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 تحسين الصحة النفسية لألطفال والشباب في المدارس

 2022يوليو/تموز  28

ثالث سنوات لتحسين الحصول   ىعلى مد ر  مليون دوال 87توفر حكومة مقاطعة ألبرتا مخصصات بمبلغ 

 ألطفال والشباب.لتأهيل العلى خدمات دعم الصحة النفسية وإعادة 

وكجزء من نظام الصحة النفسية ورعاية اإلدمان المتوجه نحو التعافي في مقاطعة ألبرتا، من الضروري توفير الدعم لألطفال  

والشباب لتحسين صحتهم النفسية. ويبدأ هذا عن طريق تحسين االستفادة من خدمات الدعم المقدمة للطالب داخل المدارس. كما 

ثالث سنوات سيزيد من الحصول على خدمات دعم السالمة العقلية   ى مد ى دوالر علمليون  42أن التمويل الجديد المقدم بمبلغ 

 والصحة النفسية السريرية في المدارس.

وإضافة إلى ذلك، فإن حكومة مقاطعة ألبرتا تحّسن الحصول على خدمات دعم إعادة تأهيل األطفال والشباب. وسوف يسهم  

مليون دوالر كندي على مدار ثالث سنوات في زيادة الحصول على خدمات وبرامج إعادة تأهيل   45التمويل الجديد المقدم بمبلغ  

 األطفال، مثل عالج الكالم واللغة والعالج الوظيفي والعالج الطبيعي.

 خدمات دعم الصحة النفسية

لى خدمات دعم الصحة النفسية الحصول ع  التوسع في إمكانيةثالث سنوات في   ىعلى مد  مليون دوالر 42يسهم االستثمار بمبلغ 

في  للمجتمعات  الدراسي  العام  هذا  في  الدعم  خدمات  تُتاح  وسوف  المدارس.  في  والشباب  وإدمونتون  غكال   مدينتي   لألطفال  ري 

 . على مستوى المقاطعة  والتوسع في تقديمهاجزًءا من الخطة التي تستهدف االرتقاء بهذه الخدمات  اعتبارهماب

 CASA Child, Adolescent and Family Mentalة النفسية لألطفال والمراهقين واألسرة  مؤسسة كاسا للصح   تشاركو

Health  جانب إلى  ينشئ  شركاء  ،  وسوف  المدرسية.  للخدمات  متكامل  نموذج  بناء  دعم  في  مع    ذلكآخرين،  واضحة  روابط 

 لى الخدمات التي يحتاجونها. المصادر المجتمعية الموجودة لتيسير حصول األسر واألطفال في مقاطعة ألبرتا ع

، سوف تُتاح خدمات سريرية متخصصة خالل ما يُقدم من محتوى عن الصحة األكثر تعقيدًاوبالنسبة لألطفال ذوي االحتياجات  

ق الصحة النفسية في الفصول المدرسية من معالج متخصص في الصحة النفسية النفسية في قاعات الدراسة. وسوف تتكون فر

خصائي اجتماعي  ي سلوك في الفصول المدرسية. وسوف يدعم هذه الفرق فريٌق صحي يضم ممرضة واومعالج نفسي واختصاص

نف  تربويسواخصائي  لئي  اخصا و،  ي  واللغةتخاطب  النطق  تُؤس    عالجواخصائي  ،  عالج  في  وظيفي. وسوف  الخدمات  هذه  س 

 . على مستوى المقاطعةخرى  في المناطق األ يها تباًعا المزيد من الخدمات  مدارس يقع االختيار عليها في منطقة إدمونتون، وسوف يل

التمويل    يؤديوسوف   التوسعهذا  للدعم المدرسي )التطبيق    في   إلى  المتكامل  المتكامل  ISSPبرنامج  البرنامج  (. وسوف يزود 

ودة الحياة  على تحسين صحتهم النفسية ورعايتهم وج   هم للدعم المدرسي األطفال  والشباب  بخدمات دعم التدخل المبكر التي تساعد

الصمود والقدرة على  القوة  بناء  التحدياتفي    عن طريق  كالمواجهة  تتولى مؤسسة شباب شرطة   Calgary Police)ري  غ. 

Youth Foundation)   ( قيادة البرنامج المتكامل للدعم المدرسيISSP  وهو يضم العديد من خدمات الدعم في المدارس، مثل )

صاصيي الصحة  ، والرعاية بعد المدرسة والتربية البدنية المنظمة واالستفادة من خدمات اختغذائية المدرسيةال  برنامج الوجبات
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في   األول  المقام  في  الجديد  التمويل  يسهم  تطبيقاالنفسية. وسوف  في  من    لتوسع  أكبر  لعدد  المدرسي  للدعم  المتكامل  البرنامج 

 األخرى التي تحتاج الخدمات على مستوى المقاطعة ككل. المناطق والمجتمعات ذلك ي، ويلي لغرالمدارس في منطقة كا

- 2023والعام    2023-2022في السنة للعام    مليون دوالر  10افة إلى مبلغ  وتُقدم خدمات دعم الصحة النفسية الجديدة هذه إض

لدعم المشاريع التجريبية التي تستهدف تحسين تقديم خدمات دعم الصحة النفسية للطالب، واألدوات والتدريب    ت، قد ُخصص 2024

 والمصادر المخصصة للمجتمع المدرسي.

