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 م یکن تیحما همه گیری بیماری زمان در خود فرزند یروان سالمت از چگونه
 

 به د،یباش خود نوجوان ای کودک  یتندرست و یروان سالمت نگران ،زیبرانگ  چالش و رییتغ  حال در امیا نیا در است ممکن

  همه با تا اند کرده تالش نوجوانان و کودکان از یاریبس .است  تداوم حال در همه گیری بیماری که  یطیشرا در خصوص

 است ممکن ن،یبنابرا. کنند دایپ یسازگار است، افتاده اتفاق COVID-19 جهینت در گذشته یها ماه یط که یراتییتغ

 است ممکن آنها .رسدمی  نظر به ناآرام ای تنها ن،یغمگ  نگران، احتمالا  شما نوجوان ای کودک یگاه از هر که دیشو متوجه

  یزیچ دادن دست از بابت  است ممکن ای شوند یعصبان ای مغشوش ماند، یم متوقف همچنان معمولشان یتهایفعال نکهیا از

 نسبت و اند داده دست از را مهم فیتکال که هستند نگران آموزان  دانش از یاریبس. شوند دیناام بودند، آن منتظر مدتها که

 انتظار قابل نامطمئن امیا ن یا  در احساسات نیا همه. شوند  یم یعصب افتدیب اتفاق یلیتحص سال  نیا در  است قرار آنچه به

 . است

.  اند کرده تجربه را  یدیشد فقدان و یسخت ،یپاندم طول در مراقبان /ها خانواده و آموزان دانش از یبرخ که میدان یم ما و

 . دیکن تعجب است خوب او  حال نکهیا از  و باشد، دار عهده است بوده مجبور گرانید از شتری ب شما نوجوان ای کودک دیشا

  کند؟ حفظ همه گیری بیماری شرفتیپ با را خود یروان سالمت  تا دیکن کمک خود نوجوان ای کودک به دیتوان  یم چگونه

  ادامه  در  است؟ یشتریب  تیحما ازمندین و دارد روان سالمت مشکل شما نوجوان ای کودک که شد دیخواه متوجه چگونه

 . میا آورده سوالت نیا یبرا پاسخ چند

 ی اضطرار موارد  در 

 ای روان سالمت یاورژانس مورد دیشناس یم که  یفرد ای شما اگر. دیباش داشته ازین کمک به است ممکن اوقات یگاه

. دیبرو خود یمحل مارستانیب اورژانس به  ای دیبکن آمبولنس یتقاضا د،یریبگ تماس اورژانس تلفن  با د،یدار مواد از استفاده

 در و آماده کمک جهت یافراد. دیکن افتیدر را خود ازین مورد یفور کمک که است مهم ،ی عاد  ریغ یزمانها نیا در یحت

 . هستند دسترس

  کی از یبخش عنوان به " COVID-19 فعال یغربالگر"   در تا دیباش آماده دیبا د،یکن یم مراجعه  اورژانس به اگر :توجه

 آرامش دیکن  یسع. دیکن استفاده ماسک از که شود یم خواسته شما از نیهمچن. دیکن  شرکت امیا نیا در استاندارد پروتکل

 یدرمان متخصصان یبانیپشت ارائه نحوه از یا نمونه و استاندارد روش کی فقط نیا که دیدان یم رایز دیکن حفظ را خود

 .است

 دیباش داشته نظر در د،یکن صحبت تیوضع مورد در  دیدار ازین فقط ای است یاورژانس مورد کی نیا که دیستین مطمئن اگر

  خود منطقه در اریس بحران  میت ای یاضطرار خط ای ،Telehealth Ontario با 1-866-797-0000 شماره قیطر از که

 .دین یبب ریز ستیل  در را ها شماره یباق. دیکن حاصل تماس

 

 جوانان   ت یمحور با روان  سالمت  منابع  مرکز

COVID-  و  جوانان ت ی محور  با روان سالمت منابع نی آنال مرکز کی تا  می کرده ا ی همکار Kids Help Phoneو  Jack.orgبا  ما

ا  .کنند مراقبت  گریکدی و خود از میکن کمک جوانان به و میکن جادیا 19  دیشناس یم که یجوان افراد  با  گسترده طور به لطفا

 .دیبگذار اشتراک به

 

