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Психічне здоров’я та вживання психоактивних речовин
Підтримка сімей

Доступна допомога
• 1Call1Click.ca допомагає клієнтам у віці до 21 року отримати доступ 

до безкоштовної підтримки в сфері психічного здоров’я та вживання 
психоактивних речовин. AccessMHA.ca допомагає клієнтам старше 
16 років отримати доступ до безкоштовної підтримки в сфері 
психічного здоров’я та вживання психоактивних речовин.

• CounsellingConnect.org pнадає швидкий доступ до безкоштовної 
телефонної чи відеоконсультації. Ця послуга доступна для всіх: дітей, 
молоді, дорослих та сімей в Оттаві та її околицях.

• TУ клініці Walk-in Counselling Clinic за телефоном 613-755-2277 або 
на сайті walkincounselling.com можна отримати безкоштовну
консультацію по телефону, відеозв’язку та особисто - англійською, 
французькою, арабською, іспанською, сомалійською, кантонською
та мандаринською мовами.

• Breaking Free Online (BFO) пропонує підтримку щодо вживання 
психоактивних речовин та інші послуги для всіх, кому виповнилося 
16 років. Перейдіть на  breakingfreeonline.ca і використовуйте
код ottawaph21 для входу.

• Unsafe at Home Ottawa це безпечний текстовий та онлайн-чат 
для жінок, які зазнають насильства або жорстокого поводження
вдома. Послуги доступні 7 днів на тиждень з 8:30 ранку до півночі. 
Надішліть повідомлення на номер 613-704-5535 або поспілкуйтеся
в Інтернеті через їхній веб-сайт: UnsafeAtHomeOttawa.ca.

• OCISO це багатомовна служба підтримки, яка пропонує різні ресурси 
новоприбулим до Канади. Телефонуйте за номером 613-725-0202
або перейдіть на  ociso.org. Щоб зв’язатися з працівником, який
допомагає з поселенням, телефонуйте за номером 613-725-5671 
дод. 316 або lkondo@ociso.org.

• Ottawa Newcomer Health Centre (ONHC) пропонує різноманітну 
багатомовну підтримку, включаючи вказівки для новоприбулих 
до Канади та навігаційну/реферальну підтримку. Зателефонуйте за 
номером 613-691-0192 або перейдіть на onhc.ca.

Скануйте і вперед!
Ви можете перейти 

безпосередньо на наш 
веб-сайт OPH Covid-19 
Психічне здоров’я та 
вживання психоактивних 
речовин:
1. Відкрийте камеру на 

вашому телефоні 

2. Наведіть камеру 
телефону на QR код

Якщо вам потрібно поговорити з кимось прямо зараз, ці послуги 
тут для вас 24 години на добу, кожен день тижня:

• Кризова лінія молодіжного бюро за номером 613-260-2360 
або чат на chat.ysb.ca, якщо вам від 12 до 18 років та батьків 
(двомовний).

• Телефон довіри для дітей за номером 1-800-668-6868 або 
текстове повідомлення 686868, якщо вам менше 20 років та батьків 
(двомовний).

• Центр допомоги при стресі в Оттаві та регіоні за номером 
613-238-3311 (двомовний).

Дополнительные ресурсы и поддержка доступны по ссылке: 
OttawaPublicHealth.ca/COVIDMentalHealth.
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Підтримка психічного здоров’я, та при 
вживанні психоактивних речовин

Поради щодо покращення самопочуття
• Достатній сон, споживання здорової їжі та достатня фізична 

активність допоможе вашим дітям зменшити стрес.

• Будьте терплячі до себе та своїх дітей. Заохочуйте їх говорити про 
свої почуття.

• Дотримуйтесь розпорядку дня.

• Обмежте час використання дітьми своїх електронних пристроїв та 
перегляду телевізора.

• Заохочуйте дітей виходити на вулицю, щоб займатися спортом.

• Займайтеся справами, які вам подобаються, влаштовуйте веселощі 
кожного дня.

• Практикуйте усвідомленість і медитацію.

• Спілкуйтеся зі своєю духовною спільнотою.

• Залишайтеся на зв’язку з людьми, про яких ви дбаєте.

Поради щодо безпеки
• Тримайте такі речовини, як ліки, що відпускаються за рецептом,

і канабіс поза досяжністю, а краще зачиненими.

• Регулярно перевіряйте, чи немає зниклих ліків.

• Поверніть невикористані або прострочені ліки до вашої аптеки.

Слідкуйте за ознаками стресу у вашої дитини 
чи підлітка
• Зміни в їхньому настрої чи поведінці, наприклад, смуток або 

збільшення кількості спалахів гніву.

• Зміни апетиту або режиму сну.

• Головні болі або болі в животі.

Фінансова допомога
Якщо ви чи хтось із ваших знайомих маєте фінансові труднощі через пандемію COVID-19, ви можете отримати інформацію та підтримку від федерального, 
провінційного та місцевого самоврядування. Для отримання додаткової інформації відвідайте ottawa.ca/support-and-assistance або зателефонуйте за 
номером 311.

Потрібна допомога з проблемами психічного здоров’я або вживання психоактивних речовин? Не знаєте з чого почати? Почніть тут:  
AccessMHA.ca (від 16 років) або 1call1click.ca (від народження до 21 року).

Щоб отримати більше багатомовних ресурсів відвідайте: OttawaPublicHealth.ca/COVIDMultilinugal або зателефонуйте в Центр 
Інформації Громадського Здоров’я Оттави за номером 613-580-6744.
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