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کـودکان و نوجوانـان مـدام در حال تغییر هسـتند .آنها سـریع رشـد میکنند و قبـل از اینکه
شـما متوجـه شـوید کودک پـر انرژی و همیشـه خندان شـما بـه نوجوانی تبدیل میشـود که
تـا ظهـر میخوابد .در زمان رشـد ،طبیعی اسـت کـه ما تغییر کنیـم زیرا ما چیزهـای جدیدی
یـاد میگیریـم و بـدن مـا بـا تغییر به شـکل بدن بزرگسـالی مـا در میآیـد .ولی در میـان این
همـه تغییراتـی کـه روی میدهـد ،از کجـا بدانیم که کـدام تغییـرات طبیعی و نرمال هسـتند
و کـدام نیسـتند؟ در کـدام نقطـه مـا بایـد نگران شـویم که کـج خلقیهـا و یا تغییـرات حالت
کـودک مـا چیـزی بیش از «دردهای ناشـی از رشـد و بزرگ شـدن» اسـت .تشـخیص این امر
میتوانـد دشـوار باشـد .حقیقت این اسـت که برای بسـیاری از کـودکان این تغییـرات ناگهانی
صرفـا بخشـی از فرایند بزرگ شـدن نیسـت بلکه نشـانههای یـک بیماری روانی اسـت.

از کجا میبایست دغـدغه خاطر این را پیدا
کنیم که کج خلقیهای کودکمان و یا تغییرات
خلقی نوجوانمان بیشــتر از فـقط یک رفـتار
متناسب سنشان است؟

Translation and resources section provided by:

مشکل چیست؟

مخـدوش دربـاره بـدن اسـت کـه بـا رفتارهای بسـیار مضـر در زمینه تغذیـه همراه
اسـت و باعـث میشـود تغذیه مناسـب فـرد دچار اختالل شـدید شـود.

نکته تعجب آور این است که بیماریهای روانی در کودکان و جوانان امری عادی
است .در کانادا حدود  ۱/۲میلیون کودک و نوجوان به بیماری روانی دچار هستند.
بسیاری از بیماریهای روانی یعنی حدود  ۵۰تا  ۷۰درصد آنها قبل از سن هجده
سالگی خود را نشان میدهند و لذا میتوانند تاثیر زیادی روی فرایند رشد کودک
داشته باشند .بیماریهای روانی روی عملکرد کودکان در مدارس و نیز توانایی
آنها در برقراری رابطه با سایرکودکان و بزرگساالن تاثیر میگذارد .اگر بیماریهای
روانی سریع درمان نشوند میتوانند به حدی در فرایند رشد مخرب باشند که تا
آخر عمر زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد .در زیر به برخی از بیماریهای روانی
شایع در میان کودکان و نوجوانان اشاره میکنیم:

ﺧودﮐﺷﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ھﻣراه ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری رواﻧﯽ اﺳت .ﺧودﮐﺷﯽ دوﻣﯾن
ﻋﺎﻣل ﻣرگ اﻓراد  15ﺗﺎ  24ﺳﺎﻟﮫ در ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺑﻌد از ﺗﺻﺎدﻓﺎت ﺧودرو
اﺳت .ﻓﮑر ﮐردن ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ و ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑرای آن ﻧﯾز اﻣری راﯾﺞ اﺳت.
ﺑررﺳﯽ ﮐﮫ در ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺻورت ﮔرﻓت ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺳﺎل 5
درﺻد ﺟواﻧﺎن دﺳت ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ زده ﺑودﻧد و  12درﺻد ﻧﯾز ﺑﮫ ﺻورت
ﺟدی ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓﮑر ﮐرده ﺑودﻧد.

اختلال اضطرابـی شـایعترین بیمـاری روانـی اسـت کـه در میـان کـودکان و
نوجوانهـا دیـده میشـود .حـدود  ۶درصـد از کـودکان در دورهای از زندگـی خـود
ایـن اختلالرا تجربـه میکننـد .ایـن بیمـاری میتوانـد کـودکان را به انـدازهای از
چیزهـا و موقعیتهـای زندگـی هراسـان سـازد کـه در رونـد زندگـی روزانـه آنهـا
اختلال ایجـادکند.

