
 منبع اطالع رسانی بريتيش کلمبيا
برای کودکان، جوانان و خانواده ها

 ما در زمينه مسائل زير اطالع رسانی
می کنيم:

• اعتياد
• اضطراب  

•  اختالل کم توجهی-بيش فعالی
• اوتيسم

• اختالالت همزمان
• افسردگی

 • اختالالت تغذيه 
• اختالالت روحيه  

• اختالل وسواس اجباری 
 • روان پريشی

• اسکيزوفرنی
• کمک به خود و جلوگيری  

• آسيب رساندن به خود
• کنترل استرس

• مصرف مواد
• جلوگيری از خودکشی

• آسيب های روحی روانی
و مسائل متعدد ديگر...

:Kelty خدمات مرکز منابع بهداشت و سالمت روانی 
 اطالعات و منابع درباره طيف گسترده ای از مسائل بهداشت و سالمت روانی و مصرف

 مواد که بر کودکان و جوانان تأثير می گذارد

 پشتيبانی هم سن و ساالن توسط مددکاران پشتيبانی گروه های هم سن و سال والدين 
و جوانان از طريق انجمن بهداشت و سالمت روانی کودکان                 که همگی

 تجربه زندگی با مشکالت سالمت روانی را داشته اند 

 منابع و پشتيبانی هم سن و ساالن برای افراد در کليه گروه های سنی با اختالالت تغذيه يا
 مسائل و مشکالت مربوط به اختالالت تغذيه

 گزينه های پشتيبانی و درمانی در بريتيش کلمبيا

 کمک در زمينه آشنا شدن با سيستم بهداشت و سالمت روانی 

 برنامه های رايگان آموزشی برای والدين و نيز کارشناسان مدارس و بهداشت و سالمت، 
 شامل مجموعه آموزشی

 نکاتی درباره کمک به خود و جلوگيری

 کليه خدمات رايگان بوده و در اختيار کودکان، جوانان و خانواده ها و نيز کارشناسان مدارس
و بهداشت و سالمت در بريتيش کلمبيا قرار داده می شوند.

مرکز منابع بهداشت و
 آشنائی با

Keltyسالمت روانی

نحوه تماس با ما:
تلفن: 
 يا شماره رايگان برای تماس از هر کجا در بريتيش کلمبيا:                        
 مراجعه حضوری: 

BC Children’s Hospital, Mental Health Building, 
4500 Oak Street, Vancouver, BC, Room P3-302 (3rd Floor)

ايميل: 
keltycentre@cw.bc.ca

 وب سايت: 
keltymentalhealth.ca يا keltyeatingdisorders.ca

ساعت کاری
 روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 9:30

 صبح الی 5:00 بعدازظهر. می توانيد در هر
زمان در طول اين ساعات با ما تماس بگيريد!
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604-875-20841-800-665-1822
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