
 
 

 

 

পিতামাতা/িপিচর্যাকািী 

সংস্থান এবং সহায়তা 

   
   
আপনি যনি আপিার নিশু/যুবার মািনিক স্বাস্থ্য নিয়ে উনিগ্ন থায়কি তয়ব িীয়ে প্রিাি করা পনরয়েবািমূহ এবং িংস্থ্ািিমূহ নবয়বেিা কয়র দিখয়ত পায়রি।   

 
এইচডাবপিউপডএসপব বা HWDSB  

• এইচডাবপিউপডএসপব ওয়য়বয়িজ – উই দহল্প: দমন্টাল দহলথ অ্যান্ড ওয়েলনবইং 

https://www.hwdsb.on.ca/secondary/supports/mental-health-and-well-being/ 

• িমাজকলযাণ মূলক পনরয়েবািমূহ যা পরামিশ প্রিাি কয়র, িাহাযযায়থশ হস্তয়েপ কয়র ও কমুযনিটিয়ত প্রাপ্ত পনরয়েবািমূহ দপয়ত িাহাযয কয়র, 

নেনকৎিা িল এবং কমশিালা িহ। িহােতা দপয়ত আপিার নিশুর নপ্রনিপাল অ্থবা ভাইি-নপ্রনিপায়লর িায়থ কথা বলুি; দূরবতী নিেয়ণ থাকা 

নিোথীরা দ াি করুি 905-527-5092 ext. 2802 িম্বয়র। 

সু্কি মমন্টাি মহিথ অন্টাপিও (এসএমএইচও-এসএমএসও/SMHO-SMSO)-পিতামাতা/িপিচর্যাকািীয়েি জনয সংস্থানসমূহ 

• নপতামাতা ও পনরবারবয়গশর জিয পরামিশপাতাাঃ সু্কয়ল দ রত আিার িমে মািনিক স্বাস্থ্য এবং কলযাণ িংক্রান্ত িাহাযয  

• বানিয়ত বযবহারয়যাগয প্রাতযনহক মািনিক স্বাস্থ্যরো কমশিূেী  

• নপতামাতা ও পনরবারবয়গশর জিয তথযপাতাাঃ আপিার নিশুর ময়যয উয়িগজিক মািনিক স্বাস্থ্যর নিিিশি লেয করা  

• প্রস্তুনত; িাবযািতা; প্রনতনক্রোাঃ যুবায়ির ময়যয আত্মহতযা দরায়যর জিয তথযনিয়িশ ি  

সু্কি মমন্টাি মহিথ অন্টাপিও (এসএমএইচও-এসএমএসও/SMHO-SMSO) – পিশু ও রু্বায়েি জনয সংস্থানসমূহ 

• দকািও িমিযাই খুব দ াট বা খুব বি িোঃ নিোথীয়ির জিয নিোথী িারা ততরী িহােক নিয়িশ নিকা  

• নিোথীয়ির নিজস্ব পনরেযশার প্রথম পাঠ  

• মািনিক স্বাস্থ্য িয়েতিতা ও উয়িগ বযবস্থ্াপিাে িামানজক মাযযয়মর িমনি  

সংকটকািীন িপিয়েবা Crisis Services 

• মকাস্ট হযাপমিটন বা COAST Hamilton coasthamilton.ca            িঙ্কটকালীি লাইি (905) 972-8338; 

িব বেনিয়ির জিয মািনিক স্বাস্থ্য নবপযশে িংক্রান্ত িাহাযয   

• মযাকমাষ্টাি পচয়েন্স হপিটািঃ চাইল্ড এন্ড ইয়ুথ মমন্টাি মহিথ এমািয়জপন্স সাপভয য়সস (CHYMES)            1200 Main St 

W, Hamilton, ON L8N 3Z5 - 17 ব র বেনি এবং কনিষ্ঠয়ির জিয আপাতকালীি মািনিক স্বাস্থ্য িংক্রান্ত দিবা  

• পকডস মহল্প ম ান   kidshelpphone.ca      িঙ্কটকালীি লাইি 1-800-668-6868;  

অ্ল্পবেস্কয়ির জিয 24/7 পরামিশ এবং তথয প্রিািকারী িাহাযয দকন্দ্র। 

• দিকু্সোল অ্যািল্ট দিন্টার (SACHA) https://sacha.ca/  24 ঘন্টা সাহার্যকািী িাইন 905-525-4162 

 
হযাপমিটন কমুযপনটিয়ত প্রাপ্ত অবিম্বন 

• অ্ল্টায়িশটিভ  র ইেুথ   https://ay.on.ca/   কমুযনিটি নভনিক মািকদ্রবয বযবহার এবং আিনি নেনকতিা পনরয়েবািমূহ যা যুবাগণ এবং 