اختلال کم توجهی /بیـش فعالی ()ADHDباعث میشـود کـودکان نتوانند
تمرکـز الزم را داشـته باشـند .کودکـی کـه مبتلا بـه این اختاللباشـد نسـبت به
کـودکان دیگـر تندخوتر و ناآرامتر اسـت.
اختلالسـلوکباعث میشـود کودکان نسـبت به سـایر مـردم ،حیوانـات و یا
ی و مخـرب در پیـش بگیرنـد .آنها
ابـزار و وسـایل زندگـی رفتـاری بسـیار تهاجمـ 
احتمـاال کارهایـی نظیـر فـرار از مدرسـه یا خانـه را انجـام دهند که نشـان میدهد
ایـن قبیـل کـودکان اهمیتـی برای قوانیـن مهم و اساسـی قائل نیسـتند.

افسـردگی یـک اختلال خلـق و خویـی اسـت کـه اغلـب در جریان سـالهای
نوجوانـی پدیـدار میشـود .افسـردگی میتوانـد روی رویکردها و احساسـات کودک
یـا نوجـوان تاثیـر بگـذارد و باعث شـود آنها بـرای مدت بیـش از دو هفتـه در یک
دوره زمانـی ،بـه صـورت غیرمعمول احسـاس ناراحتـی و یا زودنجـی کنند.

روانپریشـی شـرایطی اسـت کـه در آن فـرد ارتباط خـود را با واقعیت از دسـت
میدهـد .ایـن حالـت سـه درصـد کل افراد را تحـت تاثیر قـرار میدهد ولی بیشـتر
در اواخـر نوجوانـی و اوایـل بزرگسـالی خود را نشـان میدهد .این بیمـاری میتواند
بـه صـورت تنهـا و یا همـراه با بیماریهـای روانی دیگری کـه در اینجا به آن اشـاره
شـد پدیدار شود.

اختلالدو قطبـی یـک اختلالخلق و خویی اسـت کـه میتواند یـک درصد
جوانـان را تحـت تاثیـر قـرار دهـد .این اختاللبیشـتر در سـالهای نوجوانـی دیده
میشـود ولـی در مـوارد نـادری در کـودکان کـم سـن و سـالتر هـم بـه چشـم
میخـورد .ایـن اختلالباعـث میشـود حـاالت روحـی یـک فـرد بین شـادی زیاد
کـه شـیدایی یـا اشـتیاق مفرط نامیـده میشـود ،و ناراحتی بسـیار شـدید یا همان
افسـردگی در نوسـان باشد.
اختاللهـای تغذیـهای در میـان کـودکان کـم سـن و سـال کمتـر رواج دارد
ولـی بـا افزایـش سـن و سـال ایـن خطـر افزایش مییابـد .بیاشـتهایی حـدود یک
درصـد زنـان و مـردان جـوان  ۱۵تـا  ۲۴سـاله و پرخوری نیز سـه درصـد جوانان را
در کانـادا تحـت تاثیر قـرار میدهد .اختاللهای تغذیه ای شـامل یـک تصور ذهنی

2

info sheets 2014 www.heretohelp.bc.ca

اسـکیزوفرنی حـدود یـک درصد جمعیـت را تحت تاثیر قـرار میدهد و معموال
در سـن  ۱۵تـا  ۲۵سـالگی خـود را نشـان میدهـد .اسـکیزوفرنی باعـث میشـود
تفکـر و یـا صحبـت کردن فـرد به شـیوه منظم دچـار اختالل شـود .این امـر باعث
میشـود فـرد ارتبـاط و تمـاس خـود را بـا واقعیت از دسـت بدهد.

