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 905-887-5896: تلفن
 905-887-0584: فاکس
 ca.theyorkcentre@info: پست الکترونيکی
 ca.theyorkcentre.www : پايگاه اينترنتی

United Way 
Of Canada  

 با مجوز رسمی از
 سازمان بهداشت روانی 

 کودکان اونتاريو

 
 

 : رفتارهای زير استدارای    آيا کودک شما 
 
 

                    گوشه گيری؟
 

                        عصبانيت؟
 

                         افسردگی؟
 

                        تندخويی؟
 

                        اضطراب شديد؟
 

ما می توانيم 
 به

شما کمک  
 .کنيم

 …اظهارات کودکان و خانواده ها درباره يورک سنتر   

 ،آنچه اين مرکز را از ساير مراکز متمايز می سازد
انجام تعهدات آن نسبت به مراجعين و خانواده هايی 

 .است که تحت پوشش قرار داده است
 

                    ا ر ب ت ن ورک س ان ي ن ارک من به سرعت دريافتم که ک
چنين به نظر   .  دقت به تجربيات ما گوش فرا می دهند       

... می رسد که آنان به صحبت های ما گوش می دهند 
د      " در همان وحله اول احساس کردم که         ن وان آنها می ت

 ".مشکل مرا حل کنند
 
 يورک سنتر به کودکان می آموزد که با کنترل

اضطراب و نگرانی خود از بروز مشکالت رفتاری 
 .آينده جلوگيری کنند

 
 پسرم دقيقا پس از گذراندن سه ماه در يورک سنتر به

من اين امر را مديون آموزگار . فردی جديد تبديل شد
آنها در زمانی با او . و مددکار اجتماعی وی هستم

ارتباط برقرار کردند که ديگران قادر به انجام اينکار 
بخاطر وجود آنها است که من پسرم را از ... نبودند
 .نو يافتم

 
 يورک سنتر به من کمک کرد که چگونه با ترس و

من يقين دارم که يورک سنتر . وحشت خود مقابله کنم
مکانی بسيار مناسب برای کمک به کودکان ناسازگار 

 .است

The York centre  for children , youth and  families 
 يورک سنتر  برای  کودکان،  نوجوانان و خانواده ها 

 برای  سالمت  بهداشت   و  ...    دست  به  دست  يکديگر 
    روان  کودکان و نوجوانان  

  647-427-5080:انتشارات بشير، تلفن: چاپ و تکثير

The York centre  for children , youth and  families 
 يورک سنتر  برای  کودکان،  نوجوانان و خانواده ها 

 برای  سالمت  بهداشت  و ...     دست  به  دست  يکديگر 
     روان کودکان و نوجوانان  



 
 ما چه نوع مرکزی هستيم 

 
 

يورک سنتر برای کودکان، نوجوانان و خانواده ها، نه                  
 بلکه برای خانواده آنها نيز        کمک می کند  تنها به کودکان     

ما براين باور هستيم که می توانيم با همکاری          .  مفيد است 
و ياری يکديگر و آموختن راهبردها و مهارت های الزم،          
زندگی بهتری برای کودک و خانواده اش ايجاد کرده و                 
اين توانايی را به آنها  بدهيم تا هرچه بهتر با مشکالت                    

 . خود مقابله و بر چالش های زندگی فائق آيند
 

يورک سنتر يک آژانس سالمت بهداشت روان کودک و              
هدف ما برآورده ساختن نيازهای روحی           .  نوجوان است  

کودکان، نوجوانان و خانواده ها از طريق ارائه  يک                       
سری مداخالت  پيشگيری، آموزشی و درمانی است که با       
همکاری خانواده ها و ديگر سرويس های خدماتی موجود         

 . در جامعه صورت می گيرد
 

ما با همکاری متخصصين اين مرکز و با رويکردی چند             
جانبه، مشکالتی که هر کودک و خانواده با آن روبرو                    

ازآنجاکه نياز هر کودک با           .  است را التيام می بخشيم          
ديگری متفاوت است، يک طرح درمانی اختصاصی                    
برای هر کودک ارائه می گردد که موجب افزايش                            
 .  توانايی های فعلی او شده و موفقيتش را تامين می نمايد

