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جوامـع مـا بـه لحـاظ فرهنگى بسـيار متنوع هسـتند .مـا میدانيم کـه سلامت روانى و مسـائل مربوط
بـه اسـتفاده از مـواد همـگان را فـارغ از پيـش زمينـه ،فرهنـگ يا نـژاد آنها تحـت تاثير قـرار میدهد
ولـى خدمـات کنونـى سلامت روانـى و اسـتفاده از مـواد احتماال قادر بـه جوابگويـى به نيازهـاى تنوع
فرهنگـی کنونـى اعضـاى جامعـه مـا نمیباشـد .بـا اينکـه برخـى خدمـات ارائـه میشـود ولـى مـا نياز
داريـم کـه آگاهـى خودمـان را از عوامـل فرهنگـى بـاال ببريـم تا اينکـه بتوانيم بـه همه اعضـاى جامعه
خـود بـه صـورت برابر کمـک کنيم.

جامعه ،فرهنگ و سالمت روانى
فرهنـگ بزرگتـر و گسـتردهتر از يـک فرد اسـت .فرهنگ شـامل يک سـرى ارزشهـا ،باورها ،سـنتهای
مشـترک و حـس تعلـق خاطـر اسـت .بـر هميـن مبنـا ،زمانـى که مـا درباره سلامت يـا سلامت روانى
صحبـت میکنيـم صحبـت درباره چيزى اسـت که بسـيار بزرگتـر از يک فرد اسـت .رويکردهـا ،مهارتها
و منابعـى کـه بـه سلامت مـا منتهى میشـود متاثـر از چيزهـاى دور و بر مـا نيز اسـت از قبيل:
ارتباطات ما با افراد دور و بر
توانايى ما به مشارکت درگروههای بزرگتر
توانايى ما در دسترسى به کمک و حمايت
محيط اجتماعى ما
محيط فيزيکى ما
توانايى ما در مواجهه با استرس يا موقعيتهای دشوار
زندگى کارى و درآمد ما
خدمات سالمتى در دسترس ما
فرهنگ ما و توانايى ما در مشارکت در اين فرهنگ و ارتباط با گروههای فرهنگى

متوجـه شـدم کـه تنهـا کسـی نیسـتم
کـه دچـار افسـردگی شـده .افـراد بسـیار
دیگری مانند من با اسـترسهای مشـــابهی
در زندگـــیشان مواجـــه میشـوند .بـا
معاشـرت بـا افـراد دیگـر ،داسـتانهامون رو
به اشـتراک گذاشـتیم و فهمیدیـم که زندگی
میتوانـد بهتـر باشـد.
کانوال گریوالسون (بریتیش کلمبیا)

Translation and resources section provided by:

بحث بينافرهنگى درباره
سالمت روانى و استفاده از مواد
فرهنـگ چگونـه روى سلامت روانـى و اسـتفاده از مواد
تاثيـر میگـذارد؟
فرهنـگ در چنديـن سـطح مختلـف بـه سلامت روانـى و اسـتفاده از مـواد مرتبط
میشـود .اول اينکـه اعضـاى جامعهاى کـه از گروههای نژادى و يـا فرهنگى مختلف
باشـند احتمـاال بـا خطـر باالترى از سلامت روانى يـا اسـتفاده از مواد روبرو شـوند
زيـرا احتمـاال عوامـل اسـترسزاى بيشـترى از قبيـل تبعيـض و يـا انـزوا را تجربـه
میکننـد .افـراد تـازه وارد در کانـادا احتمـاال بـا اسـترس مضاعفـى در زمينـه وارد
شـدن بـه يـک جامعه جديـد مواجه شـوند .آنها احتمـاال ديدگاههـای مختلفى در
زمينـه سلامت داشـته باشـند و در زمان دسترسـى بـه خدمات سلامتى و غيره با
موانـع زبانـى روبـرو شـوند .آنهـا ممکن اسـت قبـل از ورود بـه کانادا دچار آسـیب
روحـى شـده باشـند .زمانى هـم که وارد کانـادا میشـوند احتماال از نظر ثـروت و يا
نفـوذ ،جايـگاه پايينترى داشـته باشـند .از دسـت دادن جايگاه مسـئلهاى اسـت که
مواجهـه با آن دشـوار اسـت .ولـى فرهنگ منبعى غنـى برای توانمنـدی و تابآوری
بـه شـمار مـیرود .فرهنـگ میتوانـد در غلبه بـر موانع کمک کنـد و به افـراد براى
پيـدا کـردن راه خود به سـمت سلامت يارى رسـاند.
انـگ اجتماعـى (اسـتيگما) و تبعيـض :اسـترس ناشـى از انـگ اجتماعـى و
تبعيـض در همـه عرصههای زندگى روى سلامت افـراد تاثير میگـذارد .افرادى که
بـه تازگـى وارد جامعه کانادا شـدهاند احتماال در بخش آموزش ،اسـتخدام ،مسـکن،
مراقبتهـای سلامتى و عدالـت در معرض انـگ اجتماعى و يا تبعيض قـرار بگيرند.
در فرهنـگ کانادايـى دربـاره سلامت روانـى و اسـتفاده از مواد ،يک انـگ اجتماعى
وجـود دارد .فرهنگهـای ديگـر نيـز احتمـاال انگهایـى درباره سلامت روانـى و يا
اسـتفاده از مواد داشـته باشـند .برخى افراد ممکن اسـت تالش کنند تا براى دورى
از يـک انگ ،از به رسـميت شـناختن يک مشـکل خـوددارى کنند.
ديدگاههـای متفـاوت :فرهنـگ در نحـوه فکـر و درک مـا از سلامت و سلامتى
نقـش بزرگـى ايفـا میکنـد .گروههـای فرهنگـى مختلف احتمـاال درباره مشـکالت
مربـوط بـه سلامت روانى و يـا اسـتفاده از مواد توضيحات مختلفى داشـته باشـند.
افـراد مختلـف نيز احتماال مشـکالت مربوط به سلامت روانـى و يا اسـتفاده از مواد
را بـه شـيوههای مختلـف توضيـح دهنـد .بـه عنـوان نمونـه ،برخـى افراد بـه نحوى
دربـاره سلامت روانـى صحبـت میکنند کـه گویى جسـم و بدن آنها تحـت تاثير
قـرار گرفتـه اسـت .برخـى ديگر نيـز ممکن اسـت آن را به عنوان نشـانه بدشانسـى
در نظـر بگيرنـد .اگـر نظام سلامت اين مسـئله را که فرد مشـکلی را تجربه میکند
بـه رسـميت نشناسـد ،افـراد از کمکى کـه نيـاز دارند محروم میشـوند.
شـيوه جسـتجوى افراد بـراى دريافت کمـک نيز به فرهنـگ وابسـتگى دارد .برخى
افـراد احتمـاال ترجيـح میدهنـد به جاى يک پزشـک بـه طور خصوصی بـا اعضاى
خانـواده و يـا بـزرگان مذهـب یا فرقـه خود صحبت کننـد .برخى ديگر نيـز احتماال
ترجيـح دهنـد بـا فـردى بيـرون از گـروه اجتماعيشـان صحبـت کننـد .برخـى نيز
شـاید نسـبت بـه بقيـه کاناداييهـا تمايـل کمتـری بـراى گفتگـو بـا بقيـه داشـته
باشـند .چيـزى هـم کـه بـه عنوان يـک مسـئله و مشـکل در نظـر گرفته میشـود
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احتمـاال از فـردى بـه فـرد ديگـر فـرق کنـد .شـايد نظام سلامتى يـک چيـز را به
عنـوان يـک مسـئله تعريف کنـد ولى فرد درک مثبتى درباره آن چيز داشـته باشـد
و آن را تجربـهاى روحانـى در نظـر بگيرد .ممکن اسـت برخى افراد اهل کشـورهايى
باشـند که فاقد نظام سلامتى اسـت و يا نظام سلامتى آن در دسـترس قرار ندارد
و بـه هميـن سـبب درباره نحـوه کارکرد نظام سلامت کانادا درکى نداشـته باشـند
و يـا اينکـه حتی بـه متخصصـان حرفهاى اعتمـاد نکنند.
انطبـاق يافتـن بـا فرهنگ جديـد« :فرهنگپذيـري» بـه معنـى انطبـاق پيدا
کـردن بـا فرهنگهـا و هنجارهـاى زندگـى و خانـه جديد اسـت .اسـترس و نگرانى
ناشـى از احسـاس فشـار براى انطباق پيدا کردن با شـرايط جديد و يا اين احسـاس
کـه نمیدانيـد چگونـه انطباق پيـدا کنيد افـراد زيـادى را تحت تاثير قـرار میدهد.
ايـن امـر میتوانـد در درون يـک خانـواده و يا جامعه نيز اسـترس ايجاد کنـد .افراد
جـوان احتمـاال در مقايسـه با افراد سـن باالتر سـريعتر بـا يک فرهنـگ انطباق پيدا
کننـد و هميـن امـر باعـث ايجـاد اختالف در ميـان اعضـاى خانواده میشـود .حتى
افـرادى کـه متولد کانادا هسـتند شـايد ميـان فرهنـگ کانادايى و فرهنـگ خانواده
خـود احسـاس درماندگى کننـد .ولى تحقيقات نشـان میدهد که حمايـت خانواده
و اجتمـاع بـه کاهـش آثار اين اسـترس کمـک قابل توجهـى میکند.
زبـان :در کبـک ،دانـش زبانهـای فرانسـوی و انگلیسـی میتوانـد روى سلامتى
تاثيرگـذار باشـد .مـی تـوان به آسـانى به اين مسـئله پى بـرد که نبـود مهارتهای
زبـان میتوانـد از دسترسـى شـما بـه خدمـات سلامتى جلوگيـرى کنـد .حتـى
آنهايـى کـه انگليسـى یا فرانسـوی را بـه صورت فصيـح صحبت میکننـد احتماال
در درک اصطالحـات پزشـکى دچـار مشـکل میشـوند .افـرادى کـه مهارتهـای
زبانی آنها قوى نيسـت احتماال میتوانند مفاهيم پزشـکى را سـوء تفسـير يا سـوء
برداشـت کننـد .اين امـر میتواند توضیح نگرانيهـای فرد در حوزه سلامتی اش را
بـراى متخصص سلامت سـخت کند و همچنیـن درک صحبتهـای متخصص و يا
عمـل کـردن بـه توصيههای وى را دشـوار سـازد.
ترومـا (آسـيب روانـی) :ترومـا شـرايطى اسـت کـه شـوکهآور ،شـديد و تنشزا
اسـت .نقـل مـکان به يک کشـور جديـد و انطباق و سـازگارى با جامعـه جديد خود
میتوانـد آسـيبزا باشـد .برخى افراد نيز شـاهد رويدادهـاى آسـيبزا از قبيل جنگ
يـا شـکنجه بـوده و يـا آنهـا را تجربه کرده انـد .ترومـا میتواند براى افـراد مختلف
معانـى مختلفـى داشـته باشـد به هميـن سـبب تعاريف و ايدههـای غربيهـا درباره
آن احتمـاال تجربـه همـه افـراد را در بـر نگيـرد .بـه عنوان نمونـه در بررسـيای که
از يـک گـروه مهاجـر صـورت گرفـت ،آنهـا گفتنـد کـه آسـيب و تروماى ناشـى از
مشـاهده تخريـب مکانهای مذهبـى مهم ،به مراتـب از تجربه شـخصى تروما نظير
زندانـى شـدن و يـا شـکنجه و تعرض ،جدىتر اسـت.