آیا کودک من دچار بیماری روانی است؟
در زمان رشد کودک سخت است که متوجه فرق میان تغییرات طبیعی و
نشانههای بیماری روانی در وی شویم .آیا کودک شما:
تغییـرات سـریع در رفتـار خـود داشـته اسـت؟ (بـه عنـوان نمونـه یـک
کـودک فعـال بـه یکبـاره سـاکت و گوشـه گیـر میشـود و یـا یـک دانش
آمـوز موفـق شـروع بـه گرفتـن نمـرات پاییـن میکند).
بـه یکبـاره احساسـات خـود را تغییـر داده اسـت؟ (مثلا یـک کـودک
ممکـن اسـت نشـانههایی از قبیـل احسـاس ناراحـت بـودن ،نگـران بودن،
گناهـکار بـودن ،عصبانـی بـودن و ناامیـد بـودن از خـود بـروز دهد).
به یکباره کم حرف شده است؟
شـروع بـه مصـرف یـا بیشـتر مصرف کـردن الکل یا مـواد دیگر بـه ویژه
در زمـان تنهایی کرده اسـت؟
نشـان داده اسـت کـه در رسـیدگی به امور عـادی و فعالیتهـای روزانه
زندگی دچار مشـکل شـده اسـت؟
احترام چندانی برای احساسات و یا داراییهای دیگران قائل نیست؟
دربـاره وزن خـود ابـراز نفرت کـرده و روشهای تغذیه ای خـود را تغییر
داده و به تغذیه ناسـالم روی آورده اسـت؟
شـروع بـه انجـام حرکتهای عجیب و تکـراری کرده که فراتـر از بازی
کردن عادی اسـت؟
عمدا به خود آسیب زده و یا از خودکشی صحبت کرده است؟
اگر کودک شما یک یا چندین مورد از این موارد را نشان میدهد و این
امر روی زندگی روزانه آنها تاثیر گذاشته است بهترین کار این است که با
آنها درباره اینکه چه احساسی دارند صحبت کنید و بعد برای جلوگیری از
توضیحات دیگر با پزشک خانوادگیتان صحبت کنید .در مرحله بعدی باید
به سایر منابع کمک که در مدرسه و یا جامعه وجود دارد متوصل شوید.
به یاد داشته باشید که صحبت درباره خودکشی باید جدی گرفته شود.

چه کاری میتوانم برای آن انجام دهم؟
متاسـفانه ،تنهـا یـک چهـارم کودکانـی کـه در کانـادا نیـاز بـه درمانهـای
سلامت روان دارنـد از ایـن درمـان بهرهمنـد میشـوند .ایـن امـر دالیـل
مختلفـی میتوانـد داشـته باشـد .والدیـن و مراقبیـن احتمـاال احساسـات
متناقضـی دربـاره دریافت کمـک برای کودکان خود در زمینـه بیماری روانی
دارنـد .آنهـا ممکـن اسـت دربـاره اینکه بـه دلیل تغییـر در رفتـار کودکان
خـود سـرزنش شـوند و یـا دربـاره درمانهایی کـه باید بـه کار گرفته شـود
احسـاس نگرانـی کننـد .بیماریهـای روانـی میتوانـد وحشـتآور باشـد و
بسـیاری از مـردم دربـاره اینکـه بقیه دربـاره آنها در صـورت صحبت کردن
در ایـن مـورد چـه فکـر خواهنـد کرد نگـران هسـتند .خبر خوب این اسـت
کـه بیماریهـای روانـی بـه طـرز موفقیـت آمیـزی قابـل درمـان هسـتند و
درمـان زودهنـگام میتوانـد از خطـرات بیمـاری روانـی روی زندگـی کودک
شـما بکاهـد .بهتریـن شـیوه درمانـی بـرای کـودک شـما بـه نیازهـای وی
بسـتگی دارد .بـا پزشـک خـود دربـاره گزینههـای مختلفـی که وجـود دارد
صحبـت کنید.

مشاوره:

درمان رفتاری -ادراکی :به کودکان و نوجوانان کمک میکند الگوهای
فکری و رفتاری را که برای سالمت روانی آنها مفید نیست شناسایی کنند.

