
 

 التصنيف: عام 

ي دور رعاية األطفال
 
 دعم الصحة النفسية لألطفال ف
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تا وكندا  علمي م  لتوفير دعم الصحة النفسية لألطفال، تساعد حكومتا ألير
. م  الطفولة ال ي

ي الحصول عىل تدريب مجان 
 بكرة ف 

تا  ي ألير
لية ف  ر  مليون   1,5ستستخدم رابطة شبكة الزيارات المي   اضية وذات  دوالر من التمويل الفيدرالي لو  ش العمل االفير

ي مراكز رعاية ال علمي الطفولة الم  الحضور الشخصي لتوفير الفرص لم  
 بكرة العاملير  ف 

 
رخ صة لتعزيز معرفتهم  طفال الم 

 عاًما.  12باالحتياجات االجتماعية والعاطفية لألطفال حتر سن 

ضع والطفولة الم  ش العمل ر  ستتضمن و   مة للصحة النفسية للرُّ
ِّ
ي  مقد

بكرة تركز عىل أهمية فهم السلوكيات والوعي الذانر

. كما سيشمل تدريب الم   ي
اوح أعمارهم بير  الثقاف  عاًما اإلسعافات الولية    12و 6علمير  العاملير  مع الطفال الذين تير

ي الزمات، ودعم الصحة ال
 نفسية للشباب. للصحة النفسية لمساعدة الطفال ف 

ي  56مليون دوالر من خالل استثمار لمرة واحدة قدره  1,5يتم توفير التمويل البالغ 
لدعم  22-2021مليون دوالر ف 

ي مجال الطفولة الم  
تا وكندا للتعليم الم  القوى العاملة ف  بكر ورعاية الطفال. إن تمويل القوى بكرة بموجب اتفاقية ألير

ي مجال الطفولة ا
كمل رؤية التعليم الم  لم  العاملة ف   بكر ورعاية الطفل عىل نطاق كندا ويدعمها. بكرة ي 

 حقائق رسيعة

•  
 
ا ت

ً
تا وكندا أيض ي مرحلة الطفولة الم   3350مليون دوالر لمساعدة أكير من  5,2 قدم حكومتا ألير

بكرة  معلًما ف 

  عىل شحذ مهاراتهم
 
ي عىل علوم الدماغ ون

ي مرحلة الطفولة الم  عير التدريب المجان 
 بكرة. موه ف 

تا خطوات لمساعدة الطفال والشباب عىل مواجهة تحديات الصحة النفسية:    تتخذ  •  حكومة ألير

o   عىل الطفال والشباب وقدمت   19- آثار كوفيد درست لجنة مراجعة عافية الطفال والشباب

ي وضع  لحكومة لاتوصيات إل 
كة بير  الحكوماتلمساعدة ف   . خطة عمل مشير

تا  تا، خصصت حكومة ألير ي ألير
مليون دوالر عىل مدى خمس سنوات   300من خالل اتفاقية رعاية الطفل المنعقدة ف 

 
 
ش بكرة واالحتفاظ بأولئك الذين يعملون علمي الطفولة الم  غىلي دور رعاية الطفال عىل توظيف المزيد من م  لمساعدة م 

ي النظام وتدريبهم. م  
 ف 
ً
 سبقا

 معلومات ذات صلة

تا  • ي ألير
لية ف   رابطة شبكة الزيارات المي  

ي اليوم: للتعلم المبكر ورعاية الطفال  10التوجه نحو  •
 دوالر ف 
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