JANUARY 2021

WEDNESDAY/ថ្ងៃរុធ

6

THURSDAY/ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍

7
2:00pm-3:00pm

P កម្ម វ ិធីម្ិតតគំប្ររម្ិតត

FRIDAY/ថ្ងៃស្ុព្រ

8
2:00pm-3:00pm

L កល ិបកំសាន្ត ខ្មម រ

11:00am-12:00pm

L កម្ម វ ិធីហាត់ប្រាណ

ENG

ENG

13

14

2:00pm-3:00pm
P កម្ម វ ិធីម្ិតតគំប្ររម្ិតត
ENG

20

2:00pm-3:00pm
P កម្ម វ ិធីម្ិតតគំប្ររម្ិតត

2:00pm-3:00pm
L កល ិបកំសាន្ត ខ្មម រ

ENG

2:00pm-3:00pm
P Nhóm Hỗ Trợ

L Trò Chơi Giải Trí

11:00am-12:00pm
L កម្ម វ ិធីហាត់ប្រាណ

2:00pm-3:00pm
ENG

20

11:00am-12:00pm
L កម្ម វ ិធីហាត់ប្រាណ

29

2:00pm-3:00pm
L កល ិបកំសាន្ត ខ្មម រ

10:30am-12:00pm

11:00am-12:00pm

L កម្ម វ ិធីហាត់ប្រាណ

10:30am-12:00pm
R Diễn Đàn Sức Khoẻ
Tâm Lý

21

2:00pm-3:00pm
P Nhóm Hỗ Trợ

10:30am-12:00pm
P Nhóm Hỗ Trợ

ENG

27

ENG

FRIDAY/THỨ SÁU

8

14

P Nhóm Hỗ Trợ

ENG

28

2:00pm-3:00pm
P កម្ម វ ិធីម្ិតតគំប្ររម្ិតត

7

13

22

ENG

27

6

ENG

21

THURSDAY/THỨ NĂM

11:00am-12:00pm
L Chương Trình Thể

Dục

ENG

15

2:00pm-3:00pm
L កល ិបកំសាន្ត ខ្មម រ

WEDNESDAY/THỨ TƯ

28
2:00pm-3:00pm

P Nhóm Hỗ Trợ

10:30am-12:00pm
L Học Tiếng Anh

ENG

ENG

15 11:00am-12:00pm
L Chương Trình Thể

Dục

ENG

22
11:00am-12:00pm
L Chương Trình Thể
Dục
ENG

29
11:00am-12:00pm
L Chương Trình Thể

Dục

ENG

សហគម្ន្៍សមាគម្សុមភាពសតិអារម្ម ណ៍ហុងហវុក (Cambodian, left) ប្របតិរិន្ខ្មម្ករា
Hiệp Hội Sức Khoẻ Tâm Thần Hồng Phúc Cộng Đồng Việt Nam (Vietnamese, right) Lịch Tháng Một

www.hongfook.ca I 416-493-4242 ext. 0

JANUARY 2021

During the pandemic, most programs are delivered
VIRTUALLY, except the one(s) with highlighted
location. ALL PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO
REGISTER BEFORE JOINING. For indoor ON-SITE
programs, a max limit of 5 PARTICIPANTS are only
allowed. To register, please contact (416) 493-4242
ext. 0 and ask to speak with the responsible program
worker. Programs listed in this calendar are delivered
in Vietnamese or Cambodian, except those
specified with ENG are cross-cultural programs
delivered in English. Please find program description
and eligibilities below.
C Community Programs to anyone interested in promoting
mental health awareness. Our Integrated Community
Program provides capacity building trainings and
age-specific wellness support groups, to improve
mental health literacy of individuals, reduce stigma in
the community and facilitate social connectedness.
R Recovery College to anyone regardless of their diagnosis,
background and experience. Our Integrated Recovery
and Community Program staff and trained peers,
provide a wide range of Wellness and Recovery
courses/workshops to support participants to rediscover and develop their strengths, skills and
interests on their recovery journey.
L Leisure Clubs to clients in recovery. Our Integrated
Recovery and Community Program staff, together
with trained peers, volunteer or paid instructors,
provide a variety of Leisure Clubs to facilitate a sense
of belonging, including knitting, exercises, Qigong,
sewing, singing, Taichi, art & crafts, etc.
P Peer Support Groups to peers with lived experience. Peer
Support Workers run ongoing groups with peers to
encourage conversations around the principles of
recovery, and to support peers in developing a
positive self-concept and greater self-acceptance.