خانـواده درمانـی :به شـما کمک میکند این مسـئله را بررسـی کنید
کـه بـه عنـوان یک خانـواده چـه کار میتوانید بـرای کودک خـود در زمان
بیمـاری روانی انجـام دهید و رفتارهـا را مدیریت کنید.

درمـان بینفـردی :به افـراد جوان کمـک میکند در تعامل بـا دیگران
احساس راحتی بیشـتری داشته باشند.
مداخلات آموزشـی :میتوانـد بـه کودک شـما کمـک کنـد و به وی
نحـوه مدیریـت زمـان را در کالس درس نشـان دهد.

دارو درمانـی :انواع مختلفی از داروهـا وجود دارد که برای کودکان تجویز
میشـود از جملـه داروهایـی کـه بـرای اختلاالت خلـق وخویـی ،اضطراب،
روانپریشـی و اختالالت کمتوجهی /بیش فعالی اسـتفاده میشـود .اگر شـما
بـا اینکه کودکتـان دارو مصرف کند احسـاس راحتی ندارید ،ایـن نگرانی را
بـا پزشـکتان مطـرح کنید .آنهـا میتوانند توضیـح دهند که کـدام داروها
در صـورت لزوم ،برای کودک شـما مناسـب اسـت و با شـما در مـورد مزایا و
ریسـک هـای آنها صحبت خواهنـد کرد .بـرای جوانـان دارودرمانی معموال
اولین روش درمانی پیشـنهاد شـده نیسـت .اگر دارو پیشـنهاد شـود ،معموال
در کنـار سـایر روشهـا و حمایتها بـه کار میروند.

بیماری روانـی چه کسـی را
تحـت تاثیـر قرار میدهـد؟
بیماریهـای روانـی کـودکان و نوجوانـان را نیـز هماننـد بزرگسـاالن تحت
تاثیـر قـرار میدهـد .ایـن کـودکان و نوجوانـان ممکـن اسـت شـرایط
خانوادگـی و فرهنگـی مختلفـی داشـته باشـند .ولـی برخـی کـودکان و
نوجوانـان بـا شـرایط خـاص ممکـن اسـت بیشـتر در معـرض بیماریهای
روانـی قـرار بگیرنـد و بـرای دریافـت درمانهـای الزم نیـز موانـع مضاعفی
تجربـه کننـد .در زیـر بـه برخـی از ایـن شـرایط اشـاره میکنیـم:
افرادی با سابقه بیماری روانی در خانواده خود
مهاجران و پناهجویان تازه وارد
کودکان و نوجوانان بومیان محلی
کودکان یا نوجوانانی که شاهد یک تغییر عمده در زندگی خود بودهاند ،از
قبیل نقل مکان به یک شهر یا مدرسه جدید
کـودکان و نوجوانانـی کـه شـاهد تجربـهای بسـیار تلـخ از قبیـل سـوء
اسـتفاده بودهانـد
افراد همجنسگرا ،دوجنسه و یا تراجنسی
جوانان دارای مشکالتی در زمینه سوء مصرف مواد

گروههـای حمایتی :بـرای نوجوانان ،گروهی که تجربه مشـابه را پشـت
سـر گذاشـتهاند و یا در حال پشـت سـر گذاشـتن آن هسـتند (گاهی اوقات
گروههـای حمایتـی همـکار نامیـده میشـوند) و همچنین گروههایـی برای
اعضـای خانـواده فـرد مبتلا بـه بیمـاری روانـی ،از جملـه کـودکان ،بـرای
مالقـات بـا خانوادههای دیگـر در موقعیت مشـابه.
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ازاز اینجا
روم؟بروم؟
میتوانم
کجا مي
اینجا کجا

(اقدام بعدی چیست؟)

