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بودجه آن  از طرف اداره مهاجرت ، فمییل اند کامیونیتی  رسویسز که  و ، سوی  کرایزونبرنامه ایی است از  تازه واردین  روان بهداشت

ز شده است.   و شهروندی کانادا )آی آر یس یس( تامی 
ی

در جهت روان تازه واردین،  بهداشتپشتیبایز از  اهداف فوری ما  پناهندگ

یس مستقیمدس تسهیل،  سالمتی روان و  بهداشتآنها از  افزایش دانش  افزایش ظرفیت  پشتیبایز از به خدمات اجتمایع ، و  تی

کای  روان تازه واردین در منطقه ما.  بهداشتو جامعه بزرگتی برای رفع نیازهای  اجتمایعرسر  

درمان  خدمات مشاوره و   

ز ، و  بهداشتدرمان صدمات رویح فردی و گرویه ، گروه های متمرکز بر  روان و مشاوره برای  بهداشتمنابع روان برای تمام سنی 

در آن بر خود داری از  حمایت که شامل دایره ای مراقبتی  است  جدید ما  روان  بهداشتخدمات مشاوره . آنها  خانوادهپناهندگان و 

کای دایم  و اطالعات منابع میباشد  مجدد  مشاوره حمایتی ، مربیگری، و اطمینان خاطر  در جهت اجتمایعستلمت ورکر ها و رسر

رواندرمایز و دیگر خدمات مانند روان در جامعه بهداشتکنندگان جهت دستیایی به منابع مشارکت  شامل پیشنهادات و کمک به 

میباشد.  روان به شکل گرویه بهداشت  

برای اطمینان از اینکه خواهد شد.  ارایهستلمت رسویسز ها در منطقه واترلو  اماکن خدمات در  درزمان برگشت به کار در جامعه این 

ز انتقال پیدا کند  فراهم آوردنده تسهیالت خدمات   ،خدمات بهداشت روان برای تازه واردین به شکل صمییم و موفقیت آمت 

روان همرایه کنند تا توضیح  بهداشت  برنامهوقتهای مالقاتشان با مشاورین کنندگان را برای   مشارکتروان ممکن است  بهداشت

مشاوره از طریق مجازی و تلفن  ،  خدمات در این ضمن  بدهند که موضوع از چه قرار است و ضمنا از اضطراب آنها کاسته شود. 

س میباشد.  برای تماس  با این promise@carizon.ca و یا با این شماره تماس حاصل فرمایید:  ۶۳۳۳-۵۱۹۷۴۳ نی   در دسیر

 برنامه و یا یادگیری بیشتر در این مودر با  

 آموزش جامعه و آوت ری    چ

 اجتمایع در رابطه با نیازهای  برای متخصصان و تازه واردین جهت افزایش آگایهاجتمایع جلسات آموزش 

کای  بهداشت ین  اجتمایع روان  تازه واردین ، و فراهم آوردن مشاوره برای رسر ز بهتی اک گذاشیی و به اشتی

از طریق برنامه های آزاد در مدارس و  میتواند آوت ری    چ  محیل. خدمات توسط ارایه دهندگان  دانش عمیل

بهداشت  ان تسهیالتیا دیگر نشست های اجتمایع در جهت مالقات تازه واردین  با ییک از فراهم آوردندگ

اتقاق بیافتد.   روان  

  فعالیت های برنامه

ایز ها ی آموزیسر برای سازمانهای اجتمایع و تازه واردین ،  مشاوره بهداشت روان برای پناهندگان، سختز

رای گروه های آگایه دهنده ب ،   برای صدمات رویح  معالجه صدمات رویح فردی، برنامه های گرویه

. بهداشت روان 
ی

، مراسم اجتمایع و خانوادگ ز برای همه سنی   

 برای آشنای بیشیر در باره 

  برای مشارکت وعده ایی : ما  برنامه بهداشت روان تازه واردین

 promise@carizon.ca  تماس: ۷۴۳-۵۱۹ یا 

 برنامه سالمت روان برای تازه واردین 
هم تراز کردن خدمات سالمت روان برای پناهندگان و افراد تحت حمایت   

 وعده مشارکت 
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