
می کند. اين سرويس برای ارزيابی وضع بيماران جديد روانپزشکی و پزشکی و نيز آن 
دسته از بيمارانی است که در شرايط کنونی تحت درمان هستند و به ارزيابی و معاينه 
مجدد نياز دارند. افراد ارجاع داده شده به اين مرکز بايد دارای پزشک و يا مسئول پرونده ای 

باشند که درخواست مشاوره از طريق شان به سرويس مشاوره فرهنگی فرستاده شود. 
خدمات ترجمه، حمايت و سرويس های ارجاع  برای مهاجران SIARI به 

www.siari.org آدرس اينترنتی
اين مرکز مجموعه خدماتی را ارائه می کند که هدف از آن ها کمک به مهاجران برای 
وارد شدن به درون جامعه کانادا است. ازجمله اين خدمات می توان به دوره های زبان، 
اطالعات درباره کبک و سرويس های مختلفی که در اختيار مهاجران قرار دارد، خدمات 

مشاوره، حمايت اجتماعی و غيره اشاره کرد.

 PRAIDA

پرايدا خدماتی را ارائه می کند که مختص پناهجويانی است که در انتظار تعيين وضع 
در  وکالت  سرپناه،  روانشناسي،  خدمات  شامل:  خدمات  اين  هستند.  خود  حقوقی 

دادگاه ها، کمک های حقوقي، رفاه و ارجاع به نهادهای بهداشتی می باشد.
تلفن: 8531-731 (514)  منطقه کوت ِدنِژ )Côte-des-Neiges( مونترال

)Westmount( تلفن: 5353-932 (514) در منطقه وست مونت

 Revivre

www.revivre.org/home.php آدرس اينترنتی
Revivre يک سازمان غيرانتفاعی است که هدف آن کمک به مبتاليان به افسردگي، 
اختالل دو قطبی، تشويش و اضطراب و همچنين کمک به افراد نزديک به اين بيماران 
است. اين سازمان به افرادی که از اين بيماری ها رنج می برند مستقيما کمک ارائه 
می کند. اين سازمان همچنين اطالعاتی را درباره افسردگي، اختالل دو قطبی، تشويش 

و اضطراب در اختيار متخصصان، شرکت ها و عموم مردم قرار می دهد. 
تلفن رايگان: 4873-738-866-1  تلفن: 529-3081 (514)

revivre@revivre.org :)فکس: 3081-529 (514)  آدرس رايانامه )ايمیل

ِکِبـک
سازمان موسوم به ACCESSS )اتحاديه گروه های فرهنگی طرفدار برابری در خدمات 
بهداشتی و اجتماعی( که سايت اينترنتی آن به آدرس www.accesss.net است، 
اتحاديه ای است مرکب از بيش از يکصد سازمان اجتماعی که به دنبال تقويت دسترسی 
و انطباق پذيری خدمات اجتماعی و مراقبت های بهداشتی برای گروه های فرهنگی و 
نژادی مستقر در کبک است. هدف ما اين است که از طريق حساسيت بخشيدن به 
موضوع و ارتقاء آموزش، سطح آگاهی را درباره نيازها و ويژگی های خاص گروه های 
نژادی و فرهنگی افزايش دهيم و توانايی انطباق دادن خدمات اجتماعی و بهداشتی را 

برای اين گروه های جمعيتی باال ببريم. 
فعاليت های ما در راستای بينش مبتنی بر جلوگيری از بيماری و تقويت بحث شيوه های 

زندگی سالم است. 
تلفن رايگان: 1106-774-866-1  تلفن: 287-1106 (514)

accesss@accesss.net :)فکس: 7443-287 (514)  آدرس رايانامه )ايمیل

AMI-Québec )در مونترال(

اِمی-کبک، يک سازمان مردمی است که هدفش کمک به خانواده ها برای مديريت 
کردن آثار بيماری روانی از طريق ارائه حمايت، آموزش، راهنمايی، نمايندگی و وکالت 
است. با تقويت آگاهی نسبت به مسئله، ما تالش می کنيم نگرش های منفی اجتماعی را 
درباره بيماری روانی از بين برده و از اين طريق به ايجاد جوامعی کمک کنيم که اميد 

واقعی را برای زندگی ای پرمعنا ارائه می کنند. 
تلفن رايگان: 0264-303-877-1  تلفن: 486-1448 (514)

info@amiquebec.org :)فکس: 6157-486 (514)  آدرس رايانامه )ايمیل

سرويس مشاوره فرهنگی
مشاوره  سرويس   http://www.mcgill.ca/culturalconsultation اينترنتی  آدرس 
فرهنگی بخش روانپزشکی بيمارستان جوييش ِجِنرال Jewish General، ارزيابی و 
بررسی های جامعی را درباره بيماران دارای زمينه های فرهنگی مختلف، از قبيل مهاجران، 
پناهجويان، اعضای کاميونيتی های قومی و فرهنگی مختلف و نيز بوميان کانادا ارائه 

به اشتراک بگذاريم...

مرکز چند فرهنگی منابع بهداشت روانی   
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RIVO )در مونترال(

به  دنبال کمک  به  ريوو   www.rivo-resilience.org/en_accueil اينترنتی  آدرس 
افرادی است که در معرض انواع خشونت های سازمان يافته از قبيل شکنجه قرار گرفته اند. 
بيشتر افرادی که برای دريافت کمک به اين مرکز ارجاع داده می شوند از پناهجويان 
هستند. ولی اين مرکز با افراد دارای اقامت دائم کانادا و شهروندان کانادايی نيز همکاری 
می کند. ريوو مرکزی نيست که همه خدمات در آن در يک ساختمان واحد ارائه شود، 
بلکه اين مرکز به عنوان شبکه ای متشکل از ارائه دهندگان خدمات فعاليت می کند. بيشتر 
اعضای ريوو را روانشناسان و مددکاران اجتماعی تشکيل می دهند ولی برخی از اعضا نيز در 

حيطه های کاری متفاوت مانند پزشکی و فعاليت های اجتماعی تخصص دارند.
خدمات اين مرکز که شامل: آموزش برای کارکنان خط مقدم بخش بهداشت، روان 
درمانی فردي، خانواده ای و گروهی و نيز ماساژ درمانی است به صورت رايگان ارائه می شود. 

تلفن: 0662-282 (514)  فکس: 529-3081 (514)
rivo@web.ca :)آدرس رايانامه )ايمیل

مرکز زنان جنوب آسیا )مونترال( 
اين مرکز سازمانی است که به زنان کمک می کند تا در کبک و ديگر جوامع کانادا به 
حد اعالی توانايی های خود و نهايتا به استقالل برسند. اين مرکز برای پناهجويان و 
مهاجران تازه وارد امکانات اسکان فراهم می کند. همچنين خدمات ترجمه، مشاوره 
درباره موضوعات ازدواج، خانواده، امور حقوقي، بهداشتی و مهاجرتی ارائه می دهد. اين 
مرکز همچنين فرصتی را فراهم می کند تا افراد به آنجا مراجعه کنند و بتوانند به 

زبان های جنوب آسيا صحبت کنند. 
sawcc@kam.org :)تلفن: 8812-528 (514) آدرس رايانامه )ايمیل
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