بسیاری از والدین و یا مراقبین می خواهند به فرد نوجوان و یا جوانی که دارای مشکالتی در زمینه سالمت روانی است کمک کنند ولی نمی دانند چگونه و
باشد از
اسـتدارد
روانیوجود
نوجوان
کودک و
روانی
برای بهداشت
کلمبیا
که ودریـابریتیش
خدماتی
کردن در
انجامیـادهند .سیر
اینازکار را
یا کجا
داننـد چگونه و
دشوارنمی
تواندولـی
میکنند
کمک
سـامت
زمینه
مشـکاتی در
دارای
جوانـی کـه
نوجـوان
محدودهفـرد
خواهنـد بـه
مراقبیـن می
والدیـن و
بسـیاری
توسعه خانواده و کودکان .منابعی که
وزارت
به
متعلق
نوجوانان
و
کودکان
روانی
بهداشت
تیم
و
خانواده
پزشک
تا
گرفته
کودک
مدرسه
از
کمک
دریافت
بحثکجـا ایـن کار را انجـام دهنـد .شـما میتوانیـد بـا مراجعـه به منابـع زیر اطاعـات بیشـتری در ایـن زمینه به دسـت آورید.
یـا
به شما برای دریافت کمک یاری می رساند و به زبان انگلیسی است عبارتند از:

در شرایط اورژانسی و بحرانی:

انجمن فورس برای بهداشت روانی کودکان به آدرس اینترنتی
بـا شـماره تلفـن  911تمـاس بگیریـد ،بـه نزدیکتریـن مرکـز اورژنـس مراجعـه کنید و یا دسـتور العمـل اورژانسـیای که پزشـک و یا متخصص سـامت روانتان به شـما
( 1-855-887-8004به
تلفن
911شماره
توانید با
( .)www.forcesociety.comشما
شـما اینترنتی
کامیونیتـیآدرس
روانیدرکودکان به
بهداشت
برای
فورس
انجمن
صورت کنید.
درخواسـت
گرفتـه و آن خدمات را
تمـاس
توانید بامیشـماره
خدمـات سـامت روان وجـود دارد می
چنانچـه
کنیـد.
اجـرا
انـد را
داده
رایگان در بریتیش کلمبیا) و یا شماره  604-878-3400در الور مین لند تماس بگیرید .می توانید اطالعات و منابعی برای حمایت از والدین کودکان مبتال به
دریافت
شمارهروانی
بیماری
کنیدکودکان
کمک به
تماس

بـرای کمـک بـه کـودکان و نوجوانـان از سـن  ۵تـا  ۲۰سـالگی میتوانیـد بـا شـماره تلفـن  1-800-668-6868تمـاس گرفتـه و بـه صـورت  ۲۴سـاعته بـا مشـاور و
)Kelty
Mental
(Health
بهداشت
مرکز
صـورت ناشـناس ،محرمانه و قابل دسـترس در تمامی کانادا میباشـد .ایـن متخصصین میتواننـد در صورت لزوم
مجانی ،به
سـرویس
کلتی ایـن
روانیکنیـد.
صحبـت
متخصصیـن
اسـت.
دسـترس
انگلیسـی و فرانسـوی قابل
دو زبان
سـرویس به
شـما را بـه سـرویس و منابـع محلیتـان نیـز وصـل کننـد.
کلمبیا یا شماره
بریتیش
 1-800-665-1822در
شماره تلفن
هـریا با
کنید و
این مراجعه
می توانید به آدرس اینترنتی ()www.keltymentalhealth.ca
 604-875-2084در ونکوور تماس بگیرید و اطالعاتی درباره کمک به کودکان و نوجوانان و خانواده های آنها درهمه زمینه های مربوط به بهداشت روانی و
شماره 1-800-SUICIDE
کنید.
اعتیادهای مختلف کسب
برای دریافت کمکهای فوری و شبانهروزی با شماره ) 1-800-SUICIDE (1-800-784-2433تماس بگیرید .تماس با این شماره مجانی است.
شرکای بریتیش کلمبیا در زمینه اطالعات مربوط به بهداشت روانی و اعتیاد