 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneIn-case-of-an-emergency-0
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub?lang=en-ca
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub?lang=en-ca
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub?lang=en-ca
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 ها پاسخ و ها پرسش

  نگه   سالم ی روان نظر از COVID-19 ی ریگ  همه  ط یشرا در  را خود  نوجوان   ا ی  کودک توانم ی م چگونه  

 دارم؟

  فرزندان با را خود ارتباط که  است نیا میده انجام میتوان یم که یکار نیبهتر خانواده، یاعضا  و مراقبان/نیوالد عنوان به

 .میباش درک با و صبور و کرده حفظ نوجوانانمان و

 د،یشناس یم بهتر را خود فرزند شما البته، .دیباش داشته خاطر در که میبده شما به ییها دهیا  تا میا آورده را ینکات ادامه در

 . دیباش داشته نظر در  خود یخانگ /یخانوادگ تی موقع اساس بر را نکات نیا نیبنابرا

 کوچکتر کودکان خصوص در

  به .میده نشان واکنش زا استرس طیشرا در چگونه که دارند نظر ریز را ما کودکان .دیکن حفظ را خود آرامش •

 ممکن که ییها روش به. کند حفظ را خود آرامش تا کند یم کمک فرزندتان به شما بودن آرام که دیباش داشته ادی

 بر تمرکز ،یرو  ادهیپ  بزرگتر، ای دوست کی  با  صحبت) دیکن فکر د،یببر کار به استرس تیریمد یبرا است

  فشار تحت دیکن ی م احساس اگر .دیباش داشته خود فرزندان  از را تیحما نیبهتر   دیبتوان تا( رهیغ و یسپاسگزار

 . دیکن صحبت خود فرزند با سپس و دیبکش نفس و کرده مکث ابتدا د،یمضطرب شدت به ای دیهست

  و استثمار ،ینژادپرست از یموارد و یعموم بهداشت به مربوط یها تیمحدود ،همه گیری بیماری .دیر یبگ ساده •

  خطور ما ذهن به  لحظه  در که دارد وجود یادیز  اطالعات .باشند دهیچیپ و فرسا طاقت توانند یم دادن دست از

  مهمتر فرزند یبرا که یموارد بر تمرکز و تر کنترل قابل یها قسمت  به آن هیتجز با دیتوان  یم شما. کند یم

  ها شدن لغو که دیده حیتوض هستند، تیامن در که دیکن یادآوری آنها به مثال، عنوان به. دیکن کمک آنها به است

  مرتب شستن با که دییبگو آنها به  دارد، نگه منیا روسیو برابر در  را جامعه افراد گرید و آنها تا است نیا یبرا

  درک در آنها به کمک یبرا  زبان ینوع از استفاده. رهیغ و کنند یم کمک همه به ماسک، دنیپوش و ها دست

 .باشد  کننده  کمک تواند یم د،یکن تکرار آرام یروشها با  دیتوان  یم که یزبان ت،یوضع

 یبرا و دیکن قیتصد را آنها احساسات .کند صحبت خود  احساسات مورد در فرزندتان دیده اجازه .دیده گوش •

  است یعیطب"  ای"  یهست طربضم که بفهمم توانمیم بله،" دییبگو دیتوان یم .دیکن کمک آنها کردن ینامگذار

  مورد در یراحت به است ممکن کودکان از یبعض ." ینیبب را مادربزرگ یتوان ینم الن که یباش یعصبان

 متوجه اگر .باشند نداشته مختلف احساسات ینامگذار و شناساندن یبرا یکلمات  ای نکنند صحبت خود احساسات

 و" ؟یشو ناراحت ای نگران  دارد احتمال یوقت کنم  یم تعجب"  .دییبگو  دیتوان یم د،یشو  یم یمتفاوت یرفتارها

 "  ؟یباش داشته یبهتر احساس کند کمک تواند یم یزیچ چه" 

 تیمحدود و یریگ همه  مورد در خود فرزند سوالت به است ممکن که آنجا تا .باشند سن با متناسب اطالعات •

مربوط به منابع  یها نک ی ل یبرا .باشند سن با متناسب ها پاسخ اما د،یده پاسخ  یعموم بهداشت به مربوط یها

 روش و ها پروتکل از اطالع یبرا. دیکن مراجعه ریز یاضاف منابع بخش  به COVID-19درباره  ی اطالعات واقع