انـزوا :نحـوه ارتبـاط ما با بقيـه نقش مهمی در سلامت روانى ما ايفـا میکند .افراد
احتمـاال بنـا بـه داليل مختلف منزوى میشـوند .فرهنـگ ،زبان ،هويت ،دسترسـى
بـه خدمـات ،دسترسـى به فرصتهـا و تبعيـض تنها چنديـن نمونـه از فاکتورهايى
اسـت کـه میتوانـد بـه انـزوا کمک کنـد .انـزوا خطـرى براى مشـکالت مربـوط به
سلامت روانـى و مصـرف مـواد اسـت و میتوانـد مانـع از اين شـود که افـراد کمک
مـورد نظرخـود را پيـدا کننـد و يـا اينکه با منابـع مورد نظـر مرتبط شـوند .اين امر
همچنيـن میتوانـد در مسـير بهبـود نيـز اختلال ايجـاد کنـد زيـرا بهبـود همواره
شـامل بازسـازى عـزت نفس ،برخـوردارى از حمايـت اجتماعى و پيدا کردن نقشـى
بـا معنـا براى خـود در اجتماع اسـت.
انعطافپذيـري :افـراد تـازه وارد در کانـادا بـه رغـم چالشهـای فـراوان ،از خـود
انعطافپذيـرى قابـل توجهى نشـان میدهنـد .انعطافپذيـرى عبارتسـت از توانايى
مـا در غلبـه بـر شـرايط دشـوار .ايـن امـر شـامل توانايـى شـخصى مـا بـراى غلبـه
بـر مشـکالت بـه صـورت تنهـا میباشـد ولـى دريافـت حمايـت از گروههایـى نظير
خانـواده و يـا جامعـه را نيـز شـامل میشـود .شـيوه غلبـه مـا بـر شـرايط دشـوار از
جملـه نحـوه کمـک ما به خـود و شـيوه دريافت کمـک از ديگـران ،بـه فاکتورهاى
فرهنگـى از قبيـل ارزشهـا و باورهـاى مـا بسـتگى دارد .حتى ديدگاه ما نسـبت به
موقعيتهـای مختلـف مبتنـى بـر ارزشهـا و باورهـاى مـا اسـت .مـا میدانيـم که
فرهنـگ بخـش مهمـی از سلامت مـا را تشـکيل میدهـد .ارزشهـا و باورهايى که
مـا از طريـق فرهنگمـان يـاد میگيريم ما را به سـمت سلامتى هدایـت میکنند.
چه مواردی به شما کمک کرده و کدام موارد کمک کننده نبوده است؟
این موارد جدید را در نظر گرفته و با توجه با آنها برنامه اجرایی خود را ارتقا دهید.

چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟
بـراى افـرادى کـه با گروههـای فرهنگـى و نـژادى کار میکنند« ،ایمنـی فرهنگي»
بايـد يـک هـدف باشـد .ايمنـى فرهنگـى بـا صالحیـت فرهنگـى شـروع میشـود
کـه در واقـع همـان توانايـى فـرد در کار کـردن بـا افـرادى اسـت کـه پيـش زمينه
فرهنگـى متفاوتـى دارنـد .ايمنـى فرهنگـى بـه معنـى ايـن اسـت کـه مـا فراتـر از
صالحیـت فرهنگـى پيـش برويـم و در قبال شـيوه رويکردمان نسـبت بـه فرهنگ،
مسـئوليتپذير باشـيم .ايـن بـه اين معنى اسـت که افـرادى با زمينههـای فرهنگى
مختلـف در نهايـت احتـرام و تاثيرگـذارى و بـا تکيه بـر دانش و آگاهـى در کنار هم
کار کننـد .ايـن امـر شـامل رويکردهـا ،رفتارهـا ،مهارتهـا و سياسـتها میشـود.
ايمنى فرهنگى میتواند شامل موارد زير باشد:
درک کردن اجتماع خود
ايجـاد ارتبـاط بـا خدمـات سلامت و سـازمانهای اجتماعـى فرهنـگ نهـاد يـا
سـاير سـازمانهایى کـه بـه يک جامعـه خـاص خدمت میکننـد .شـناخت تجارب
و تخصـص سـازمانهای فرهنگـى و رهبـران جامعـه نيـز در ايـن حيطه قـرار دارد.
ارائه اطالعات مفيد و موثر به زبانهای مختلف
شناخت فعاليتهای فرهنگي ،پزشکى و سالمتى
حصـول اطمينـان از ايـن مطلب که سياسـتگذاریهای انجام شـده بـه نيازهاى
اجتمـاع از قبيـل نقشهای خانوادگى و مذهبـى توجه دارد
تهيـه ابزارهايـى بـراى غربالگريهـای سلامتی کـه به لحـاظ فرهنگى بـا جامعه
هـدف شـما ارتباط داشـته باشـد .يک شـيوه انجـام اين کار اين اسـت کـه مطمئن
شـويد نمونههـا و مسـائلى کـه ابزارتان مورد اسـتفاده قـرار میدهد ،قابليـت کاربرد
در يـک گـروه خـاص را نیـز دارد و صـرف ترجمـه از زبـان انگليسـى و یا فرانسـوی
نيست .
توجه به کليت فرد فارغ از مرزهاى فرهنگى و غيره
توجـه بـه مسـائل کلـى و درک این مطلب کـه نگراني ها و دغدغههای سلامتی
نظيـر افسـردگى را از نگرانيهـای کلىتـر نظيـر فقر و يا نداشـتن مسـکن نمیتوان
جـدا کـرد .نبايـد تصـور کنيم که مـا در يک شـرايط مسـاوى و برابر قـرار داريم.