خط محلی شما برای زمان بحران

با مراجعه به وبسایت  www.heretohelp.bc.caاطالعاتی درباره مشکالت روانی کودکان و نوجوانان و نیز توصیه هایی درباره دریافت کمک و نوع انتطاراتی
اگر دچار اسـترس و پریشـانی هسـتید با شـماره  1-866-APPELLE 277-3553تماس بگیرید .با این شـماره شـما بدون معطلی و به صورت شـبانه روزی میتوانید
که برای دریافت کمک جهت کودکتان وجود دارد دریافت کنید .برخی از دفترچه های کمک در این وبسایت به زبان های چینی و پنجابی است .با مراجعه با
بـه خـط مرکـز بحرانـی اسـتان کبـک وصل شـوید .این افـراد آمـوزش تخصصـی و پیشـرفته را در زمینههـای سـامت روان و خدمات مرتبـط دیدهاند .همچنین شـما
تولکیت (جعبه ابزار) خانوادگی ما اطالعات و توصیه هایی درباره نحوه کمک به یک عضو خانواده که مبتال به بیماری روانی است پیدا می کنید.
بحـران در نقاط مختلف اسـتان کبـک را پیدا کنید.
میتوانیـد بـا کلیـک روی لینـک زیـر ،شـماره تلفـن و آدرس مرکز پیشـگیری از خودکشـی و مداخات در
ِ

( )AnxietyBCخودکشی در استان کبک
مرکز پیشگیری از
گروه

دسترسـی پیـدا
ســطح ملی وجود دارد
هایی که در
وبسـایت
درباره درباره
اطالعات مهــم
لینکهـای
تحقیقـات و
 www.suicideinfo.caبـه
وبســایت
مراجعــه بــه
 604-525-7566تماس
شماره تلفن
نگرانی با
اضطراب و
دریافت
اطاعــات،یا برای
 www.anxietybc.comمراجعه و
آدرس
اینترنتی آن به
بهبــاوبسایت
https://suicideprevention.ca/quebec-suicide-prevention-centres/
کبـک:
اســتان
در
خودکشــی
از
پیشــگیری
مراکز
کنید.
بگیرید .شما منابعی می یابید که برای کمک به والدین کودکان مبتال به اضطراب و نگرانی است .این اطالعات به شکل ویدئو و نیز راهبردهایی است که در
خانه کاربرد دارد .همچنین توصیه هایی برای صحبت درباره کودکان مبتال به اضطراب یافت می شود .سایتی هم برای کودک به جوانان مبتال به نگرانی
شرایطبه غیر
در
اورژانسیyouth.anxietybc.com:
أدرس اینترنتی
وجود دارد

بحران
زمان
بریتیشبرای
محلی شما
خط
)Youth
(in BC
کلمبیا
جوانان در

حتـی ازفقط در صورت
هایبهمحلی و
سـرویس
یابید.مورد
بیشـتر در
منابعدریافت
توانید وبرای
شـماازمی
نیسـتند.
شـرایط
بحـران فقـط برای افراد در
هـایبهزمـان
باتلفن
شرایطیابحرانی
کمک
آنها برای
اطاعات دست
مورد نیاز آنها
جوانان
حمایت
بحرانیدرباره
اطالعاتی
 www.youthinbc.comبه
وبسایت
مراجعه
نیاز به صحبت کردن با کسـی با این شـماره تماس بگیرید .لطفا شـماره تلفن را در قسـمت قبل مشـاهده کنیدhttp://www.cdpdj.qc.ca/en/Pages/default.aspx .
قبیل خودکشی و یا شرایط دشوار آموزش دیده اند .در بریتیش کلمبیا با شماره تلفن  1-866-661-3311و یا در الور مینلند با شماره 604-872-3311