 .دیکن یبررس را خود مدرسه رهیمد ئتیه یها  ه یابالغ مدرسه، در یمنیا یها

 همراه به همه گیری بیماری به مربوط اخبار یتماشا ای گوش دادن از .دیکن یر ی جلوگ معرض قرارگیری در از •

  حضور در خود یها ینگران مورد در بزرگسالن یگفتگوها از .دیکن یخوددار اطرافتان  در خردسال کودکان

 و باشند آگاه خود  یاجتماع یها رسانه از استفاده در که دیکن  قیتشو را بزرگتر کودکان .دیکن یخوددار کودکان

 یانتقاد خوانند ی م نیآنال یفضا در که  آنچه مورد در تا دیکن  کمک آنها به. بدهند استراحت خود  به کار نیا در

 . کنند کیتفک ها تیواقع  از  را ها افسانه و کنند فکر

  از ها خانواده از یاریبس خانه، از لیتحص هنگام .دیباش داشته خود کودک یبرا منعطف هیرو کی دیکن یسع •

 ممکن .کردند یم  استفاده وعده انیم و خوردن  غذا ی برا دیشا و دنیخواب و شدن داریب یبرا یآرام اما منظم وقت

  چه و است، مناسب شما خانه ای خانواده یبرا یزیچ چه دیباش  دهیفهم و دیباش کرده جادیا را روتینی شما است

  ندهیآ در یمحتملتر آمد شیپ هر یبرا ها افتهی نیا از دیتوان یم ،یلیتحص سال نیا در. ستین  مناسب یزیچ

 .  دیببر استفاده

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-keep-my-child-or-teen-mentally-well-during-the-COVID-19-pandemic-1
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-keep-my-child-or-teen-mentally-well-during-the-COVID-19-pandemic-1
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#additional-resources
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 متوجه گرید موارد ای یریگ همه به مربوط شتریب استرس با یها زمان در است ممکن .دی باش درک با و صبور •

 ممکن آنها .است متفاوت استرس و هیرو راتییتغ  به نسبت کودکان واکنش .دیشو کودکتان در یرفتار راتییتغ

 یم انجام کمتر ی لیخ سن در که شوند ییکارها ر یدرگ ای شوند، یاحساسات شتریب  ای شوند، دیناام تر راحت است

 یشتریب آرامش و خاطر نانیاطم  به فقط امیا نیا در است ممکن رایز د،یکن درک  را خود کودک دیکن یسع .دادند

 .باشد داشته ازین

 :باشد مفید است ممکن زیر موارد فوق، نکته چند بر عالوه نوجوانان، خصوص در

 است بوده مهم چقدر شما یاجتماع روابط نکهیا و  دیبود نوجوان که دیکن فکر یدوران به .دی باش درک با و صبور •

 یم نیا .هستند رو  به رو شده لغو یدادهایرو و کمتر  یاجتماع ارتباط با نوجوانان !(.هست هم هنوز احتمالا  و)

  در .دینده لیتقل را  آنها احساسات دیکن یسع - دیباش درک با و دیباش  صبور دیکن یسع .باشد کننده ناراحت تواند

 .دیکن ی همدرد ابراز و دیبگذار ارزش د،یبده گوش عوض،

  همه گیری بیماری روزمره تیواقع از یپرت حواس یبرا است ممکن نوجوانان از یبرخ .دیکن تعادل به قیتشو •

  نیهمچن و است انتظار قابل مورد نیا-آورند  یرو یباز ای یاجتماع یها رسانه ،خش آنالینپ یها پلتفرم به

 نسبت نوجوانان است ممکن نیهمچن. دیهست حواستان شدن پرت دنبال به زین خودتان که دیشو متوجه است ممکن

  فیتکال لیتکم ا ی وتریکامپ با نیآنال لیتحص صرف را یشتریب وقت و باشند نگران  اریبس مدرسه عملکرد به

  استراحت .بگذارد یمنف ریتأث روان سالمت بر تواند یم شینما صفحه از استفاده ادیز  زمان حال، نیا با. بکنند

  در گذاشتن  زمان امکان صورت در و مناسب هیتغذ خواب، منظم عادات دیکن یسع .است دیمف خود به دادن

 رونیب شما با روزانه یرو ادهیپ یبرا تا دیکن دعوت  را خود نوجوان دیتوان یم .دیکن قیتشو را خانه از رونیب

