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  CMHA-WWDدرباره 

شعبه باا در كانادا است. این   CMHAیكى از بزرگترین شعبات سازمان عظیمشعبه واترلو ولینگتن دافرین   CMHAانجمن سالمت روان كانادا
كارمند ده ها نوع برنامه و خدمات گوناگون را در جاهات حاماایات از هاماه  ٠٥٣یازده دفتر خدمات رسانی در مکانهای مختلف و حدود  داشتن

گروهاى سنى شامل كودكان، جوانان، بزرگساالن و كهنساالن ارائه مى كند. براى كسب اطالعات بیشتر در مورد این خادماات و ساایار بارنااماه 
 بازدید فرمایید.  www.cmhawwd.caهاى آموزشى و تشویقی سالمت روان لطفا از وب سایت انجمن در آدرس 

 نحوه دسترسی به برنامه های ما

بیشتر برنامه هاى ارائه شده توسط این انجمن در زمینه سالمت روان، اعتیاد و خصوصا شرایط بحران روحی و روانی و درماندگی عاطفای از 
 در سراسراین منطقه قابل دسترس مى باشند. Here 24/7طریق سرویس شبانه روزی و بدون تعطیلی 

ه ماربراى كسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات مناسب برای شما و اینکه کدام برنامه میتواند بهترین کمک را به شما ارائه دهد می توانید با ش
 مراجعه فرمایید.  www.here247.caتماس بگیرید و یا به وب سایت اینترنتی   HERE-247-844-1( 1-422-273-7423تلفن )

کلیه خدمات فوق به زبان فرانسه نیز ارائه می گردد در صورت نیاز به استفاده از خدمات زبان فرانسه و یا كسب اطالعات با توجه به اینکه 
براى دریافت تماس بگیرید. الزم به ذکر است که  4242داخلی   CMHAWWD-844-1( 1-422-462-4997بیشتر لطفا با شماره )

تماس گرفته  4229داخلی  1-422-231-1374سال الزم است تا با شماره  ٨١-٧خدمات به زبان فرانسه براى افراد کودکان و جوانان بین 
 شود.

 
 نیماگر مکالمه به انگلیسی و یا فرانسه برای شما مشکل است لطفا به ما بگویید مکالمه به کدام زبان برای شما راحت تر است و ما تالش می ک

 تا با کمک گرفتن از مترجمان توانمند تمام خدمات خودمان را به زبان مورد نظر شما برایتان ارائه دهیم. 
 

 Here 24/7توضيحاتی در مورد 
 

Here 24/7  درگاهی شبانه روزی و بدون تعطیلی است که برای تسهیل دسترسی شما به خدمات سالمت روان، اعتیاد و بحران های روحی و
روانی طراحی شده است. در صورت نیاز به خدمات فوق به راحتی می توانید از طریق این درگاه برای هر یک دوازده سازمان و بیمارستان 

 واقع در منطقه واترلو، ولینگتن و دافرین وقت بگیرید. 
و  کافی است با ما تماس بگیرید و ما کلیه کارهای پذیرش، افتتاح و پر کردن پرونده پزشکی، مصاحبه اولیه و شرح احوال گیری را انجام داده

وبت ت نبا توجه به نتیجه آنها شما را در اولین نوبت ممکن قرار میدهیم. شما به جای مراجعه به دوازده سازمان و بیمارستان متفاوت برای دریاف
را بت کافی است به ما مراجعه کنید و ما تمام تالش و تجربه خودمان را به کار خواهیم گرفت تا با توجه به نیازهای شما بهترین و سریعترین نو
ی شتربیابیم و لحظه به لحظه و قدم به قدم شما را در این مسیر یاری خواهیم داد تا نگرانی ها و تنش های شما را کمتر کرده و آرامش خاطر بی

 به شما بدهیم تا سریعتر و بهتر بهبودی بیابید. 

 با توجه به توضیحات داده شده امیدوار هستیم تا در صورت بروز هر گونه نگرانی و یا نیاز به کمک با ما تماس بگیرید

 
ما پیرو قوانین و مقررات انتاریو در زمینه حفظ و نگهدارى از اطالعات پزشكى شاماا هساتایام. باراى كساب اطاالعاات بایاشاتار باه وب ساایات 

www.cmhawwd.ca/privacy  مراجعه کنید 

http://www.cmhawwd.ca
http://www.here247.ca
http://www.chmawwd.ca/privacy

