز شـاهد رویدادهـاى آسـیب زا از قبیل جنگ 
یـا شـکنجه بـوده و یـا آن هـا را تجربه کرده انـد. ترومـا مى تواند براى افـراد مختلف 
معانـى مختلفـى داشـته باشـد به همیـن سـبب تعاریف و ایده هـاى غربي هـا درباره 
آن احتمـاال تجربـه همـه افـراد را در بـر نگیـرد. بـه عنوان نمونـه در بررسـي اى که 
از یـک گـروه مهاجـر صـورت گرفـت، آن هـا گفتنـد کـه آسـیب و تروماى ناشـى از 
مشـاهده تخریـب مکان هاى مذهبـى مهم، به مراتـب از تجربه شـخصى تروما نظیر 

زندانـى شـدن و یـا شـکنجه و تعرض، جدى تر اسـت. 

زبان: در بریتیش کلمبیا، دانش انگلیسی می تواند روی سالمتی تاثیر
 گذار باشد. می توان بھ آسانی بھ این مسئلھ پی برد کھ نبود مھارت ھای
زبان انگلیسی می تواند از دسترسی شما بھ خدمات بھداشتی جلوگیری

کند. حتی آنھایی کھ انگلیسی را بھ صورت فصیح صحبت می کنند
 احتماال در درک اصطالحات پزشکی دچار مشکل مي شوند. افرادی

کھ مھارت ھای زبان انگلیسی آنھا قوی نیست احتماال مفاھیم پزشکی را
 سوء تفسیر یا سوء برداشت می کنند. این امر می تواند توصیف نگرانی

 ھای بھداشتی را برای متخصص بھداشت، درک صحبت ھای این
.متخصص و یا عمل کردن بھ توصیھ ھای وی را دشوار کند



info sheets 2014 www.heretohelp.bc.ca 3

انـزوا: نحـوه ارتبـاط ما با بقیـه نقش مهمى در سـامت روانى ما ایفـا مى کند. افراد 
احتمـاال بنـا بـه دالیل مختلف  منزوى مى شـوند. فرهنـگ، زبان، هویت، دسترسـى 
بـه خدمـات، دسترسـى به فرصت هـا و تبعیـض تنها چندیـن نمونـه از فاکتورهایى 
اسـت کـه مى توانـد بـه انـزوا کمک کنـد. انـزوا خطـرى براى مشـکات مربـوط به 
سـامت روانـى و مصـرف مـواد اسـت و مى توانـد مانـع از این شـود که افـراد کمک 
مـورد نظرخـود را پیـدا کننـد و یـا اینکه با منابـع مورد نظـر مرتبط شـوند. این امر 
همچنیـن مى توانـد در مسـیر بهبـود نیـز اختـال ایجـاد کنـد زیـرا بهبـود همواره 
شـامل بازسـازى عـزت نفس، برخـوردارى از حمایـت اجتماعى و پیدا کردن نقشـى 

بـا معنـا براى خـود در اجتماع اسـت. 

انعطاف پذیـري: افـراد تـازه وارد در کانـادا بـه رغـم چالش هـاى فـراوان، از خـود 
انعطاف پذیـرى قابـل توجهى نشـان مى دهنـد. انعطاف پذیـرى عبارتسـت از توانایى 
مـا در غلبـه بـر شـرایط دشـوار. ایـن امـر شـامل توانایـى شـخصى مـا بـراى غلبـه 
بـر مشـکات بـه صـورت تنهـا مى باشـد ولـى دریافـت حمایـت از گروه هایـى نظیر 
خانـواده و یـا جامعـه را نیـز شـامل مى شـود. شـیوه غلبـه مـا بـر شـرایط دشـوار از 
جملـه نحـوه کمـک ما به خـود و شـیوه دریافت کمـک از دیگـران، بـه فاکتورهاى 
فرهنگـى از قبیـل ارزش هـا و باورهـاى مـا بسـتگى دارد. حتى دیدگاه ما نسـبت به 
موقعیت هـاى مختلـف مبتنـى بـر ارزش هـا و باورهـاى مـا اسـت. مـا مى دانیـم که 
فرهنـگ بخـش مهمـى  از سـامت مـا را تشـکیل مى دهـد. ارزش هـا و باورهایى که 
مـا از طریـق فرهنگ مـان یـاد مى گیریم ما را به سـمت سـامتى هدایـت مى کنند. 