তায়ির পনরবারবগশয়ক নিয়োনজত ও িহত রায়খ   

• দেি ইেুথ দিন্টর https://www.spaceyouth.ca/ 

https://www.hwdsb.on.ca/secondary/supports/mental-health-and-well-being/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hwdsb.on.ca%2Felementary%2Fsupports%2Fmental-health-and-well-being%2Ftreatment%2F&data=04%7C01%7Crfaulkne%40hwdsb.on.ca%7Cfd43ac25ac474073804b08d87ab5dd82%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637394268872551114%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BgFFMod2fTl2akXNJhZxDLdPKA1pzggAP7aQfaKO9Rc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FSupporting-Mental-Health-and-Wellness-during-the-Return-to-School-Tip-Sheet-EN.pdf&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251885418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q6ad6TjmsqEgR7LDTptymt3RN2IPRRCNbg6Cl%2BSDCLU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FSupporting-Mental-Health-and-Wellness-during-the-Return-to-School-Tip-Sheet-EN.pdf&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251885418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q6ad6TjmsqEgR7LDTptymt3RN2IPRRCNbg6Cl%2BSDCLU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2F12-easy-and-fun-mental-health-practices-to-try-with-your-children-at-home%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251895409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=l6bGbMcm4TFPFksfVe23uPBnPhArEXCemrqVzBPdEzE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2F12-easy-and-fun-mental-health-practices-to-try-with-your-children-at-home%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251895409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=l6bGbMcm4TFPFksfVe23uPBnPhArEXCemrqVzBPdEzE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2Fonline-resources%2Fnoticing-mental-health-concerns-for-your-child%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251895409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f6Ni5RtbVzhs5EBsWRtC%2BNcWroifWsj%2FKmBF%2FImJ7Y8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2Fonline-resources%2Fnoticing-mental-health-concerns-for-your-child%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251895409%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f6Ni5RtbVzhs5EBsWRtC%2BNcWroifWsj%2FKmBF%2FImJ7Y8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2Fonline-resources%2Fsuicide-prevention-guide-for-parents-and-families-during-covid-19-and-return-to-school%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251905400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WpAem0JFHaOgzJ%2BqvsnHuV%2Fd4CTGDye%2BjhEWXV%2BVr9o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2Fonline-resources%2Fno-problem-too-big-or-too-small-student-help-seeking-resource%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251915394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BSVip5vt2e1L2mtDwML24aCRHqxgEBFF0wePIRz2Yaw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2Fonline-resources%2Fself-care-101-for-students%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251915394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YIkmsvyOGeJXIddBxR%2BgokE7Op99QpAryDppTTHa0As%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsmho-smso.ca%2Fblog%2Fonline-resources%2Fmental-health-literacy-and-anxiety-management-social-media-bundles%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7Cf09b03c86c384e7877e008d9098c6f0c%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637551322251925391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Re3%2BHK0AMmJVsUhzausuhhlAy6%2BpetFCfAFouRmZeGM%3D&reserved=0
https://www.coasthamilton.ca/
https://kidshelpphone.ca/
https://sacha.ca/
https://ay.on.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.spaceyouth.ca%2F&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7C01952057a8ff41b0827908d90b422df1%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637553201134214242%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oTFArowJa%2FSDFZ3DRDMtQ3MAQXE9nlTZrgaYzxn9dk8%3D&reserved=0


 
 

 

িহয়যানগতামূলক অ্ংিীিানরয়ের মাযযয়ম যুবা-োনলত কমুযনিটি িংগঠি  

• নরন উজাঃ হযানমলটি দিন্টার  র নিউকামার দহলথাঃ https://newcomerhealth.ca/service/mental-health-support/ 

• কন্টযাক্ট হযাপমল্টন    contacthamilton.ca    (905) 570-8888 

দযই নিশু ও যুবা (18 ও তার কম বেনি) িামানজক-অ্িুভূনত িম্পনকশ ত, বযবহার িম্পনকশ ত, উন্নেি এবং/অ্থবা মািনিক স্বাস্থ্য িম্পনকশ ত 

প্রয়োজিয়ির জিয পনরয়েবা োি তায়ির জিয একক িমূ্পণশ িহােতা দকন্দ্র  

• De dwa da dehs ny (আনিবািী স্বাস্থ্য দকন্দ্র)- https://aboriginalhealthcentre.com/  (905) 544-4320,   

িানবশক, প্রথাগত তথা পনিমী স্বাস্থ্য পনরেযশার মাযযয়ম আনিবািী বযনি, পনরবারবগশ এবং কমুযনিটির স্বাস্থ্য এবং কলযায়ণর উন্ননতিাযয়ির িায়থ যুি  

• হযানমলটি নরনজওিাল ইনন্ডোি দিন্টার      https://www.hric.ca/                      (905) 548-9593,  

িহুয়র আনিবািী বযনিয়ির ভারিামযপূিশ িানবশক জীবিযাত্রার উপািাি প্রিাি করার জিয  

• নিশু এবং বোঃিনিকালীিয়ির জিয পনরয়েবা https:/www.hamilton.ca/public-health/clinics-services/child-and-

adolescent-services                                          (905) 546-2424  
নিটি অ্  হযানমল্টি িারা প্রিািকৃত 18 ব য়রর িীয়ের নিশু ও যুবাগণ ও তায়ির পনরবারবয়গশর জিয স্বাস্থ্য পরীো এবং নেনকতিার জিয নিশুয়ির 

