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 مساعدة المزيد من سكان ألبرتا في سعيهم للتعافي 
 

 2022أغسطس/آب  19

ماليين دوالر من المنح المجتمعية ستدعم سكان ألبرتا من كل األعمار في تعافيهم من تحديات    5أكثر من 

 .الصحة العقلية واإلدمان

على بناء نظام شامل موجه نحو التعافي من اإلدمان ورعاية الصحة   الماضيةعلى مدى السنوات الثالث  عملت حكومة ألبرتا

ومساعدة المزيد من سكان ألبرتا على  المجتمعي،تمع المحلي ضرورية لبناء رأس مال التعافي العقلية. تعتبر منظمات المج 

 .ومنع اإلدمان وتحديات الصحة العقلية من الظهور في المقام األول التعافي،

فير رعاية موجهة منظمة مجتمعية في جميع أنحاء ألبرتا على تو  27ماليين دوالر   5البالغ وسيساعد هذا التمويل الجديد للمنحة 

ماليين دوالر سكان ألبرتا على التعافي من مجموعة  3ساعد  تس دوالر،ماليين   5نحو التعافي على مستوى المجتمع. من أصل 

مبلغ تقديم  سيتم . طعامتناول الالصدمات واضطرابات والعزلة االجتماعية والحزن و العقلية،الصحة واإلدمان تحديات من 

 أخيًرا،المنظمات التي تقدم خدمات الصحة العقلية والدعم الصحي لألطفال والشباب. مليون دوالر لدعم  1.5إضافي قدره 

 .ثقافيًالهم  على دعم البرامج والخدمات المناسبة  وميتي دوالر مجتمعات األمم األولى  500000ساعد أكثر من  تس

سكان ألبرتا على كل فرصة  ينصب تركيزنا عندما يتعلق األمر بالصحة العقلية واإلدمان على ضمان حصول كل فرد من"

ماليين دوالر على مساعدة المزيد من   5. ستساعد هذه المنحة الجديدة البالغة  هاوالتعافي من التحديات التي يواج  لتحسين حياته

 ." والتواصل مع األسرة مجتمعاتهم،والمشاركة بشكل إيجابي مع  العقلية،سكان ألبرتا على تحسين صحتهم 

 ئاًل:  قا  ساعد وزير الصحة واإلدمان، ممايك إليسصرح  

اآلن وفي المستقبل. ستضمن هذه  لضمان سالمتهمإن دعم الصحة العقلية والعافية لألطفال والشباب أمر بالغ األهمية "

االستثمارات المستهدفة في مجموعة متنوعة من الخدمات حصول المزيد من شباب ألبرتا في جميع أنحاء المقاطعة على دعم  

 ." على بناء أسس أقوى لبقية حياتهمللصحة العقلية يساعد 

 قائاًل:   ، وزير خدمات األطفالمات جونزصرح  

ويعتمد على  ،فردالنحو التعافي من اإلدمان ورعاية الصحة العقلية يتمحور حول  جهمو  برامجنظام تواصل حكومة ألبرتا تنفيذ 

 .يعتمد على نقاط القوة والمرونة لدى األفراد واألسر والمجتمعات كما،  المجتمع

دعم إضافة و، لصحة العقليةخدمات اإلى الوصول ودعم  رة التكلفةوميس المشورة  خدمات الوصول إلى  التوسع في ويشمل ذلك 

ولة من المم  ألماكن اإلقامةإلغاء رسوم االستخدام اليومية  ضافة إلى ، إمكان عالج جديد ممول من القطاع العام   8000أكثر من  

إلى  الوصول  صةن ممي الخدمات و ربط المرضى بمقدتطبيق لك تمويل . كما يشمل ذج اإلدمانوالمستخدمة في عالالحكومة 

. تعاطي بجرعات زائدةيعة للرقمية السرمثل تطبيق االستجابة ال قات ل على تطبي وتشتم ضراراأل للتقليل من  لتعافي خدمات ا
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  فيوناأل  ستقبالتشط لمالمنرنامج العالج بوالتوسع في تقديم  مسحة النالوكسون األنفيةـ البرنامج التجريبي لإضافة إلى تقديم 

 .عالج إدمان األفيونالمحقون ل "ب لوكيدس"عقار  تكلفة ملة لكا التغطية الو

 حقائق سريعة 

اإلدمان الموجهة نحو   عالج خدمات لتوسع في تقديم منظمة ل 27ماليين دوالر إلى  5ا أكثر من تقدم حكومة ألبرت •   

 .التعافي وخدمات الصحة العقلية في جميع أنحاء المقاطعة

في   درج المو 19- وباء كوڨيد ان أثناء واإلدم عقليةالصحة ال تمويل خدماتلمليون دوالر   53هذا التمويل باإلضافة إلى  •   

 .والخدمات  تحت بند اإلعانات  2022- 2021ميزانية 

خط مساعدة  أو  Alberta 211كن لسكان ألبرتا الذين يعانون من اإلدمان وتحديات الصحة العقلية االتصال بـ  يم     •

 .للحصول على الدعم والمعلومات واإلحاالت خط مساعدة الصحة العقليةأو  اإلدمانعالج 

 معلومات ذات صله 

 الصحة العقلية منح اإلدمان والتعافي من منح     •

 دعم موسع للصحة العقلية لسكان ألبرتا     •

  عافية واللسالمة نحو نموذج ألبرتا ل    •
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