چه مواردى به شما کمک کرده و کدام موارد کمک کننده نبوده است؟
این موارد جدید را در نظر گرفته و با توجه با آن ها برنامه اجرایى خود را ارتقا دهید.

چه کاری مى توانيم انجام دهيم؟
بـراى افـرادى کـه با گروه هـاى فرهنگـى و نـژادى کار مى کنند، »ایمنـى فرهنگي« 
بایـد یـک هـدف باشـد. ایمنـى فرهنگـى بـا صاحیـت فرهنگـى شـروع مى شـود 
کـه در واقـع همـان توانایـى فـرد در کار کـردن بـا افـرادى اسـت کـه پیـش زمینه 
فرهنگـى متفاوتـى دارنـد. ایمنـى فرهنگـى بـه معنـى ایـن اسـت کـه مـا فراتـر از 
صاحیـت فرهنگـى پیـش برویـم و در قبال شـیوه رویکردمان نسـبت بـه فرهنگ، 
مسـئولیت پذیر باشـیم. ایـن بـه این معنى اسـت که افـرادى با زمینه هـاى فرهنگى 
مختلـف در نهایـت احتـرام و تاثیرگـذارى و بـا تکیه بـر دانش و آگاهـى در کنار هم 

کار کننـد. ایـن امـر شـامل رویکردهـا، رفتارهـا، مهارت هـا و سیاسـت ها مى شـود.
ایمنى فرهنگى مى تواند شامل موارد زیر باشد: 

  درک کردن اجتماع خود
  ایجـاد ارتبـاط بـا خدمـات سـامت و سـازمان هاى اجتماعـى فرهنـگ نهـاد یـا 
سـایر سـازمان هایى کـه بـه یک جامعـه خـاص خدمت مى کننـد. شـناخت تجارب 
و تخصـص سـازمان هاى فرهنگـى و رهبـران جامعـه نیـز در ایـن حیطه قـرار دارد.  

  ارائه اطاعات مفید و موثر به زبانهاى مختلف
  شناخت فعالیت هاى فرهنگي، پزشکى و سامتى 

  حصـول اطمینـان از ایـن مطلب که سیاسـت گذارى هاى انجام شـده بـه نیازهاى 
اجتمـاع از قبیـل نقش هاى خانوادگى و مذهبـى توجه دارد

  تهیـه ابزارهایـى بـراى غربالگري هـاى سـامتى کـه به لحـاظ فرهنگى بـا جامعه 
هـدف شـما ارتباط داشـته باشـد. یک شـیوه انجـام این کار این اسـت کـه مطمئن 
شـوید نمونه هـا و مسـائلى کـه ابزارتان مورد اسـتفاده قـرار مى دهد، قابلیـت کاربرد 
در یـک گـروه خـاص را نیـز دارد و صـرف ترجمـه از زبـان انگلیسـى و یا فرانسـوى 

. نیست
  توجه به کلیت فرد فارغ از مرزهاى فرهنگى و غیره

  توجـه بـه مسـائل کلـى و درک این مطلب کـه نگراني ها و دغدغه هاى سـامتى 
نظیـر افسـردگى را از نگراني هـاى کلىتـر نظیـر فقر و یا نداشـتن مسـکن نمى توان 

جـدا کـرد. نبایـد تصـور کنیم که مـا در یک شـرایط مسـاوى و برابر قـرار داریم. 

فراتر از بحث
مهاجرت و پناهندگى 

مـا همـواره دربـاره مهاجـران و پناهجویـان چیزهایـى مى شـنویم و مى توانیـم 
خیلـى سـاده همه آن هـا را یک گـروه در نظر بگیریـم. ولى احتمـاال تفاوت هاى 
بزرگـى میـان مهاجـران و پناهجویان بـه ویـژه در بحث خطرات سـامت روانى 

