
 

 دعم العافية بلغات متعددة
 

 هل أنت شاب في كندا تبحث عن دعم العافية باللغة األوكرانية والروسية والباشتو والدارية والماندرين والعربية؟ باإلضافة إلى اللغتين

بلغات متعددة )المذكورة أعاله( من  Kids Help Phoneاإلنجليزية والفرنسية، يمكنك التواصل مع المستشارين المحترفين في خدمة 

 . 1-800-668-6868 على الرقمخالل االتصال 

  قد يكون التحدث إلى شخص ما حول ما تمر به أمًرا صعبًا، خاصة إذا كنت ال تستخدم نفس اللغة. هذا هو السبب في أن

Kids Help Phone ن فوريين مدربين. إنها خدمة يقدم خدمة االستشارات عبر الهاتف الخاصة بنا بلغات متعددة، بمساعدة مترجمي

 في كندا. لست في حاجة إلى بطاقة تعريف هوية.  24/7مجانية وخاصة ومتوفرة طوال اليوم على مدار

 في هذه الصفحة، يمكنك معرفة المزيد حول خدمة االستشارات عبر الهاتف بلغات متعددة.

 

 هل يمكنني استخدام هذه الخدمة؟
المؤقتين هذه الخدمة متاحة لجميع الشباب في كندا )بغض النظر عن الوضع القانوني(. يشمل ذلك الالجئين والوافدين الجدد والمقيمين 

والدائمين وغيرهم من الشباب في جميع أنحاء كندا الذين يرغبون في الحصول على الدعم باللغة األوكرانية والروسية والباشتو والدارية 

 اإللكتروني إذا كنت تتواجد حاليًا خارج كندا، فيمكنك استخدام الموقع  .والعربية. ال تحتاج إلى بطاقة تعريف هوية لالتصال بنا والماندرين

s’Child Helpline International المإليجاد خطوط المساعدة في جميع أنحاء الع. 

 

 هل هذه الخدمة متاحة للبالغين أيًضا؟
قد كشخص بالغ، فسنساعدك في الحصول على الدعم الذي تحتاجه.  Kids Help Phoneإذا اتصلت بخدمة االستشارة عبر الهاتف 

، أو مساعدتك في البحث عن الدعم الذي يستخدم اللغة التي Wellness Together Canadaنحيلك إلى دعم البالغين من خالل 

 تبحث عنها.

 

 مع من سوف أتحدث؟
يتم تقديم خدماتنا االستشارية بلغات متعددة عبر الهاتف بواسطة مستشارين محترفين بمساعدة مترجمين فوريين باللغات األوكرانية 

 والروسية والباشتو والدارية والماندرين والعربية.

تيار المترجمين الفوريين عشوائيًا من بين مجموعة من مئات المترجمين الفوريين عبر كندا والواليات المتحدة. لقد تم تدريبهم بشكل يتم اخ

احترافي لفهم وترجمة ما يقال. إننا نشجعك على التوقف بشكل منتظم حتى يترجم المترجم الفوري كلماتك ويساعد المستشار على الفهم 

 بوضوح.  

المحادثة، يمكن لمستشارينا االستماع وطرح األسئلة ومساعدتك في اتخاذ قرار بشأن خطة عمل. يمكنهم أيضًا إحالتك إلى البرامج  أثناء

والخدمات األخرى األقرب لمجتمعك )وبمزيد من اللغات، حيثما كان ذلك متاًحا(. يتم تدريب مستشارينا على استخدام الممارسات 

 مجموعة متنوعة من الشباب. المستجيبة ثقافيًا لدعم 

 

 ما الذي يمكنني االتصال بشأنه؟
للحصول على الدعم بخصوص أي مشكلة تخطر ببالك، كبيرة كانت أم صغيرة. يمكنك Kids Help Phoneيمكنك االتصال بخدمة 

 التمييز، العنصرية، الفقدان، الحزن، الوظائف، المدرسة، االنتهاك، التنمر، العالقات، العزل، االكتئاب، لقالقاالتصال لمناقشة أشياء مثل 

 والمزيد.

