
 
 

 

માતાપિતા / સંભાળ રાખનાર 

સંસાધનો અને સહાયતાઓ 

   

જો તમે તમારા બાળક/યુવાનના માનપસક સ્વાસ્્ય પવશે પ ંપતત હોવ તો તમારા ધ્યાનમાં લેવા માટે ની ે 

કેટલીક સેવાઓ અને સંસાધનો છે. 

 

HWDSB 

• HWDSB વેબપજે – વી હેલ્પ: મેન્ટલ હેલ્થ એન્ડ વેલબીઇંગ  

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

• સામાજજક કાર્ય સેવાઓ સમુદાર્ સેવાઓ તેમજ સારવાર જુથો અને કાર્યશાળાઓ  સુધી પહોંચવામાં 

પરામશય, દરજમર્ાનગીરી અને સહાર્તા પ્રદાન કર ેછે. તે મળેવવા માટે, તમારા બાળકના જપ્રજન્સપાલ 

અથવા વાઇસ-જપ્રજન્સપાલ સાથે વાત કરો; જરમોટ લજનિંગમાં જવદ્યાથીઓ માટે, 905-527-5092 પર કૉલ 

કરો એક્સટેશન 2802. 

સ્કૂલ મેન્ટલ હેલ્થ ઑન્ટાપરયો (SMHO-SMSO)-માતાપિતા/સંભાળ રાખનારાઓ માટેનાં સસંાધનો 

• માતાજપતા અને પજરવારો માટે જટપ શીટ: શાળાએ પરત ફરતી વખતે માનજસક સ્વાસ્્ર્ અને 

સુખાકારીને પ્રોત્સાહન આપવંુ 

• ઘર માટે રોજજંદી માનજસક સ્વાસ્્ર્ પ્રવૃજિઓ  

• માતાજપતા અને પજરવારો માટે માજહતી પત્રક: તમારા બાળક માટે માનજસક સ્વાસ્્ર્ની જચંતાઓની નોંધ 

લેવી 

• તૈયાર રહો; અટકાવો; જવાબ આિો: યુવાનોની આત્મહત્યા અટકાવવા ઝડિી સંદભભ   

 

સ્કૂલ મેન્ટલ હેલ્થ ઑન્ટાપરયો (SMHO-SMSO)- બાળકો/યુવાઓ માટેનાં સંસાધનો 

• કોઇપણ સમસ્ર્ા બહુ મોટી કે બહુ નાની નથી હોતી: જવદ્યાથીઓ દ્વારા જવદ્યાથીઓ માટે મદદ મેળવવાનું 

સંસાધન    

• જવદ્યાથીઓ માટે સ્વ-સંભાળ 101  

• માનજસક સ્વાસ્્ર્ જવશે જ્ઞાન અને જચતંા વ્ર્વ્સ્થાપનના સોશ્ર્લ મીજડર્ા સંપુટો  

 

કટોકટીની સેવાઓ 

• COAST હેજમલ્ટન coasthamilton.ca કટોકટીમાં ફોન (905) 972- 8338. 

તમામ ઉંમરના લોકો માટે માનજસક સ્વાસ્્ર્ કટોકટીની પહોચં અને મદદ. 

• મેકમાસ્ટર જચલ્ડરન્સ હોજસ્પટલ: ચાઈલ્ડ એન્ડ ર્ુથ મેન્ટલ હેલ્થ ઈમરજન્સી સજવયસીસ (CHYMES)  

1200 Main St W, Hamilton, ON L8N 3Z5 - ઈમરજન્સી જવભાગ. 17 વર્ય અને તેનાથી નાની ઉંમરના 

ર્ુવાનો માટે  

• જકડ્સ હેલ્પ ફોન kidshelpphone.ca    કટોકટીમાં ફોન 1-800-668-6868; ર્ુવાઓ માટે 24/7 

પરામશય અને માજહતી સેવા. 

• સેક્સ્ર્ુઅલ એસોલ્ટ સેન્ટર (SACHA) https://sacha.ca/24 કલાક સહાર્ ફોન 905-525-4162 

 

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%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%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/


 
 

 

હેપમલ્ટન સમુદાયમાં સહાયતાઓ 

• ર્ુવાઓ માટે વૈકજલ્પક https://ay.on.ca/   સમુદાર્-આધાજરત કેફી પદાથયનો ઉપર્ોગ અને વ્ર્સનની 

સારવાર સેવાઓ કે જ ેર્ુવાઓ અને તમેના પજરવારોને જોડે છે અને એકત્ર કર ેછે  

• SPACE ર્ુથ સેન્ટર https://www.spaceyouth.ca/ સહર્ોગી ભાગીદારી દ્વારા ર્ુવા આગેવાનીવાળી 

સામુદાજર્ક સંસ્થા 

• રફૅ્રુ્જ: હેજમલ્ટન સેન્ટર ફોર ન્ર્ુકમર હેલ્થ https://newcomerhealth.ca/service/mental-health-

support/ 

• CONTACT હેજમલ્ટન contacthamilton.ca    (905) 570-8888 નો સંપકય  કરો  

સામાજજક-ભાવનાત્મક, વતયણકૂીર્, જવકાસલક્ષી અને/અથવા માનજસક સ્વાસ્્ર્ની જરૂજરર્ાતો માટે 

સેવાની આવશ્ર્કતા ધરાવતા બાળકો અને ર્ુવાઓ (18 વર્યથી ઓછી ઉંમરના) તમામ માટેનું એક જ 

સુલભતા કેન્ર. 