 شینما صفحه  از استفاده  زمان مدت در تعادل جادی ا. دیکن یآشپز هم با ای دیکن  قیتشو را یزیروم یها یباز د،یایب

ا . کند یم کمک یسالمت  به ها تیفعال ریسا لهیبوس   خود فرزند به  کمک اطالعات صفحه  به  شتری ب  اطالعات یبرا لطفا

 .دیکن مراجعه تالی جی د ابزار از  استفاده تی ری مد در

  نگران یدادهایرو  ریسا و COVID-19 درباره صحبت و یخبر پوشش همه نیا با .دیکن مکث صحبت از قبل •

 اخبار معرض در حد از شیب زد،یانگ  یم بر راای  دهیچیپ احساسات که استثمار و ینژادپرست  با مرتبط کننده

  او به خود، نوجوان کنار در تیوضع مورد در نکردن صحبت با دیتوان یم  .است ریپذ امکان اریبس بودن

 آشکار آنها رامونیی که ییدادهایرو به یدگیرس و تأمل ی برا ییها فرصت جادیا حال،  نیع  در. دیده استراحت

  نام بدون یقبرها مورد در تا اند  گذاشته وقت ها خانه/ها خانواده از یاریبس مثال،  عنوان به .است مهم شوند، یم

 شما نوجوان یوقت. کنند فکر  آن از یناش یناراحت و بیآس و کانادا یروز شبانه مدارس  از خارج در کودکان

 کند، کاوش را خود احساسات و افکار تا دیکن ایمه  او  یبرا را یفرصت کند، یم مطرح را خود توجه مورد مسائل

  .دیکن انیب  کننده تیحما جمالت آنها احساسات دییتأ یبرا و

 و دوستان یسالمت نگران است ممکن نوجوانان از یبرخ .دیبده خاطر نانیاطم دیتوان یم که یزمان و دیده گوش •

  رفته دست از امیا نگران ای ،یجهان و یمحل همه گیری بیماری در سطح گسترش نگران خود، خانواده ی اعضا

 ینگران به گذاشتند، انیم در شما با را ییها ینگران آنها اگر .باشند ها دوره گذراندن یبرا شان ییتوانا  و کالس

 حفظ یبرا اقدامات یچگونگ  مورد در دیتوان یم .دیده خاطر نانیاطم آنها به دی کن یسع و دیده گوش آنها یها

  یعاد  روال  به یزندگ بازگشت یچگونگ  و خانه /خانواده کی عنوان به خود  یآمادگ یچگونگ  مردم، تیامن

 دیده نانیاطم آنها به هستند، ها دوره اتمام و کالس  رفته  دست از امیا نگران که ینوجوانان  مورد در .دیکن صحبت

  شما اریاخت در یشتریب اطالعات دییبگو آنها به .شمارند یم قدر و کرده درک را آنها ینگران مدرسه کارکنان که

 . کرد دیخواه یدگیرس آن به هم با و گرفت خواهد  قرار

 تا دیده گوش  فقط و دیده فرصت مشکل، حل یبرا عیسر تالش یجا به. دیکن دییتأ را خود کودک احساسات •

  انیب را خود احساسات تا دیکن کمک و دیده گوش آنها به .کند انیب کامل طور به را خود احساسات بتواند کودکتان

 مورد در  یحد تا بتواند و کند یم یناراحت احساس که کند انیب یکلمات با شما نوجوان اگر مثال، عنوان به. کنند

  الن که البته است، یمنطق نیا بله،"  مانند د ییبگو یزیچ جواب در دیتوانیم د،یبگو دهد یم آزار  را  او آنچه

  احساس که چون و ،یبگذران وقت خودت یدوستها با گذشته مانند یتوان ینم که چون ،یکن یم یناراحت احساس

https://smho-smso.ca/blog/online-resources/info-sheet-helping-your-child-manage-digital-technology/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/info-sheet-helping-your-child-manage-digital-technology/
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  نشان. "  ی ا داده دست  از را یبود منتظرشان که  ییزهایچ از  یلیخ که چون و ،یا افتاده ریگ خانه یتو یکن یم

ا  نکهیا  دادن  .دیبرو  شیپ  میت کی صورت به تا کند یم کمک شما به دیکن یم درک واقعا