tel:1-800-668-6868
https://childhelplineinternational.org/helplines/
https://ca.portal.gs/
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud?tags=anxiety
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud?tags=depression
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud?tags=depression
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud?tags=isolation
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud?tags=isolation
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud?tags=relationships
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud?tags=relationships
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=bullying
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=bullying
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=abuse
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=abuse
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=school
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=school
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=jobs
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=jobs
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=grief
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=grief
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=loss
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=loss
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=racism
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=racism
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=discrimination
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=discrimination


 

موجودة هنا لدعم عافيتك. على الرغم من أننا ال نقدم أشياء مثل المشورة القانونية أو الطبية، أو  Kids Help Phoneإن خدمة 

يلك إلى األشخاص الذين يقدمونها، إذا كنت ترغب في ذلك. مرحبًا بك في االتصال بنا أكثر من مرة، إذا كنت الخدمات الشخصية، فقد نح

 بحاجة/تريد ذلك. في كل مرة تتصل فيها، ستتفاعل مع مستشار مختلف.

 

 كيف يمكنني الوصول إلى دعم العافية بلغات متعددة؟
وكرانية والروسية والباشتو والدارية والماندرين والعربية في جميع أنحاء كندا باللغات األ Kids Help Phoneيمكنك االتصال بخدمة 

 فيما يلي كيف تعمل الخدمة: في أي وقت. هل أنت مهتم بتجربتها؟

 

جد قد تضطر إلى االنتظار قليالً للتحدث إلى مستشار. يمكن أن يختلف مقدار الوقت اعتمادًا على عدد األشخاص الذين يتصلون بنا. قد ت

. حاول أن تضع في أنشطة الرفاهيةأنه من المفيد استخدام هذا الوقت للتفكير فيما تريد التحدث عنه مع المستشار أو لتجربة بعض 

 الرد على مكالمتك ودعمك بأفضل ما في وسعه.اعتبارك أن المستشار سيحاول دائًما 

 

 كيف يمكنني مشاركة المعلومات حول هذه الخدمة مع اآلخرين؟ 
 جتماعي!مع شبكتك، بما في ذلك صور لوسائل التواصل اال المواد الترويجيةيمكنك مشاركة هذه 

 

 أين يمكنني العثور على دعم إضافي؟
للعثور على برامج وخدمات الوافدين الجدد وخدمات الدعم األخرى في جميع أنحاء كندا.  Resources Around Me يمكنك زيارة

 يمكنك التصفية حسب اللغة والمجتمعات المدعومة.عندما تتصفح نتائج البحث، 

 والمزيد من خالل تصفح موقعنا. للوافدين الجدديمكنك أيضًا االطالع على )ومشاركتها مع شبكتك!( نصائح وأدوات وقصص 

 

https://kidshelpphone.ca/get-info/try-free-well-being-activities-in-this-games-room/
https://kidshelpphone.ca/get-info/try-free-well-being-activities-in-this-games-room/
https://kidshelpphone.ca/get-involved/supporting-newcomer-youth/
https://kidshelpphone.ca/get-involved/supporting-newcomer-youth/
https://kidshelpphone.ca/resources-around-me/
https://kidshelpphone.ca/tag-cloud/?tags=newcomers


 

 خصوصيتي؟ Kids Help Phoneكيف تحمي خدمة 
Kids Help Phone  ملتزمة بحماية خصوصيتك. محادثتك الهاتفية مع أحد المستشارين تكون سرية وال تكشف عن الهوية. هذا يعني

، إال إذا كانوا قلقين بشأن سالمتك مع قيامك بمنحهم Kids Help Phoneأن مستشارينا لن يشاركوا معلوماتك مع أي شخص خارج 

واإلذن لمشاركتها. إننا نخزن فقط المعلومات التي تساعدنا على فهم خدماتنا وتحسينها، لكننا لن نكشف أبدًا عن  معلومات تحديد الهوية

الهاتفية لدينا، والتي تتضمن معلومات  الخاصة بالخدمات سياسة الخصوصيةمعلومات تعريفية عنك. لمعرفة المزيد، يمكنك التحقق من 

 عن واجب اإلبالغ.

 

  

https://kidshelpphone.ca/privacy-policy/
https://kidshelpphone.ca/privacy-policy/

