
       ਨੀਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਵਿਥਾਰ ਕਰਨਾ 
ਮਾਰਚ 06, 2023 ਮੀਡੀਆ ਪ ੁੱ ਛਗ ੁੱਛ 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਿਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਵਿਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਿਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਦੇ ਨੇੜ ੇਇਲਾਜ 
ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ. 

ਸਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਿੂੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ 
ਸਰਕਵਰੀ-ਮੁਖੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਹੱਿਾ ਹੈ. ਬਜਟ 
2023 ਸਵੱਚ ਕਾਿਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਿਸਹਯੋਗ ਨਾਲ ਬੱਸਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 
ਿਹ ਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਤੂੰ ਨ ਿਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 92 ਸਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ. 

ਇਿ ਬਾਰੇ 92 ਸਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਨਵੇਸ਼ ਸਵੱਚ ਪ੍ ੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਿੂੰ ਚਾਸਲਤ ਫੂੰ ਡਾਂ ਸਵੱਚ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੇ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ 
ਸਵਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਇਨਪ੍ਸ਼ਟੈਂਟ ਕਾਿਾ ਘਰ ਿਾਈਟਾਂ ਲਈ, ਯ ਥ ਡੇਅ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ 
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੂੰਬੂੰ ਧੀ ਕਲਾਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਸਵਿਥਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ. 

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲਬਰਟ ਵਾਿੀਆ ਂਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨਾ 

ਇਿ ਫੂੰ ਸਡੂੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੱਸਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਿੇਵਾਵਾਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਿੈਸਟੂੰਗਜ਼ ਸਵੱਚ ਿਪ੍ੁਰਦ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਹਿਪ੍ਤਾਲ ਸਵੱਚ ਠਸਹਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਕਾਿਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ 
ਸਵਿਥਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਹਰ ਿਾਲ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧ  ਨੌਜਵਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ. 

• ਕਾਿਾ ਵਾਲਾ ਘਰ (ਗਰੇਡ 7 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਲਈ): ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਵ-ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਜੱਥੇ ਮਾਪ੍ੇ ਅਤੇ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਸਵੱਚ ਸਹੱਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਿਰਗਰਮ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਿਾ ਿਹ ਲਤ ਤੇ 
ਰਸਹੂੰ ਦੇ ਹਨ. ਇਲਾਜ ਸਵੱਚ ਸਵਅਕਤੀਗਤ, ਿਮ ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰਕ ਥੈਰੇਪ੍ੀ, ਿਮਾਸਜਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ 
ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਲਾਿਰ ਮ ਿੈਸਟੂੰਗਾਂ ਸਵੱਚ ਆਨ-ਿਾਈਟ ਿਕ ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ. 

• ਅੱਲਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਗਰੇਡ 8 ਤੋਂ 12 ਲਈ): ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਜੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ 
ਸਬਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਿਰ ਮ ਿੈਸਟੂੰਗ ਸਵੱਚ ਿੂੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ੍ਣੀ ਿਕ ਲੀ 
ਪ੍ੜਹਾਈ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਿਮ ਹ, ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਥੈਰੇਪ੍ੀ ਿਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ. 



• ਕਾਿਾ ਸਦਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਕਲਾਿਰ ਮਾਂ (ਗਰੇਡ 4 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ): ਇਕ ਕਲਾਿਰ ਮ ਅਧਾਰਤ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਜੱਥੇ ਇਕ ਕਲਾਿਰ ਮ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਜਿਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਿਮ ਹ ਥੈਰੇਪ੍ੀ ਸਮਲਦਾ ਹੈ. ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 
ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਥੈਰੇਸਪ੍ਿਟ, ਮਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਅਤੇ ਸਵਵਹਾਰ ਿੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. 