فراتر از بحث
مهاجرت و پناهندگى
مـا همـواره دربـاره مهاجـران و پناهجويـان چيزهايـى میشـنويم و میتوانیـم
خیلـی سـاده همه آنهـا را يک گـروه در نظر بگيريـم .ولى احتمـاال تفاوتهای
بزرگـى ميـان مهاجـران و پناهجويان بـه ويـژه در بحث خطرات سلامت روانى
وجود داشـته باشد.
مهاجـران افـرادى هسـتند کـه بـراى زندگـى کـردن وارد يـک کشـور جديـد
شـدهاند .بـر اسـاس پديده موسـوم به «اثـر مهاجرت سـالم» ،مهاجـران زمانى
کـه وارد کانـادا میشـوند نسـبت بـه جمعيـت بومـی کانادا ،سـالمتر هسـتند.
سـپس در گـذر زمـان ،شـرايط سلامتى آنهـا کاهـش مییابـد تـا جايى که
ايـن تفـاوت از بين مـیرود .بسـيارى از محققان معتقدند اين امر ناشـى از اين
اسـت کـه افراد بـراى مهاجرت بـه کانادا بايد از سلامت برخوردار باشـند .ولى
فاکتورهـاى فرهنگـى زيـادى وجود دارد که روى برداشـت و تصور شـما درباره
سلامت و سلامتى تاثيـر میگـذارد .بـه عنـوان مثال ،يـک فرد ممکن اسـت
کـه مشـکل سلامت روانـى را اصال به عنوان مشـکل سلامت در نظـر نگيرد.
پناهجويـان افـرادى هسـتند کـه مجبـور بـه تـرک کشـور خـود شـدهاند زيرا
در صـورت ادامـه حضـور در کشـور خـود ،در معرض آسـيب قـرار میگرفتند.
آنهـا احتمـاال مناقشـاتى نظيـر جنـگ و يـا ناآرامـی سياسـى را تجربـه کرده
باشـند .آنهـا ممکن اسـت خانـواده ،دوسـتان ،خانـه ،موقعيت اجتماعـى و يا
درآمـد خـود را از دسـت داده باشـند .در نتيجـه پناهجويـان در زمـان مواجهه
بـا اسـترس ناشـى از آمدن به کانـادا ،انطباق بـا جامعه جديد و کسـب در آمد
در ايـن کشـور ،در معـرض خطـر باالترى از نظر مشـکالت مربوط به سلامت
روانـى قـرار میگيرنـد .برخـى از چالشهایى که ايـن افراد با آن روبرو هسـتند
عبارتسـت از اسـترس پـس از حادثـه ،بيـکاري ،فقـر ،نژادپرسـتى و احسـاس
بـىارزش بودن.
در ميـان خـود گروههـای مهاجـران و پناهجويان نيـز تفاوتهایى وجـود دارد.
عواملـى نظيـر تاريخچـه شـخصي ،خانـواده ،سـنتها ،باورهـا ،آمـوزش ،کار،
درآمـد ،موقعيـت اجتماعي ،شـبکههای حمايتي-اجتماعـي ،تواناييهای زبانى
و سـن نيـز نقـش مهمـی در سلامت روانـى ايفـا میکننـد .نمیتـوان تصـور
کـرد کـه همـه پناهجويـان و همـه مهاجـران نيازهـا و نگرانيهـای مشـابهى
داشـته باشـند .مـا نبايد تصور کنيـم که همه افـراد داخل يک گـروه فرهنگي،
شـبيه يکديگر هسـتند زيـرا تفاوتهای درون يـک فرهنگ میتواند بـه اندازه
تفـاوت دو فرهنـگ بزرگ باشـد.
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از اينجا کجا ميتوانم بروم؟
برای اطالعات بيشتر درباره سالمت روانی و مسائل مربوط به مصرف مواد میتوانید به منابع زير مراجعه کنيد:

خط بحران منطقه شما

خطـوط بحـران فقـط بـراى افـرادى نيسـت کـه در بحـران بـه سـر ميبرنـد .شـما ميتوانيـد بـراى دريافـت اطالعـات يـا در صورتى کـه فقط به فـردى بـراى صحبت
کـردن نيـاز داريـد ،بـا خدمـات محلى تماس بگيريد .اگر آشـفته هسـتيد ،در هر سـاعت شـبانه روز بـا شـماره  1-866-APPELLE 277-3553تماس بگیریـد تا بدون
بـوق اشـغال يـا انتظـار ،بـه يـک خط بحـران کبک وصل شـويد .خطـوط بحرانى کـه از طريق این شـماره وصـل ميشـوید آموزشهاى پيشـرفتهاى در زمينـه خدمات
و مسـائل سلامت روان دريافـت کردهاند.

اَمی کبک

براي اطالعات و منابع در خصوص سالمت روان يا هر گونه اختالل رواني ،از سایت  https://amiquebec.org/بازديد کنيد و
يا با شــماره  (514) 486-1448تماس بگيريد.

ارتباط سالمت

در هـر سـاعت از شـبانه روز ،بـا شـماره  811تمـاس بگيريـد يا براى دسترسـى به اطالعـات غيراضطـرارى رايگان درباره سلامت براى هر يـک از اعضاى خانـواده خود
از جملـه اطالعـات دربـاره سلامت روان ،از سـايت  https://amiquebec.orgبازديـد کنيـد .از طريـق شـماره  ،811شـما همچنيـن مىتوانيـد با يک پرسـتار درباره
عالئمـى کـه نگرانـش هسـتيد ،يا يک داروسـاز دربـاره داروها صحبـت کنيد.

شماره تماس کمک به کودکان

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
متخصصیـن صحبـت کنیـد .ایـن سـرویس مجانی ،به صـورت ناشـناس ،محرمانه و قابل دسـترس در تمامی کانادا میباشـد .ایـن متخصصین میتواننـد در صورت لزوم
شـما را بـه سـرویس و منابـع محلیتـان نیـز وصـل کننـد .این سـرویس به هـر دو زبان انگلیسـی و فرانسـوی قابل دسـترس اسـت.

مرکز متمرکز خدمات بهداشتی و اجتماعی ( )SSSICو یا مرکز متمرکز خدمـات بهداشتی و اجتماعی دانشگاه ()SSSUIC
برای پیدا کردن اطالعات تماس برای کلـینیک پزشک خانوادگی ،مرکز  SSSICو یا مرکز  SSSUICبه صفحه زیر مراجعه کنید:
http://sante.gouv.qc.ca/en/problemes-de-sante/sante-mentale/ Finding a Resource

نظام روانشناسی کبک

برای پیدا کردن روانشناس و رواندرمانگر به زبانهای مختلف به وبسایت نظام روانشناسی کبک  https://www.ordrepsy.qc.ca/en/مراجعه نمایید.