SCAR

Trong mùa dịch, đa số các chương trình được thực hiện qua
mạng, ngoại trừ những chương trình có địa điểm được tô
sáng. TẤT CẢ NGƯỜI THAM GIA CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ
TRƯỚC KHI THAM GIA. Đối với các chương trình TẠI VĂN
PHÒNG, chỉ cho phép tối đa là 5 NGƯỜI THAM GIA. Để
đăng ký, vui lòng liên hệ (416) 493-4242 số máy lẻ 0 và yêu
cầu nói chuyện với nhân viên phụ trách chương trình.
Các chương trình trong lịch này được thực hiện bằng tiếng
Việt hoặc tiếng Campuchia, ngoại trừ các chương trình
được chỉ định ENG
là các chương trình đa văn hóa
được thực hiện bằng tiếng Anh. Vui lòng xem mô tả của các
chương trình và điều kiện dưới đây.

កនុងកំឡ
ុ ងពពលជំងឺ រ ីករាលដាលពពញពិភពពោក កម្ម វវ ិធីភាគពប្រើនន្
គឺពធវ ីពឡនងតាម្រយៈប្របព័ន្ធអុីន្ពធនខ្ណត ពលនកខ្លងខ្តកម្ម វ ិធីខ្ែល
មាន្ រីកខ្ន្ល ងគំន្ូសពណ៌ពីពលន។ អ្ន រចូ លរ ួមទាំងអ្ស្់គឺតតព្មូវ
អោយចុុះអ្មុះមុនអរលចូ លរ ួម។ សំរាប់កម្ម វ ិធីទ ំងឡាយខ្ែលពធវ ី
អៅមជ្ឈមណ្ឌល អន្ុញ្ញាតពអាយអន កើូ លរ ួម្យ៉ាងពប្រើនន្បំផុតប្រតឹម្
ខ្ត៥នាក់ប៉ាុព្
ណ ោះ។ ពែនម្បីើុោះព្មោះ សូ ម្រូ រស័ពមម្កពលម (416) 4934242 ពលមបន្ត 0 ពហនយសុំជួបអន កកាន្់កាប់កម្ម វ ិធី។
កម្ម វ ិធីទ ំងឡាយខ្ែលាន្រាយពៅកនុងប្របតិរិន្ពន្ោះ គឺពធវ ីពឡនង
ពដាយន្ិយយភាសាអវៀតណាម ឬភាសាខ្មម រ ពលនកខ្លងខ្តកម្ម វ ីធី
ENG ជាកម្ម វ ិធីឆ្លងកាត់វបបធម្៌
ខ្ែលមាន្ដាក់គំន្ួសសញ្ញា (ENG)
ពធវ ីពឡនងជាភាសាអង់ពគល ស។ សូ ម្រកពម្នលការពណ៌នានន្កម្ម វ ិធី ន្ិង
កម្ម វ ិធីខ្ែលអាើើូ លរ ួម្ាន្ទ ំងឡាយខាងពប្រកាម្។

C Chương trình Cộng đồng dành cho bất kỳ ai quan tâm đến
việc nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần. Chương trình
Cộng đồng Tích hợp của chúng tôi cung cấp các khóa đào
tạo nâng cao năng lực và các nhóm hỗ trợ sức khỏe theo độ
tuổi, nhằm cải thiện hiểu biết về sức khỏe tâm thần cho các
cá nhân, giảm kỳ thị trong cộng đồng và tạo điều kiện kết nối
xã hội.
R Cao đẳng Phục hồi cho bất kỳ ai bất kể chẩn đoán, lý lịch
và kinh nghiệm. Nhân viên và những người đồng cảnh ngộ
được đào tạo của Chương trình Cộng đồng và Phục hồi Tích
hợp của chúng tôi cung cấp các khóa học / hội thảo về Sức
khỏe và Phục hồi để hỗ trợ người tham gia khám phá lại và
phát triển điểm mạnh, kỹ năng và sở thích của họ trong hành
trình phục hồi.
L Câu lạc bộ Giải trí dành cho khách hàng trong thời gian
phục hồi. Nhân viên Chương trình Cộng đồng và Phục hồi
Tích hợp, cùng với những người đồng cảnh ngộ được đào
tạo, những người hướng dẫn tình nguyện hoặc được trả
lương của chúng tôi cung cấp nhiều Câu lạc bộ Giải trí để tạo
điều kiện cho cảm giác thân thuộc, bao gồm vẽ tranh Trung
Quốc, thư pháp, đan lát, tập thể dục, Khí công, may vá, ca
hát, Thái cực quyền, nghệ thuật & thủ công, v.v.
P Nhóm Hỗ Trợ cho Người đồng cảnh ngộ dành cho những
ai cùng kinh nghiệm sống. Nhân viên của nhóm hỗ trợ người
đồng cảnh ngộ điều hành các nhóm với những người tham
gia đồng cảnh ngộ để khuyến khích các cuộc trò chuyện xung
quanh nguyên tắc phục hồi và để hỗ trợ người tham gia phát
triển quan niệm tích cực về bản thân và chấp nhận bản thân
một cách tốt hơn.