 ست؟ یچ دارد  کشمکش  خود  یروان  سالمت  با  من  نوجوان  ای  کودک  است  ممکن که ییها  نشانه

 تیحما به خود روان سالمت مورد در آموزان دانش که است نیا نشانه احساسات ای  رفتار در راتییتغ اوقات یگاه

 .دارند ازین  یشتریب

 :دیباش آنها مراقب دیبا که است آمده ییها نشانه نجایا در

 انیطغ مثال، عنوان به) رسند یم نظر به نامتناسب زین یفعل طیشرا با یحت که  احساسات ای رفتار در راتییتغ •

 (.هراس احساس افسرده، تیوضع ،یعصب

 . کنند یم دایپ کش روز، هر را، روز شتریب راتییتغ •

 .ابندی یم ادامه( هفته کی از شیب مثال، عنوان به) وستهیپ یزمان دوره یبرا راتییتغ •

  عنوان به - دارند تداخل شما نوجوان ای کودک روزانه  عملکرد ای احساسات افکار، با راتییتغ رسد یم نظر به •

 یم هیگر معمول حد از شیب ندهند، انجام برند یم لذت آنها از معمولا  که را یی تهایفعال است ممکن آنها مثال،

 . ندیاین کنار شما با دارند تعامل با شهیهم که یآنطور است ممکن ای کنند،

 .است نگران ای ناراحت اریبس که دیگو یم شما به نوجوانتان ای کودک •

  از  فوراا  شود، یم یخودکش یرفتارها به مشغول  ای دهد یم بروز را  خود به رساندن بیآس افکار شما فرزند اگر •

 (. دیکن مراجعه آمده نییپا و بال در که اورژانس یها پروتکل به) دیریبگ کمک یروان سالمت متخصص کی

WITH  ای خود  فرزند   یبرا ی روان  سالمت  ی ها ینگران  به  توجه صفحه اطالعات مربوط به  دی است بخواه ممکن •

CARE – دی کن  یبررس   د؟ی باش خود   نوجوان/کودک  یتندرست  و  یروان  سالمت  نگران دی با که دی هست  مطلع زانی م چه  تا.  

 

 کنم؟  ت یحما  کودکم ی روان سالمت   از چگونه 

  ینکات  نجای ا در .دیکن  صحبت خود نوجوان ای کودک با که است  نیا قدم  نیاول د،یهست خود فرزند یروان سالمت نگران اگر

 با است ممکن که دیکن  یم ینگران احساس که یهنگام  خود نوجوان ای  کودک  با صحبت ی چگونگآورده شده است در مورد 

 .کنند نرم پنجه و دست یروان سالمت مشکل

  یرفتارها د،یشد اضطراب ،یخودکش افکار مثال، عنوان  به) کند یم نگران را شما که ند یگو یم یزیچ شما به آنها اگر

  به شما و است گذاشته انیم در شما با که دیهست خوشحال که دیده نانیاطم خود کودک به( چاقو از استفاده مانند یخودزن

 . بود دیخواه آنها کنار  در  سفر طول در شما و کند، دایپ کردن صحبت یبرا را مناسب متخصص تا دیکن  یم کمک او

  آماده کرده است.  COVID-19 مورد در مضطرب  کودکان با صحبت   مورد در را ینکات  وی روان کودکان انتار سالمت

 

 

 باشم؟  داشته  کمک  نوجوانم   ای  کودک روان  سالمت  یبرا  توانم   ی م چگونه 

 اورژانس به ای دیریبگ تماس آمبولنس با د،یدار قرار یروان سالمت یاضطرار طیشرا در نوجوانتان ای کودک ای شما اگر

 .دیبرو خود یمحل مارستانیب

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneWhat-are-the-signs-my-child-or-teen-might-be-struggling-with-their-mental-health-1
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/noticing-mental-health-concerns-for-your-child/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-for-parents-and-caregivers-how-do-you-know-if-you-should-be-concerned-about-your-child-teens-mental-health-and-well-being/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-for-parents-and-caregivers-how-do-you-know-if-you-should-be-concerned-about-your-child-teens-mental-health-and-well-being/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-for-parents-and-caregivers-how-do-you-know-if-you-should-be-concerned-about-your-child-teens-mental-health-and-well-being/
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-do-I-support-my-child-with-their-mental-health-1
https://smho-smso.ca/parents-and-families/take-action/how-to-talk-with-your-child-when-you-feel-concerned-they-may-be-struggling-with-a-mental-health-problem/
https://cmho.org/talking-to-your-anxious-child-about-covid-19/
https://cmho.org/talking-to-your-anxious-child-about-covid-19/
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-access-help-for-my-child-or-teens-mental-health-1
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  که یمحل خدمات مورد در  یاطالعات تواند یم که دندار یروان  سالمت یراهنما کی ویانتار روشپتمام مناطق آموزش و 