وجود داشـته باشد.  
مهاجـران افـرادى هسـتند کـه بـراى زندگـى کـردن وارد یـک کشـور جدیـد 
شـده اند. بـر اسـاس پدیده موسـوم به »اثـر مهاجرت سـالم«، مهاجـران زمانى 
کـه وارد کانـادا مى شـوند نسـبت بـه جمعیـت بومـى کانادا، سـالم تر هسـتند. 
سـپس در گـذر زمـان، شـرایط سـامتى آن هـا کاهـش مى یابـد تـا جایى که 
ایـن تفـاوت از بین مـى رود. بسـیارى از محققان معتقدند این امر ناشـى از این 
اسـت کـه افراد بـراى مهاجرت بـه کانادا باید از سـامت برخوردار باشـند. ولى 
فاکتورهـاى فرهنگـى زیـادى وجود دارد که روى برداشـت و تصور شـما درباره 
سـامت و سـامتى تاثیـر مى گـذارد. بـه عنـوان مثال، یـک فرد ممکن اسـت 
کـه مشـکل سـامت روانـى را اصا به عنوان مشـکل سـامت در نظـر نگیرد. 
پناهجویـان افـرادى هسـتند کـه مجبـور بـه تـرک کشـور خـود شـده اند زیرا 
در صـورت ادامـه حضـور در کشـور خـود، در معرض آسـیب قـرار مى گرفتند. 
آن هـا احتمـاال مناقشـاتى نظیـر جنـگ و یـا ناآرامـى سیاسـى را تجربـه کرده 
باشـند. آن هـا ممکن اسـت خانـواده، دوسـتان، خانـه، موقعیت اجتماعـى و یا 
درآمـد خـود را از دسـت داده باشـند. در نتیجـه پناهجویـان در زمـان مواجهه 
بـا اسـترس ناشـى از آمدن به کانـادا، انطباق بـا جامعه جدید و کسـب در آمد 
در ایـن کشـور، در معـرض خطـر باالترى از نظر مشـکات مربوط به سـامت 
روانـى قـرار مى گیرنـد. برخـى از چالش هایى که ایـن افراد با آن روبرو هسـتند 
عبارتسـت از اسـترس پـس از حادثـه، بیـکاري، فقـر، نژادپرسـتى و احسـاس 

بـى ارزش بودن. 
در میـان خـود گروه هـاى مهاجـران و پناهجویان نیـز تفاوت هایى وجـود دارد. 
عواملـى نظیـر تاریخچـه شـخصي، خانـواده، سـنت ها، باورهـا، آمـوزش، کار، 
درآمـد، موقعیـت اجتماعي، شـبکه هاى حمایتي-اجتماعـي، توانایي هاى زبانى 
و سـن نیـز نقـش مهمـى  در سـامت روانـى ایفـا مى کننـد. نمى تـوان تصـور 
کـرد کـه همـه پناهجویـان و همـه مهاجـران نیازهـا و نگراني هـاى مشـابهى 
داشـته باشـند. مـا نباید تصور کنیـم که همه افـراد داخل یک گـروه فرهنگي، 
شـبیه یکدیگر هسـتند زیـرا تفاوت هاى درون یـک فرهنگ مى تواند بـه اندازه 

تفـاوت دو فرهنـگ بزرگ باشـد. 
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 ریــوو بــه دنبــال کمــک بــه افــرادى اســت کــه در معــرض انــواع خشــونت هاى ســازمان یافتــه از قبیــل شــکنجه قــرار گرفته انــد. بیشــتر افــرادى کــه بــراى دریافــت 
کمــک بــه ایــن مرکــز ارجــاع داده مى شــوند از پناهجویــان هســتند. ولــى ایــن مرکــز بــا افــراد داراى اقامــت دائــم کانــادا و شــهروندان کانادایــى نیــز همــکارى مى کنــد. 
ریــوو مرکــزى نیســت کــه همــه خدمــات در آن در یــک ســاختمان واحــد ارائــه شــود، بلکــه ایــن مرکــز بــه عنــوان شــبکه اى متشــکل از ارائه دهنــدگان خدمــات فعالیــت 
مى کنــد. بیشــتر اعضــاى ریــوو را روانشناســان و مــددکاران اجتماعــى تشــکیل مى دهنــد ولــى برخــى از اعضــا نیــز در حیطه هــاى کارى متفــاوت ماننــد پزشــکى و 

