
 

 

 

 

እዚ መደብ ጥዕና ኣእምሮ ናይ ሓደሽቲ መጻእቲ፡ ብናይ ካናዳ ሚኒስትሪ ናይ  ኢሚግሬሽንን፣ ረፉጂን ዜግነትን: ፊናንሲያዊ ድጋፍ፡ 

ብኬራይዞን ፋሚሊ ኤንድ ኮሙዩኒቲ ሰርቪስን ዝወሃብ ኣገልግሎት እዩ።  እቲ ቐንዲ ዕላማ ናይዚ መደብዚ፡ ንሓደሽቲ መጻእቲ፡ ናይ ኣእምሮ 

ጥዕና ደገፍ ንምቕራብን፣ ትርጉም ናይ ኣእምሮ ጥዕናን ጽቡቕ መነባብሮን ንኽርድኡ ምሕጋዝን፣ ናይ ማሕበረስብኣዊ ኣግልግሎታት 

ከርኽብሉ ዝኽእልሉ መንገድታት ምምዕርራይን፣ ምስ ካልኦት ኣብ ማሕበረሰብና ዝርከባ ኣገልግሎት ዘበርክታ ትካላት ዘሎ ምሕዝነት 

ምምዕባልን፡ ንሓደሽቲ መጻእቲ ዝህበኦ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ኣገልግሎተን ከመሓይሻ: ሓገዝ ምቕራብን እዩ።     

ናይ ሕክምናን ናይ ምኽሪ ኣገልግሎትን 

ብግልን ብጋንታን ዝቐርብ ናይ ስምባደ ፈውሳዊ ኣገልግሎት፣ ንኹሉ ዕድመ ዝኸውን ብጋንታ ዝወሃብ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ኣገልግሎት፣ 

ንሓደሽቲ መጻእትን ንቤተ ሰቦምን ዝኸውን ናይ ጥዕና ኣእምሮ ሓበሬታን ኣገግሎትን ምቕራብ። እዚ ሓዲሽ መደብን ኣገልግሎት ጥዕና 

ኣእምሮ ንሓደሽቲ መጻእቲ፡ ብተሓባባርነትን ምውህሃድ ወሃብቲ ኣገግሎት ምጥያስ ንሓደሽቲ መጻእትን፡ ምሕዝነት ማሕበራዊ ትካላትን 

ኮይኑ፡ ዘቕርብኦ ኣገልግሎታት ከኣ፡ ናይ ምኽሪ፣ ናይ ስልጠና፣ ናይ ምጽንናዕን (ተኽእሎ ርእሰ፡ተኣማንነት ምጥራይ) ኣድላዪ ዝኾኑ 

ሓበሬታታት ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ፡ ከም ስነ-ኣእምሮኣዊን ናይ ስምባደ ስነ-ፈውሳዊ ኣገልግሎትን ምቕራብ እዩ።  

ኣብ መደባዊ ኣገልግሎትና ምስ ተመለስና፡ እዚ ኣገልግሎት እዚ፡ ኣብተን ኣብ ዞባ ዋተርሉ ዝርከባ ወሃብቲ ኣገልግሎት ምጥያስ ናይ 

ስደተኛታት ክወሃብ ክጅምር እዩ። ዕዉት ዝኾነ ኣገግሎት ክንክን ጥዕና ኣእምሮን፡ ምትሕልላፍ ተገልገልትን ንምርግጋጽ፡ ሰራሕተኛታትና፡ 

ምስ ካልኦት መሃብቲ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ንምምኽኻር ቆጸራ ብምሓዝ፡ ምስ ተገልገልቲ ብዛዕባ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ክንክን ጥዕና 

ኣእምሮ ንምግላጽን፡ ብዛዕባዚ ዘጨንቖም ነገር እንተሎ ንምርዳእን፡ ቅድም ክራኸብዎም እዮም። ንግዜኡ ግን፡ ብቪድዮን ብተሌፎንን 

ኣግልግሎት ምኽሪ ንህብ ኣሎና። ብዛዕባዚ ክትራኽቡና ወይ ተውሳኺ ሓበሬታ እንተድለየኩም፡ ብኢመይል ኣብ  promise@carizon.ca  

ብምጽሓፍ፡ ወይ ድማ ኣብ   519-743-6333 ብምድዋል ክትራኸቡና ትኽእሉ። 

ማሕበራዊ ትምህርትን ምርኻብን 

ንድሌታት ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ንምዕጋብ፡ ምስ ሰብ ሞያን መስ ሓደሽቲ መጻእትን ምርኻብን ምምኽኻርን፣ ንኻልኦት ወሃብቲ 

ኣገልግሎት ምኽሪ ምሃብን፡ ካብ ተመክሮታትና ዝረኸብናዮም ዝበለጹ ንጥፈታትን ምሽራኽ።  ኣብ ቤት ትምህርታትን ኣብ ካልኦት 

ማሕበራዊ ትካላትን፡ ብዘይ ቆጸራ ምሓዝ፡ ብሓደ ካብቶም ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሰራሕተኛታትና፡ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ምሃብ።  

መደባት እነቕርቦም ኣገልግሎታት  

ንሓደሽቲ መጻእቲ፡ ናይ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ምኽሪ ምሃብ፣ ንማሕበራዊ ትካላትን፡ ንሓደሽቲ መጻእትን፡ ባዛዕባ 

ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ትምህርቲ ምሃብ፣ ግላዊ ናይ ስምባደ ክንክን ፍወሳ ጥዕና ኣእምሮ ምሃብ፣ ብጋንታ ናይ 

ስምባደ ክንክን ፍወሳ ጥዕና ኣእምሮ ምሃብ፣ ንኹሉ ዕድመ ዝኸውን ኣገልግሎት ምምሕያሽ ጥዕና ኣእምሮ 

ምቕራብን፡ ማሕበራውን ቤተ-ሰብኣውን ናይ ምዝንጋዕ መደባት ምስንዳው።. 

 

ባዛዕባዚ መደብዚ ተውሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፦ 

Newcomer Mental Health & Well-being Program 

Contact: promise@carizon.ca or 519-743-6333  

 

መደብ ጥዕና ኣእምሮ ንሓደሽቲ መጻእቲ 
ንስደተኛታትን ንንናይ ዑቕባ መሰል ዝረኸቡን፡ ዝኸውን ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ 

Promise of Partnership 

ዋና ቤት ጽሕፈትና 

Head Office: 400 Queen Street S., Kitchener 

T: 519.743.6333  |   www.carizon.ca  
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