مرکز چند فرهنگی منابع بهداشت روانی کبک

ســازمان موســوم بــه ( ACCESSSاتحادیــه گرو ههــای فرهنگــی طرفــدار برابــری خدمــات بهداشـــتی و اجتماعــی) ،کــه ســـايت اينترنتــی آن بــه
آدرس  www.accesss.netاتحادیـهای مرکــب از بیــش از یکصــد ســازمان اجتماعــی اســت کــه بــه دنبــال تقویــت دسترســی و انطباقپذیــری خدمــات اجتماعــی و
مراقبتهــای بهداشــتی بــرای گروههــای فرهنگــی و نــژادی مســتقر در کبــک اســت .هــدف مــا ایــن اســت کــه از از طريــق حساســیت بخشــیدن بــه موضــوع و ارتقــاء
آمــوزش ،ســطح آگاهــی را دربــاره نيازهــا و ويژگیهــای خــاص گروههــای نــژادی و فرهنگــی افزايــش دهيــم و توانايــی انطبــاق دادن خدمــات اجتماعــی و بهداشــتی
را بــرای ايــن گروههــای جمعيتــی بــاال ببريــم .فعاليتهــای مــا در راســتای بينــش مبتنــی بــر جلوگيــری از بيمــاری و تقويــت بحــث شــيوههای زندگــی ســالم اســت.
تلفن رايگان1-866-774-1106 :

تلفن(514) 287-1106 :

وبسایت مرکز چند فرهنگی منابع سالمت روان

فکس:

(514) 287-7443

آدرس رايانامه (ایمیل)accesss@accesss.net :

بـرای آگاهـی از انـواع مختلفـی از منابـع خدمـات سلامت روان در اسـتان کبـک و سـایر اسـتانهای کانـادا و چگونگی دسترسـی به آنهـا میتوانید به وبسـایت مرکز
چنـد فرهنگـی منابـع سلامت روان بـه آدرس  http://www.multiculturalmentalhealth.caمراجعـه نماییـد .در ایـن وبسـایت کـه زیـر نظـر دپارتمان روانپزشـکی
اجتماعـی و بیـن فرهنگـی دانشـگاه مکگیـل طراحـی و اداره میشـود امـکان دسترسـی به زبانهـای مختلف از جمله فارسـی فراهم آورده شـده اسـت.
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(در مونترال) RIVO

آدرس اينترنتی ()www.rivo-resilience.org/en_accueil
ریــوو بــه دنبــال کمــک بــه افــرادی اســت کــه در معــرض انــواع خشــونتهای ســازمان يافتــه از قبيــل شــکنجه قــرار گرفتهانــد .بيشــتر افــرادی کــه بــرای دريافــت
کمــک بــه ايــن مرکــز ارجــاع داده میشــوند از پناهجويــان هســتند .ولــی ايــن مرکــز بــا افــراد دارای اقامــت دائــم کانــادا و شــهروندان کانادايــی نيــز همــکاری میکنــد.
ريــوو مرکــزی نيســت کــه همــه خدمــات در آن در يــک ســاختمان واحــد ارائــه شــود ،بلکــه ايــن مرکــز بــه عنــوان شــبکهای متشــکل از ارائهدهنــدگان خدمــات فعاليــت
میکنــد .بيشــتر اعضــای ريــوو را روانشناســان و مــددکاران اجتماعــی تشــکيل میدهنــد ولــی برخــی از اعضــا نيــز در حيطههــای کاری متفــاوت ماننــد پزشــکی و
فعاليتهــای اجتماعــی تخصــص دارنــد.
خدمــات ايــن مرکــز کــه شــامل :آمــوزش بــرای کارکنــان خــط مقــدم بخــش بهداشــت ،روان درمانــی فــردي ،خانــوادهای و گروهــی و نيــز ماســاژ درمانــی اســت بــه
صــورت رايــگان ارائــه میشــود.
تلفن(514) 282-0662 :
فکس(514) 282-0661 :
آدرس رايانامه (ایمیل)rivo@web.ca :

سایر منابع در دسترس برای دریافت کمک و یا هر گونه اطالعات بیشتر در مورد سالمت 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