 
خدمات يورک سنتر برای خانواده ها رايگان بوده و                        
همچنين اتوبوس مدرسه به کودکان ساکن منطقه يورک               

 .تعلق می گيرد
 

برای کسب اطالعات بيشتر در مورد کمک هايی که                      
يورک سنتر می تواند به شما و خانواده تان ارائه نمايد با              

 :شماره زير تماس بگيريد
 
 
 

905-887-5896 
info@theyorkcentre.ca 

 مشکل بهداشت روان چيست؟ 
  

مشکالت بهداشت روان می توانند علل ارثی يا  محيطی                     
تشخيص زودرس و به    .  داشته و يا آميزه ای از هردو باشند        

برخی مسائل شايعی    .  موقع اهميت بسياری در درمان دارد        
 :که کودکان و نوجوانان با آن روبرو هستند شامل

 
اضطراب 
افسردگی 
اختالالت سلوک و رفتار 
 اختالل کمبود توجه و بيش فعالی(ADHD) 
اختالالت دوقطبی 
 بی اشتهايی يا اشتهای کاذب(اختالالت خوردن( 
 اختالل پس از سانحه(PTSD) 
)OCD ( اختالل وسواس فکری يا عملی 
 

 :اين مشکالت غالبا در رفتارهای زير مشاهده می شوند
 

ظهور مکرر نااميدی و خشم 
ترس بيش از حد 
خجالت، انزوا و افسردگی 
 رفتار بی مالحظه/ ضعف کنترل رفتار 
گرايش نسبت به مواد مخدر و مشروبات الکلی 
سرکشی مفرط 
رفتار مخرب يا خشونت آميز 
نگرانی بيش از حد درمورد وزن 
رفتارهای وسواسی 
 خودزنی، اقدام به خودکشی(خود آزاری( 

 
اين مشکالت اجتماعی، احساسی، رفتاری و يا روانی در                 
ميان يک نفر از هر پنج کودک در اونتاريو رواج دارد که                
مکررا برروی يادگيری کودک تاثير گذاشته و مانع پيشرفت         

چنين مشکالتی خانواده   .  مهارت های اجتماعی آنان می شود     
 . ها را دچار تنش و ناراحتی می کند

 
 

اين رفتارها قابل درمان است و ما می توانيم به شما کمک 
  .کنيم

 
 خدمات ما برای شما 

 
 

، ارائه درمان     سنتر  هدف اصلی يورک    :  درمان روزانه  
متمرکز، درمان انفرادی و برنامه ريزی تحصيلی برای             
کودکان و نوجوانانی است که  نمی توان در سيستم عادی             

ما .  مدارس با مشکالت بهداشت روانی آنها برخورد کرد          
در برنامه درمان روزانه تالش می کنيم تا کودکان و                       
نوجوانان را در مقابله و برتری بر چالش هايشان ياری                
نماييم تا آنها بتوانند با موفقيت به سيستم عادی مدرسه                     

 . بازگشته و روابط مثبت اجتماعی را تجربه نمايند
 
 

 اين خدمات شامل کودکان و         :خدمات مداخله ای متمرکز    
خانواده هايی است که احتياج به حمايت مضاعف در                      

 .  خانه، جامعه و يا مدرسه دارند
 
 

 اينگونه   :گروه ها، کارگاه های آموزشی و سمينارها                 
کارگاه ها که در آنها راجع به مسائلی از قبيل کنترل                         
عصبانيت، مقابله با مزاحمت، کنترل اضطراب و رفتار             
تکانه ای و پرورش مثبت کودکان صحبت می شود،                       

 .  برای والدين، مدارس و جامعه برگزار می شوند
 
 

اين برنامه برای تشخيص مشکالت          :   سال  0-6برنامه   
عاطفی و رفتاری در کودکان پيش دبستانی ارائه شده و                
تمرکز آن بر توسعه پرورش مثبت کودکان، مهارتهای                 

 درصورت  لزوم، .  ارتباطی   و   رفع  مشکل  می باشد
                            اين خدمات     در    محيط های              

        نگهداری    روزمره    کودکان،   
        کودکستان     و    منزل     نيز    

 .                            ارائه  می شوند