 خدمات إعادة تأهيل األطفال

ثالث سنوات في زيادة االستفادة من خدمات وبرامج إعادة تأهيل األطفال   ىعلى مد مليون دوالر  45االستثمار بمبلغ يسهم 

. وسوف تتولى هيئة  الفزيائي  طبيعي واللغة والعالج الوظيفي والعالج ال تأخر الكالموتحسين جودتها، ومنها خدمات عالج 

المذكورة على مستوى المقاطعة بالتعاون مع جهود الكشف المبكر  الخدمات الصحية في مقاطعة ألبرتا تقديم خدمات الدعم 

 المبذولة في المدارس.

 وسوف يدعم هذا التمويل: 

 . دماتخحصولها على الواألولوية   الحاالت وفرزها حسب ستقبالنظام ال إنشاء   •

 تنمية الموارد والبرامج العامة والمستهدفة لألسر.  •

الجسم وضعية الحركة و الكالم واضطراباتتأخر النطق وعالج حاالت لك لتأهل لالستفادة من الدعم وذتوسيع نطاق ال •

 سنة. 18حتى سن ومن سن الميالد  

 لدعم الرعاية على مستوى المراحل كلها. خصصة لذلك والفرق المتأهيل األطفال  تعزيز •

لدعم  2024- 2023وعام   2023-2022لعام   ماليين دوالر في السنة  10إلى استثمارات الحكومة بمبلغ يصل إلى هذا باإلضافة 

زيادة الحصول على خدمات تقييم متخصصة لضمان وصول االختصاصيين لألطفال والطالب الذين لم يكن متاًحا لهم االستفادة  

م واللغة واختصاصيو العالج  الكال التخاطب وعالج تأخرمن خدمات التقييم التخصصية أثناء الجائحة، ومن ذلك اختصاصيو 

 واختصاصيو العالج الوظيفي واختصاصيو العالج النفسي.الفزيائي الطبيعي 

متكاملة وهذا التمويل يكّمل المبادرات األخرى التي تستهدف ضمان حصول جميع األطفال والشباب في المقاطعة على مجموعة 

 في. من خدمات دعم اإلدمان والصحة النفسية التي تتسم بالتوجه نحو التعا

 تنفق حكومة ألبرتا أكثر من مليار دوالر سنويًا على برامج وخدمات ودعم عالج اإلدمان والصحة النفسية.

ثالث سنوات في التمويل المستهدف للتعليم   ىعلى مدماليين دوالر  110مبلغ وقد استثمرت حكومة مقاطعة ألبرتا أيًضا 

مليار   1.4والتقييمات المتخصصة وخدمات دعم فقدان التعليم. هذا باإلضافة إلى الصحة النفسية في المدارس ئل سا ملمواجهة 

 ألطفال األكثر ضعفًا.لخدمات دعم التعليم  كل عام لتمويلاشر ها بشكل مبيتم تقديم  دوالر

 حقائق سريعة 

فترة ثالث سنوات من أجل مبادرة الخدمات الصحية   ىعلى مد مليون دوالر  87تتولى حكومة مقاطعة ألبرتا توفير مبلغ   •

 اإلدمان وخدمات إعادة تأهيل األطفال والشباب.  عالج لألطفال والشباب لتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية و

o   خطة عمل رعاية األطفال والشباب بمقاطعة ألبرتاوتتوافق الجهود المبذولة مع . 

 Alberta 211يُتاح لجميع األطفال والشباب واألُسر الحصول على خدمات دعم اإلدمان والصحة النفسية. اتصل على  •

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=827084ADCC31B-F10B-19E0-39D4289F2D24DFBC
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=82694162ABEC5-A188-C55C-8AA2E296848E0B56
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 الحصول على معلومات عن الخدمات المتاحة في منطقتك.. من أجل 

 

 معلومات ذات صلة 

• 211 Alberta 

 أخبار ذات صلة

 ( 2022يونيو/حزيران  1)  تقديم المزيد من خدمات الدعم للطالب المتضررين من الجائحة •

 ( 2022مايو/ أيار    31)  اتخاذ اإلجراء لدعم األطفال والشباب •

 

 
 

https://ab.211.ca/
https://ab.211.ca/
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=827084ADCC31B-F10B-19E0-39D4289F2D24DFBC
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=82694162ABEC5-A188-C55C-8AA2E296848E0B56
https://www.alberta.ca/recovery

