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 التوسع في عالج الصحة النفسية للشباب 

 2023مارس  6 تحقيقات صحفية 

تشارك حكومة ألبرتا مع  مؤسسة  كاسا للصحة النفسية  )مؤسسة غير ربحية    
لرعاية الصحة النفسية لألطفال والمراهقين واألسرة( لتوسيع دعم الصحة  

النفسية للشباب لضمان حصول الشباب في جميع أنحاء ألبرتا على عالج أقرب  
 إلى المنزل.  

مشاكل الصحة النفسية جزًءا أساسيًا من نظام ألبرتا الموجه نحو التعافي  يعد دعم األطفال والشباب الذين يعانون من

مليون دوالر على مدى ثالث   92 2023للصحة النفسية والرعاية من اإلدمان. إذا تم إقرارها ، ستستثمر ميزانية 

 ية سنوات لتوفير دعم مهم للصحة النفسية لألطفال والشباب بالشراكة مع مؤسسة  كاسا للصحة النفس

مليون دوالر رأس المال والتمويل التشغيلي الثنين من مواقع بيت  كاسا للصحة النفسية   92سيشمل هذا االستثمار البالغ 

الجديدة للمرضى الداخليين للمشافي في   فورت ماكموري وكالغاري ، وتوسيع برامج العالج النهاري اليومي للشباب 

 جديدة للصحة النفسية في جميع أنحاء ألبرتا.  على مستوى المقاطعات ، وبدء فصول  دراسية

 دعم شباب ألبرتا في مواجهة تحديات الصحة النفسية

من خالل هذا التمويل ، سيتم تقديم خدمات عالية الكثافة لألطفال والشباب في أماكن مجتمعية ، مما يقلل الحاجة إلى  

شاب إضافي  700النفسية  بتوسيع أربعة برامج ستساعد أكثر من اإلقامة في المستشفى ستقوم  مؤسسة  كاسا للصحة 

 من سكان ألبرتا كل عام. 

برنامج للشباب الداخلين للمشفى حيث ال يزال اآلباء   (:هو 12إلى  7)للشباب في الصفوف من  بيت كاسا   •

لعالج العالج ومقدمو الرعاية مشاركين نشطين في العالج ، ولكن يعيش الشباب في منشأة كاسا    يشمل ا

الفردي والجماعي واألسري والتدريب على المهارات االجتماعية والحياتية والتعليم في الموقع في فصول 

 دراسية مصغرة. 

)للشباب في الصفوف من الثامن إلى الثاني عشر(: برنامج   برنامج العالج النهاري اليومي للمراهقين  •

يومي حيث يمكن للشباب الذين يعانون من تشخيص المرض النفسي والذين يكافحون في بيئة الفصل  

الدراسي التقليدية إكمال تعليمهم في منشأة كاسا أثناء تلقي الدعم المستمر ، بما في ذلك  العالج االنفرادي  

 واألفراد.  للمجموعة واألسرة 
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)لألطفال والشباب في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر(:   الفصول الدراسية للصحة النفسية  في كاسا  •

برنامج قائم على الفصول الدراسية حيث يتلقى الطالب ذوو االحتياجات المعقدة للصحة النفسية العالج  

ي الصحة النفسية ، بما في ذلك  الفردي والجماعي. يتم دعم الطالب من قبل فريق من المتخصصين ف

 المعالج والطبيب النفسي وأخصائي السلوك. 

عاًما(: الخدمات المجتمعية حيث يتم   17و  3)لألطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  كاسا األساسية •

 مطابقة العائالت مع مستوى الخدمة المناسب الذي يعتمد على مدى تعقيد تحديات الصحة النفسية. يشمل

 العالج شبكة أسرة الطفل والمدرسة والمجتمع في العالج. 

تواصل حكومة ألبرتا بناء نظام رعاية موجه نحو التعافي ، حيث يتم دعم كل شخص يعاني من اإلدمان وتحديات الصحة 

ي تركز النفسية في سعيه للتعافي. وهذا يشمل زيادة الوصول بشكل كبير إلى دعم الصحة النفسية لألطفال والشباب الت

على الوقاية والتدخل المبكر ، بما في ذلك إنشاء فصول دراسية جديدة للصحة النفسية ، وتوسيع الوصول إلى الدعم  

لمساعدة ألبرتا واألطفال ، واالستثمار في االستشارات  االفتراضية )عبر الكومبيوتر(  211الرقمي مثل هاتف  

 ء مراكز للصحة النفسية للشباب في جميع أنحاء المقاطعة.والمباشرة بصورة شخصية ميسورة التكلفة ، وإنشا

مستقبل ألبرتا المشرق من خالل تحويل نظام الرعاية الصحية لتلبية احتياجات الناس ، ودعم سكان  2023تؤمن ميزانية 

ليم الجيد والتنويع ألبرتا بتكلفة المعيشة المرتفعة ، والحفاظ على أمان مجتمعاتنا ودفع االقتصاد بمزيد من الوظائف والتع

 المستمر.

 حقائق سريعة

مليون دوالر على مدى عامين في تمويل رأس المال   25 2023في حالة إقرارها ، ستوفر ميزانية    •

مليون دوالر على مدى ثالث سنوات في التمويل التشغيلي  في مؤسسة كاسا للصحة   67باإلضافة إلى 

 النفسية

ات  كاسا األساسية  في هذا التمويل سوف يوسع   بيت كاسا ، البرنامج العالج اليومي المراهقين وخدم   •

 مناطق كالجاري وفورت ماكموري والمنطقة الوسطى 

قليم سترجون ، وسيدعم التمويل استمرار نشر المدارس  تم إنشاء فصول دراسية في كاسا في مدرستين في إ •

 في جميع أنحاء المقاطعة.

السكنية لألطفال   مؤسسة كاسا للصحة النفسية هي ثاني أكبر مزود للخدمات المجتمعية  في المناطق •

 والشباب في ألبرتا ، بعد  مؤسسة خدمات ألبرتا الصحية. 

للحصول على   211يمكن لسكان ألبرتا الذين يعانون من اإلدمان أو تحديات الصحة النفسية االتصال بـ  •

معلومات حول الخدمات في مجتمعهم ، بما في ذلك أشكال الدعم االفتراضية األخرى)عبر الكومبيوتر(   

 هاتف مساعدة األطفال وخط المساعدة للصحة النفسية. مثل 

 أخبار ذات صلة

 ( 2023شباط )فبراير(  28): تعزيز الرعاية الصحية 2023ميزانية   •

 (2023فبراير  28): تأمين مستقبل ألبرتا  2023ميزانية   •

 ( 2022نوفمبر  16) توسيع نطاق الصحة النفسية ودعم التعلم للمدارس   •

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=86629FA5E4A08-B28B-31DF-BAE022475559A47C
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=86628FA227ED2-0AA9-C1A8-05152C4B2E01ECC4
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=8500114029241-B244-102B-D82A5BD150C61E32
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 ( 2022، 28)يوليو  تحسين الصحة النفسية لألطفال والشباب في المدارس  •

 وسائط االعالم المتعددة 

 شاهد أخبار المؤتمر الصحفي   •
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