CC កម្ម វ ិធីសហគម្ន្៍ទ ំងឡាយគឺសំរាប់អនកខ្ែលចាប់អារម្ម ណ៍កនុង

3320 Midland Ave., Suite 201, Scarborough

NY

ឹ អំពីសុមភាពសតិអារម្ម ណ៍។ កម្ម វ ិធីសហ
ការផសពវ ផាយ ការយល់ែង
គម្ន្៍ើំរុោះទ ំងឡាយរបស់ពយនងគឺផតល់ជូន្ពែនម្បីហវឹកហាត់កសាង
សម្តថ ភាពន្ិងប្រក ុម្គំប្ររសុមុមាលភាពើំព ោះវ ័យ្ម្ួ យ ពែនម្បី
បពងក នន្ ការពើោះអាន្ន្ិងសរពសររបស់អតិថិជន្ន្ីម្ួយៗ ពែនម្បីកាត់
បន្ថ យន្ូ វសាលកសានម្រុយ៌សពៅកនុងសហគម្ ពហនយជួ យសប្រម្ួលកនុង
រំនាក់រំន្ងនន្សងគ ម្។
RR កម្ម វ ិធីសិកានន្ការជាសៈពសបនយពឡនង វ ិញគឺសំរាប់អតិថិជន្ប្រគប់
គនពដាយម្ិន្ប្របកាន្់ន្ូវសញ្ញានន្ពរាគវ ិន្ិើឆ័យ ប្របវតត ិ ន្ិងបរ
ពិពសាធន្៍របស់ពួកពគពរ។ បុគគលិកកម្ម វ ិធីពធវ ីពអាយជាសៈពសបនយ
ពឡនង វ ិញើំរុោះរបស់ពយនងន្ិងកម្ម វ ិធីសហគម្ន្៍រ ួម្ទ ំងម្ិតតភកត ិខ្ែល
ររួ លការហវ ឹកហាត់ ផត ល់ន្ូវពម្ពរៀន្/សិកាាសាោទ ំងឡាយនន្
សុមុមាលភាពន្ិងការជាសៈពសបនយពឡនង វ ិញយ៉ាងរូ លំរូោយ ពែនម្បី
គំប្ររអន កើូ លរ ួម្កនុងការប្រសាវប្រជាវរកពឡនង វ ិញន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ន្ូវភាព
វរ ឹងមាំ ជំនាញ ន្ិងើំណូលើិតតរបស់ពួកពគកនុងែំពណនរ្ន្ពៅរក
ការជាសៈពសបនយពឡនង វ ិញ។
LL កល ិបកំសាន្ត ទ ំងឡាយសំរាប់អតិថិជន្កនុងការជាសៈពសបនយពឡនង
វវ ិញ។បុគគលិកកម្ម វ ិធីពធវ ីពអាយជាសៈពសបនយើំរុោះរបស់ពយនងន្ិងកម្ម វ ិធី
សហគម្ន្៍ ជាម្ួ យន្ិងម្ិតតភកត ិខ្ែលររួ លការហវ ឹកហាត់ អន កសម ័ប្រគ
ើិតត ឬប្រគូបង្ហាត់សុីប្រាក់ឈ្ន ូល ផត ល់ន្ូវកល ិបកំសាន្ត ពផសងៗពែនម្បី
ជំន្ួយែល់ វ ិញ្ញាណនន្ការររួ លាន្ទ ំងឡាយ រ ួម្មាន្គំន្ូរើិន្
អកសរផចង់ ការចាក់អំពាោះ ហាត់ប្រាណ គីហគង(Qigoing) ពែរ ពប្រើៀង
នថជី សិលបៈន្ិងើមាលក់ទ ំងឡាយជាពែនម្។
PP ប្រក ុម្គំប្ររម្ិតតភកត ិ សំរាប់ម្ិតតភកត ិខ្ែលមាន្បរពិពសាធន្៍ជី វ ិត។
បុគគលិកនន្ការគំប្ររម្ិតតភកត ិពធវ ីការជាម្ួ យប្រក ុម្ទ ំងឡាយជាម្ួ យ
ម្ិតតភកត ិពែនម្បីជំរុញរឹកើិតតកនុងការន្ិយយជុំ វ ិញពគលការណ៍នន្ការ
ជាសៈពសបនយពឡនង វ ិញន្ិងពែនម្បីគំប្ររម្ិតតភកត ិកនុងការអភិវឌ្ឈន្៍ការ
យល់ព នញអំពីមល ួន្លអ ៗ ន្ិងការររួ លយកមល ួន្ឯងប្របពសនរជាងម្ុន្។

1751 Sheppard Ave. E., G/F, North York