فعالیت هــاى اجتماعــى تخصــص دارنــد.
خدمــات ایــن مرکــز کــه شــامل: آمــوزش بــراى کارکنــان خــط مقــدم بخــش بهداشــت، روان درمانــى فــردي، خانــواده ا ى و گروهــى و نیــز ماســاژ درمانــى اســت بــه 

صــورت رایــگان ارائــه مى شــود. 
تلفن: 282-0662 (514)

فکس: 282-0661 (514)
rivo@web.ca :)آدرس رایانامه )ایمیل

سایر منابع در دسترس برای دریافت کمک و یا هر گونه اطالعات بيشتر در مورد سالمت روان: 
Canadian Mental Health Association
Mouvement Santé mentale Québec
Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
Les porte-voix du rétablissement – L'association québécoise des personnes vivant (ou ayant vécu) un trouble mental
Association des médecins psychiatres du Québec
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از اينجا به کجا مي روم؟

براي کسب اطالعات بيشتر درباره جنبه هاي بينافرهنگي بهداشت رواني و مصرف مواد به منابع زير رجوع کنيد:بريتيش کلمبيا 

شرکای در بخش اطالعات مربوط به اعتيادها و بهداشت رواني
با مراجعه با وبسايت )www.heretohelp.bc.ca( به اطالعاتي درباره بهداشت رواني و مصرف مواد به زبان هاي عربي، چيني، فارسي/دري، فرانسوي، کره اي، 

پنجابي، روسي، اسپانيايي، ژاپني و ويتنامي دسترسي پيدا کنيد. شما مي توانيد با عضويت در خبرنامه الکترونيکي ويتين سايت )Within Sight( به منابعي 
درباره بهداشت رواني و مصرف مواد به زبان هاي مختلف دسترسي داشته باشيد. شما مي توانيد شماره »مهاجران و پناهجويان بزرگسال« نشريه ويژنز را تحت 

عنوان »نشريه اعتياد و بهداشت رواني بريتيش کلمبيا« مطالعه کنيد. 
اعضاي جوامع بومي ما نيز با مسائل منحصر بفردي روبرو هستند. براي اين منظور مطلب ويژه اي را که در زمينه بهداشت رواني و مصرف مواد در ميان بوميان 

تهيه شده است مشاهده کنيد. 

)AMSSA( سازمان وابسته ارائه دهندگان خدمات بيمه فرهنگي
با مراجعه به سايت www.amssa.org  اطالعات بيشتري درباره رويدادها و منابع به دست اوريد. شما مي توانيد ارائه دهندگان خدمات را در سراسر بريتيش 

کلمبيا بيابيد و در پايگاه داده اي )Multicultural Health Resources( جستجو کنيد. 

مرکز چندفرهنگي منابع بهداشت رواني
براي اطالعات و منابع بيشتر به سايت www.mmhrc.ca مراجعه کنيد. شما مي توانيد اطالعاتي درباره بهداشت رواني و مصرف مواد را به زبان هاي مختلف 

پيدا کنيد.

کلينيک بينافرهنگي در بيمارستان  عمومي ونکوور
اين کلينيک ارائه کننده خدمات روانپزشکي به زبان هاي مختلف و با توجه به حساسيت هاي فرهنگي است. اين مرکز مي تواند براي ساکنان ونکوور ارزيابي، 

مشاوره کوتاه مدت، آموزش و برخي خدمات ديگر ارائه کند. اين خدمات به زبان هاي مختلف است و مترجمان همزمان نيز در دسترس هستند. به وبسايت 
www. psychiatry.vch.ca/ccc.htm مراجعه کنيد و يا با شماره تلفن 4115-875-604 تماس بگيريد 

اين مطلب را اداره بهداشت رواني کانادا در بريتيش کلمبيا تهيه کرده است. ارجاعات اين مطلب از منابع دولتي و دانشگاهي معتبر و مطالعات و تحقيقات 
مستند است. در صورت عالقه به پي نوشت هاي اين مطلب با ما تماس بگيريد. در مواقع لزوم از کمک پزشکان و کارشناسان نيز استفاده شده است. 

https://amiquebec.org/
https://amiquebec.org/
https://suicideprevention.ca/quebec-suicide-prevention-centres/
https://www.ordrepsy.qc.ca/en/
https://accesss.net/
mailto:accesss%40accesss.net?subject=
http://www.multiculturalmentalhealth.ca/fr/