মািনিক স্বাস্থ্য কমশিূেী  

• ইেুথ ওয়েলয়িি দিন্টার- https://www.stjoes.ca/hospital-services/mental-health-addiction-

services/mental-health-services/youth-wellness-centre  
17 দথয়ক 25 এর ময়যয যুবায়ির জিয মািনিক স্বাস্থ্য ও মািকদ্রবয আিনি িম্পনকশ ত িাহায়যযর জিয 

 

ওয়য়য়ব প্রাপ্ত সাহার্য  

• নাপসহা মমন্টাি মহিথ হটিাইন https://naseeha.org/      Helpline: 1 (866) 627-3342 

িপ্তায়হ 5 নিি মুিলমাি এবং অ্-মুিলমািয়ির জিয মািনিক স্বাস্থ্য িম্পনকশ ত কমশিালা, ওয়েব দথরানপ িভা, এবং মািনিক স্বাস্থ্য িংক্রান্ত 

িাহাযয দটক্সট করা   

• ব্ল্যাক ইেথু দহল্পলাইি     https://blackyouth.ca/             Helpline: 1-833-294-8650, 

বযাক ইেুথ দহল্পলাইি িমস্ত যুবায়ির জিয এবং নবয়িে ভায়ব কৃষ্ণাঙ্গ যুবায়ির প্রয়োজয়ির জিয নবয়িে পনরয়েবা, যারা যুবাগণ, পনরবারবগশ এবং 

সু্কলিমূয়হর জিয দপিাগত, িংসৃ্কনতগত ভায়ব যথাযথ িাহাযয উপলব্ধ করার জিয অ্বস্থ্াগত ভায়ব ও িংস্থ্ািগত ভায়ব ততরী ও এর প্রোয়র যুি  

• এলনজনবটি ইউথ লাইি  https://www.youthline.ca/         1-800-268-9688 or text 647-694-4275,  

ইেুথ লাইি দটনলয় াি, দটক্সট ও েযায়ট দগাপিীে এবং নবোরমিস্ক িে এমি িাহাযয প্রিাি কয়র িমবেনিয়ির মাযযয়ম। দকািও িমবেনি িহােক 

দস্বচ্ছায়িবীর িায়থ যুি হি রনববার দথয়ক শুক্রবার, নবয়কল 4 দথয়ক রাত 9:30 
• দেক্ট্রাম   https://www.speqtrum.ca/ 

এটি 2S-LGBTQIA+ যুবায়ির জিয স্থ্ািীে িাহাযয এবং দগানষ্ঠ গঠি    

• ইয়োর দেি হযানমলটি - https://yourspacehamilton.ca/    

মর্ই রু্বাগণ এবং িপিবািবগয অন্টাপিওি হযাপমিটয়ন মানপসক স্বাস্থয সম্পপকয ত তথয এবং সাহার্য চাইয়েন, তায়েি জনয 

• আংজাইটি কািাডা   https://www.anxietycanada.com/ 

উয়িয়গর ওপর নবিামূয়লয অ্িলাইি নিয়জ-কয়রা, প্রমাি-নভনিক িংস্থ্াি ততরী করাে দিতৃে নিয়চ্ছ এটি  

• ট্রাি লাই লাইি হটলাইি -  https://translifeline.org/          1-877-330-6366 

এটি একটি রূপান্তরকামীয়ির িারা োনলত রূপান্তরকামী এবং দকৌতুহলী িমবেিীয়ির জিয দ ায়ি প্রিািকৃত পনরয়েবা   

https://newcomerhealth.ca/service/mental-health-support/
https://contacthamilton.ca/
https://aboriginalhealthcentre.com/
https://www.hric.ca/
https://www.hamilton.ca/public-health/clinics-services/child-and-adolescent-services
https://www.hamilton.ca/public-health/clinics-services/child-and-adolescent-services
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fq%3Dchild%2Band%2Badolescent%2Bservices%2Bhamilton%26rlz%3D1C1GCEB_enCA870CA870%26oq%3DChild%2BAnd%2Bad%26aqs%3Dchrome.0.0i355j46i175i199j69i57j0j0i457j0i402j0l2.6281j0j15%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8%26safe%3Dactive%26ssui%3Don&data=04%7C01%7Cdhoy%40hwdsb.on.ca%7C01952057a8ff41b0827908d90b422df1%7C7afeaf6ab1be4c83a974c43a8b215634%7C0%7C0%7C637553201134234228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cmSQxD70HQscO1txc2bcYrbv%2BFzJwfEhnpWba6V%2FmZU%3D&reserved=0
https://www.stjoes.ca/hospital-services/mental-health-addiction-services/mental-health-services/youth-wellness-centre
https://www.stjoes.ca/hospital-services/mental-health-addiction-services/mental-health-services/youth-wellness-centre
https://naseeha.org/
https://blackyouth.ca/
https://www.youthline.ca/
https://www.speqtrum.ca/
https://yourspacehamilton.ca/
https://www.anxietycanada.com/
https://translifeline.org/