• De dwa da dehs ny (એબઓપરપજનલ હેલ્થ સેન્ટર) - https://aboriginalhealthcentre.com/   

(905) 544-4320,   

વ્ર્ાપક સ્વદેશી, પરંપરાગત અને પજિમી આરોગ્ર્ સંભાળ મારફત સ્વદેશી વ્ર્જિઓ, પજરવારો અને 

સમુદાર્ોના સ્વાસ્્ર્ અને સુખાકારીમાં સુધારો કર ેછે 

• હેજમલ્ટન જરજનલ ઇજન્ડઅન સેન્ટર   https://www.hric.ca/       (905) 548-9593,  

સંતુજલત વ્ર્ાપક જીવનશૈલી હાંસલ કરવા માટે શહેરી આજદવાસી લોકોને સાધનો પ્રદાન કર ેછે 

• બાળ અને જકશોર સેવાઓ https:/www.hamilton.ca/public-health/clinics-services/child-and-

adolescent-services  (905) 546-2424 

18 વર્યથી ઓછી ઉંમરના બાળકો અને ર્ુવાઓ અને તેમના પજરવારો માટે આરોગ્ર્ મલૂ્ર્ાકંન અને 

સારવાર પ્રદાન કરવા માટે હેજમલ્ટન જસટી દ્વારા ઓફર કરાર્લે જચલ્ડર ન્સ મેન્ટલ હલે્થ પ્રોગ્રામ. 

• ર્ુથ વેલનેસ સેન્ટર- - https://www.stjoes.ca/hospital-services/mental-health-addiction-

services/mental-health-services/youth-wellness-centre  

17 થી 25 વર્યની વર્ના ર્ુવાનો માટે માનજસક સ્વાસ્્ર્ અને કેફીપદાથય ઉપર્ોગ અંગનેી સેવાઓ. 

વેબ િર ઉિલબ્ધ સહાયતાઓ 

• નસીહા મેન્ટલ હેલ્થ હોટલાઈન https://naseeha.org/  હેલ્પલાઈન: 1 (866) 627-3342 

મેન્ટલ હેલ્થ વકયશોપ, વેબ થેરપી સત્રો, અને મુજસ્લમ અને જબન-મુજસ્લમો માટે અઠવાજડર્ામાં 5 જદવસ 

માનજસક સ્વાસ્્ર્ને સહાર્ કરવા માટે ટેક્સ્ટીગં. 

• બ્લેક ર્ુથ હેલ્પલાઈન https://blackyouth.ca/  હેલ્પલાઈન: 1-833-294-8650, 

બ્લેક ર્ુથ હેલ્પલાઈન તમામ ર્ુવાઓને સેવા આપે છે અને અશ્વેત ર્ુવાઓ માટેની ખાસ સેવા 

જરૂજરર્ાતને, ર્ુવાનો, પજરવારો અને શાળાઓ માટે વ્ર્ાવસાજર્ક, સાંસ્કૃજતક રીતે ર્ોગ્ર્ મદદની 

સુલભતાને પ્રોત્સાજહત કરવા માટે જસ્થત અને સંસાધનવાળો પ્રજતસાદ આપે છે. 

• LGBT ર્ુથ લાઇન  https://www.youthline.ca/     1-800-268-9688 અથવા ટેક્સ્ટ કરો 647-694-

4275,  

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
https://newcomerhealth.ca/service/mental-health-support/
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://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/


 
 

 

ર્ુથ લાઇન અમારી ટેજલફોન, ટેક્સ્ટ અને ચેટ સેવાઓ દ્વારા ગોપનીર્ અને આલોચનાત્મક થર્ા 

જવનાના   સાથીદારની સહાર્ પૂરી પાડે છે. રજવવારથી શુક્રવાર, બપોર પછીના 4:00 વાગ્ર્ાથી થી 

રાતના 9:30 સુધીમાં સાથી સહાર્ સ્વર્ંસેવક સાથે સંપકય  કરો. 

• Speqtrum https://www.speqtrum.ca/ 

2S-LGBTQIA+ ર્ુવાનો માટે સ્થાજનક સહાર્ અને સમુદાર્ જનમાયણ કર ેછે 

• ર્ોર સ્પેસ હજેમલ્ટન - https://yourspacehamilton.ca/ 

હેજમલ્ટન, ઑન્ટાજરર્ોમાં માનજસક સ્વાસ્્ર્ની માજહતી અને સહાર્ શોધી રહેલ ર્ુવાઓ અને પજરવારો 

માટે એક સ્થળ છે. 

• એંગ્ઝાઇજટ  કેનડેા  https://www.anxietycanada.com/ 

એ જચંતા પર જનિઃશુલ્ક ઑનલાઇન, સ્વ-સહાર્ અને પરુાવા-આધાજરત સંસાધનો જવકસાવવામાં અગ્રેસર છે. 

• ટર ાન્સ લાઇફલાઇન હોટલાઇન - https://translifeline.org/   1-877-330-6366 

અમારા ટર ાન્સ અને પ્રશ્નકતાય સાથીદારો માટે ટર ાન્સ લોકો દ્વારા ચલાવવામાં આવતી સાથી સહાર્ ફોન 

સેવા છે. 

 

 

 

 

https://www.speqtrum.ca/
https://yourspacehamilton.ca/
https://www.anxietycanada.com/
https://translifeline.org/