• ਕਾਿਾ ਕੋਰ (ਸਤੂੰ ਨ ਤੋਂ 17 ਿਾਲ ਦੇ ਬੱਸਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ): ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਅਧਾਰਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਸਜੱਥੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ 
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਜਸਟਲਤਾ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਥੈਰੇਪ੍ੀ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸਵਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ, 

ਿਕ ਲ ਅਤੇ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ. 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਿਰਕਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਵਰੀ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਜੱਥੇ ਹਰ 
ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ੀੜਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ 
ਸਵਚ ਿਸਹਯੋਗੀ ਹੈ. ਇਿ ਸਵੱਚ ਬੱਸਚਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾਟਕੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਦਖਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ.  ਇਿ ਸਵੱਚ ਬੱਸਚਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ 
ਸਿਹਤ ਿੂੰਬੂੰ ਧੀ ਨਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੂੰਬੂੰ ਧੀ ਕਲਾਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਿਮੇਤ, 211 ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਸਕਡਜ਼ ਦੀ 
ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਡਜੀਟਲ ਿਪ੍ੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ, ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਵੱਚ ਸਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਉਂਿਸਲੂੰ ਗ, ਅਤੇ 
ਿਾਰੇ ਿ ਬੇ ਦੇ ਪ੍ਾਰ ਯ ਥ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੱਬ ਿਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ. 

ਬਜਟ 2023 ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਿੁਨਸਹਰਾ ਭਸਵੱਖ ਨ ੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ, ਐਲਬਰਟਾ 
ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਸਹਣ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਮਆਰੀ ਸਿੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸਨਰੂੰ ਤਰ ਸਵਸਭੂੰ ਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ 
ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ. 

ਤੁਰੂੰ ਤ ਤੱਥ 

• ਜੇ ਪ੍ਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜਟ 2023 ਕਾਿਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੂੰ ਸਡੂੰਗ ਸਵਚ ਸਤੂੰ ਨ ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ 
ਪ੍ ੂੰ ਜੀ ਫੂੰ ਸਡੂੰਗ ਸਵਚ ਦੋ ਿਾਲਾਂ ਸਵਚ 25 ਸਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ ੂੰ ਜੀ ਫੂੰ ਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. 

• ਫੂੰ ਸਡੂੰਗ ਕਾਿਾ ਘਰ, ਅੱਲਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਾਿਾ ਕੋਰ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਕੈਲਗਰੀ, ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੇ 
ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਨ ੂੰ  ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ. 

• ਿਸਟਜਨੋਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਦੋ ਿਕ ਲਾਂ ਸਵਚ ਕਾਿਾ ਕਲਾਿਰ ਮ ਿਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੂੰ ਸਡੂੰਗ ਪ੍ ਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ 
ਿਕ ਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੋਲਆਉਟ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ. 

• ਅਲਬਰਟਾ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਿਾ ਸਦਮਾਗੀ ਸਿਹਤ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬੱਸਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 
ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦ ਜਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ. 



• ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਆਦਤ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਸਵੱਚ ਿੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵਰਚੁਅਲ ਿਪ੍ੋਰਟ 
ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. 

ਿੂੰਬੂੰ ਸਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ 

• ਬਜਟ 2023: ਸਿਹਤ ਿੂੰ ਭਾਲ ਨ ੂੰ  ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਨਾ (28 ਫਰਵਰੀ, 2023) 

• ਬਜਟ 2023: ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਭਸਵੱਖ ਨ ੂੰ  ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਕਰਨਾ (ਫਰਵਰੀ 28, 2023) 

• ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਵਿਥਾਰ ਕਰਨਾ, ਿਕ ਲਾਂ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ (16 ਨਵੂੰ ਬਰ, 2022) 

• ਿਕ ਲਾਂ ਸਵਚ ਚਾਈਲਡ ਐਡਂ ਯ ਥ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨ ੂੰ  ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ (ਜੁਲਾਈ 28, 2022) 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 

• ਵੇਖੋ ਨੀਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੂੰਿ 