تماس بگیرید و به صورت  24ساعته از خدمات آنها استفاده کنید .می توانید در بین ساعت ظهر تا یک نیمه شب نیز به صورت آنالین در سایت
اطاعات در مورد اعتیاد در استان کبک
روان و
همکاران سامت
چت کنید.
www.youthinbc.com
برای مشاهده اطاعات بیشتر در زمینه مدیریت بیماریهای روانی و روایتهای اشخاص از بیماریهای روانشان به وبسایتهای زیر مراجعه کنید:
 . https://amiquebec.orgمجموعـه «مدیریـت بیماریهـای روانـی» حـاوی اطاعـات بسـیار زیـادی در زمینههـای مختلـف شـامل نمونههـا و الگوهای سـاختن برنامه
مرکز سیاست گذاری بهداشت کودکان
اقدامـی و همچنیـن نکاتـی در مـورد پیشـگیری از بحـران و موارد اورژانسـی میباشـد .شـما حتـی میتوانید صفحـه اطاعاتی«نکاتـی برای مقابلـه با مصرف الـکل زیاد و
سایمون فریزر است که تالش می کند سالمت مودکان را بهبود دهد و به همه افراد در بریتیش کلمبیا دسترسی الزم به
نیز دانشگاه
تحقیقاتیرا در
مشـاهده کنید.
گروه مخـدر»
یک مـواد
یـا
خدمات
انگلیسـیراهبردها
شـما مستند،
تحقیقات
روش های
نـوعاین مرکز
کودکان
بهداشت روانی
تحقیقات
فصلنامه
کند.
هـایفراهم
بهداشتی را
الزم زبـان مورد
توانیـد نام
نیسـت،ومی
شده ،اول
پیدا زبـان
آمـده اگر
بهتریندر زیـر
سـرویس که
دریافـت هـر
اسـت :بـرای
دسـترس
قابـل
زیـادی
خدمات بـه زبان
منابـع
 www.childhealthpolicy.caمراجعه کنید.
وبسایت
بیشتر به
وصـلکند.
بررسی می
بیماریبـهروانی
انگلیسـینوجوانان
کودکان و
برای
دسـترس میباشـد.
زبـان قابل
اطالعات۱۰۰
برایبیـش از
کننـد.
یـکرامترجـم
دارایشـما را
بگوییـد تـا
حمایتراازبـه
ترجیحتـان

لینک سامت استان کبک

بـرای دسترسـی بـه اطاعـات رایـگان و غیـر اورژانسـی در مـورد سـامت هـر یـک از اعضـای خانوادهتـان شـامل اطاعـات سـامت روان با شـماره تلفـن  811تماس
بگیریـد و یـا بـه وبسـایت  https://amiquebec.orgمراجعـه کنیـد .بـا تمـاس بـا شـماره  811شـما میتوانید بـا یک پرسـتار دارای مجـوز در مورد عائمی که شـما
را نگـران کـرده و یـا بـا یـک متخصـص داروسـازی دربـاره سـواالتتان در مـورد داروها صحبت و مشـورت کنیـد .برای اطاعات بیشـتر در مـورد  811روی ایـن لینک :
 http://sante.gouv.qc.ca/en/systeme-sante-en-bref/info-sante-8-1-1/کلیک کنید.
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منابعی که به زبان های مختلف در دسترس است

مورد کبک
استان
مخدر و
زیر واگرمواد
الکل
خصوص
ترجیح خود را بگویید تا به یک مترجم همزمان متصل شوید .بیش از
ارجاعنامدرزبان
سرویسنیست،
زبان اول شما
انگلیسی
خدمات
اطاعاتهردریک از
برای یک
در دارد.
وجود
یکصد زبان
مـورد مصـرف مـواد مخـدر بـا شـماره تلفنهـای  514-527-2626در مونتـرال ویـا 1-800-265-2626در سـایر نقـاط کبـک تمـاس بگیریـد .ایـن
صحبـت
بـرای

