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افدين الجدد  برنامجتنفيذ  مؤسسة كوريزون لخدمات األسرة واملجتمعتتولى  الهجرة بتمويل من وزارة الصحة النفسية للو

افدين  دعمويهدف هذا البرنامج بشكل مباشر إلى تقديم ال .الكنديةواملواطنة  والالجئين  النفسيةصحة في قطاع ال الجددللو

 لقدرة البناء دعمتقديم ال، و يةخدمات املجتمعالوتسهيل الوصول املباشر إلى  املتكاملة،و عن الصحة النفسية  وزيادة الوعي

افدين الجدد في منطقتنا لتلبيةأوسع على نطاق محلي أو على نطاق  شركاء املجتمعل  .احتياجات الصحة النفسية للو

 الخدمات الطبية واالستشارية
الصحة النفسية تقديم خدمات على املأساوية لصدمات واألحداث اعالج ة املعنية بوالجماعية الفرديالجلسات العالجية  تركز 

ية ستشار اتنا اال خدم يتم تقديمكما لصحة النفسية لالجئين وأسرهم. قطاع ا االستشارية فياملوارد تقديم و  األعمار،لجميع 

 املجتمع وشركاءوالتوطين مسؤولي االستقرار  تضم رعايةلل حلقاتمن خالل صحة النفسية لل ةالجديد
ً
. وتضم الحلقات أيضا

مساعدة املشاركين في املعلوماتية مقترحات حول كيفية  املواردستضم و . الطمأنةو  باملعايشة التدريبو  الداعمةاملشورة 

مثل  األخرى،وخدمات الصحة النفسية  النفس ي،والطب  العالج،املجتمع مثل  فينفسية الالوصول إلى موارد الصحة 

 .املجموعات

اكز الخدمية املتنظيم هذه البرامج في  تمي، سامليداني يبمجرد عودتنا إلى العمل املجتمعو  افدين في  الستقرار وتوطينر الو

اترلو.  أحد منسقي برنامج الصحة النفسية يقوم  قد ،نفسيةالإلى خدمات الصحة  والودودالناجح ضمان االنتقال ولمنطقة و

افدين الجدد  افقة للو  فيتهم ومساعد سيحدث،لشرح ما النفسية الصحة ات استشار أول موعد لهم لخدمة املشاركين في بمر

الهاتف. للتواصل مع هذا البرنامج أو ملعرفة االنترنت أو  ر بعية خدمات االستشار التتوفر  . وفي الوقت الراهن،تخفيف قلقهم

 . .6333-743-519هاتف  أو  prom@carizon.ca ـالتواصل على بريد الكتروني يرجى  ،من املعلومات املزيد

 املجتمعي والتثقيف  التوعية
افدين الجدد لزيادة وا للمهنيينية تثقيفجلسات تقديم  افدين الجددااحتياج بمدى داخل املجتمع  يوعي املجتمعاللو لخدمات  لو

قدمي الخدمات التي يمكن مل املجتمع وتبادل املعارف حول أفضل املمارساتئنا في ولتقديم املشورة لشركا ، الصحة النفسية

اكز برامج مكثفة في املدارس تنظيم  التواصل من خاللو ، اتباعها املحليين  الجددلقادمين الستقبال ااملجتمعية األخرى واملر

افدين الجددنفسية الصحة المنسقي برنامج أحد واالجتماع مع    .موعد مسبقن حجز بدو  للو
 : واألنشطة البرامج

نظمات للقادمين الجدد وامل التعليميةوالشروحات  العروض لالجئين،استشارات الصحة النفسية 

، الصدماتاملعالجة الجماعية من الصدمات، برامج املعالجة الفردية من جلسات ، يةاملجتمع

  .املجتمعية والعائليةالفعاليات  األعمار،مجموعات تعزيز الصحة النفسية لجميع 
 حول من املعلومات لمزيد ل

 بروميس أوف بارتنارشيببرنامج الصحة النفسية للوافدين الجدد: 

 6333-743-519  أو  promise@carizon.ca: على لتواصليرجى ا

الجددبرنامج الصحة النفسية   
 ممن يتمتعون بحق الحماية لالجئين واألشخاص النفسية خدمات الصحة تنسيق 

اكة مشروع بروميس أوف " الواعدة: الشر
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https://www.instagram.com/carizonforthecommunity/
https://www.facebook.com/carizonupdates/
https://twitter.com/Carizon
https://ca.linkedin.com/company/carizon-family-and-community-services