  در .دی کن  دای پ  نجای ا در ما  تی سا وب   در را خود   روان سالمت  یراهنما دی توان  ی م .دهد  ارائه باشد شما دسترس در است ممکن

 .است آمده گرید شنهادیپ چند نجایا

  قیطر از کودکان یراهنما تلفن با تماس با هفته  روز هر یروز شبانه بصورت توانند یم نوجوانان و کودکان •

 .کنند ارسال  686868 به را CONNECT ام یپ ای کنند صحبت مشاور کی با  1-800-668-6868 شماره

  قیطر از روان تسالم خدمات امیا نیا  در ایآ دی ن یبب تا دیکن یبررس را خودرورش پآموزش و  منطقه تیسا وب •

 .ریخ ای شود یم ارائه رورشپمنطقه آموزش و 

  سوال د،یباش داشته یدسترس آنها به است ممکن که یمحل خدمات مورد در تا دیریبگ تماس خود خانواده پزشک با •

 . دیکن

  یبانی پشت نوجوانان و کودکان از یتلفن و یمجاز صورت به و هستند باز ویانتار کودکان روان سالمت یها آژانس •

  روان سالمت  مرکز  .ستین OHIP کارت و پزشک به مراجعه به یازین خدمات به یدسترس یبرا .کنند یم

 .دی اب ی ب  را  خود محل  کودکان

   درمان و روان سالمت مشاوره Hope for Wellness) 3310)-242-855-(1(  یسالمت   یبرا دی ام یراهنما تلفن •

 . دهد  یم ارائه کانادا یبوم افراد  همه به را یبحران

 کردیرو با یروان سالمت یبرا را ادی اعت  بحران و  روان سالمت ساعته  24 تلفن خط  (MNO)  وی انتار س ی مت  قوم •

  یفرانسو و یسیانگل زبان دو به ویانتار یها خانواده و جوانان بزرگسالن، یبرا ادیاعت از تیحما و یفرهنگ 

ا  دهد، یم ارائه  . 7575-767-877-1 :دیریبگ تماس ریز شماره با لطفا

سرخ   یمل یروز شبانه مدارس بحران تلفن یدارا  وستانپسرخ  یروز شبانه مدارس یبهداشت  تیحما برنامه •

  تیحما وستانپسرخ  یروز شبانه مدارس سابق آموزان دانش از که است( 1- 866-925-4419) وستانپ

 .است دسترس  در هفته روز 7 و روز شبانه ساعت  24  در. کند یم یفور یعاطف

 ( 1-833-294-8650 گانی را خط ای 416-285-9944)   پوست اه ی س جوانان یراهنما تلفن •

  قیطر از را قضاوت بدون و محرمانه یبانیپشت( 647-694-4275 به امیپ ارسال)   LGBT جوانان تلفن خط  •

 . دهد یم ارائه چت و امیپ تلفن، خدمات

 ( 877- 330-6366) لین لیف  ترنس •

 . دیکن استفاده 211 وی انتارخدمات موجود در منطقه خود از   یجستجو  یبرا •

 . دی استفاده کن  من اطراف در  کودکان یاهنمار تلفن منابع از •

 ی بوم دانش آموزان یبرا یروان  سالمت ی ها تی حما نی همچن  و •

 

https://smho-smso.ca/about-us/find-your-mental-health-leader/
https://cmho.org/findhelp/
https://cmho.org/findhelp/
https://www.hopeforwellness.ca/
http://www.metisnation.org/programs-and-services/healing-wellness/mental-health-and-addictions-services/
https://blackyouth.ca/
https://www.youthline.ca/
https://translifeline.org/
https://211ontario.ca/
https://211ontario.ca/
https://apps.kidshelpphone.ca/resourcesaroundme/welcome.html?_ga=2.6371446.599043182.1565812984-1640137749.1565812984
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/mental-health-support-for-indigenous-students/