سـرویس  ۲۴سـاعته در دسـترس میباشـد .آنهـا میتواننـد شـما را بـه منابـع محلیتـان در ایـن زمینـه نیـز وصل کننـد .برای اطاعـات بیشـتر میتوانیـد روی این
 www.drogue-aidereference.qc.caکلیـک کنیـد.
لینـکبحران محلی
خط
مرکز متمرکز خدمات بهداشتی و اجتماعی ) (SSSICو یا مرکز متمرکز خدمـات بهداشتی و اجتماعی دانشگاه )(SSSUIC
خط بحران فقط برای افرادی نیست که در بجران هستند .شما می توانید با تماس با این خط به اطالعاتی درباره خدمات محلی دست یابید .همچنین اکر
صفحه
مرکزباSSSUIC
دشواریو یا
شرایطSSSIC
خانوادگی ،مرکز
پزشک
کلـینیک
تماس بابرای
کسیاطاعات
دارید باکردن
برای پیدا
کنید:ساعته تماس بگیرید و
مراجعه چهار
زیربیست و
صورت
به به
310-6789
هستید
بگیرید .اگر در
تماس
این خط
صحبت کنید
نیاز
http://sante.gouv.qc.ca/en/problemes-de-sante/sante-mentale/ Finding a Resource
بدون انتظار و یا بوق اشغال به یک خط بحران در بریتیش کلمبیا وصل شوید (در زمان گرفتن این شماره شماره های  778 ،604و یا  250را به اول شماره
اضافه نکنید) .آندسته از متخصصین خطوط بحران که شما به شماره  310-6789تماس می گیرید از طرف اعضای مرکز «شرکاری بریتیش کلمبیا در بحث
نظام روانشناسی کبک
اطالعات مربوط به اعتیادها و بهداشت روانی» آموزش های پیشرفته ای در زمینه خدمات و مسائل مربوط به بهداشت روانی دریافت کرده اند.
برای پیدا کردن روانشناس و رواندرمانگر به زبانهای مختلف به وبسایت نظام روانشناسی کبک  https://www.ordrepsy.qc.ca/en/مراجعه نمایید.
HealthLink BC

وبسایت مرکز چند فرهنگی منابع سامت روان

از طریق تماس با  811و یا مراجعه یا ویسایت  www.healthlinkbc.caبه اطالعات رایگان درباره مسائل غیراورژانسی بهداشتی مورد نیاز برای اعضای
بـرای آگاهـی از انـواع مختلفـی از منابع خدمات سـامت روان در اسـتان کبک و سـایر اسـتانهای کانادا و چگونگی دسترسـی بـه آنها میتوانید به وبسـایت مرکز چند
خانواده خود از قبیل مسائل مربوط به بهداشت روانی به دست آورید .از طریق  811می توانید به یک پرستار دسترسی داشته باشید و درباره مسائلی که
فرهنگـی منابـع سـامت روان بـه آدرس  http://www.multiculturalmentalhealth.caمراجعـه نماییـد .در این وبسـایت که زیر نظر دپارتمان روانپزشـکی اجتماعی
باعث نگرانی است صحبت کنید .همچنین می توانید با یک داروساز درباره سئواالت دارویی خود صحبت کنید.
و بیـن فرهنگـی دانشـگاه مکگیـل طراحی و اداره میشـود امکان دسترسـی به زبانهای مختلف از جمله فارسـی فراهم آورده شـده اسـت.

سایر منابع در دسترس برای دریافت کمک و یا هر گونه اطاعات بیشتر در مورد سامت روان:

(فقط به زبان فرانسه)

Canadian Mental Health Association
(فقط به زبان فرانسه) Mouvement Santé mentale Québec
(فقط به زبان فرانسه) 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
(فقط به زبان فرانسه) Association des médecins psychiatres du Québec

This info sheet was written originally in English by the Canadian Mental Health Association’s
BC Division. Permission has been given for the info sheet to be translated by the trusted
agencies listed on page 1; the quality of the translation is the sole responsibility of these listed
agencies. The references for this fact sheet come from reputable government or academic
sources and research studies. The English fact sheet was produced for HeretoHelp and the
BC Partners for Mental Health and Addictions Information. The BC Partners are funded by
the Provincial Health Services Authority. For more information, visit: www.heretohelp.bc.ca

