
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਬੰਧੀ ਿਰੋਤ 
 

ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੋਿ ਜਾਂ ਆਿਲਾਈਿ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਪਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਬੰਧੀ 
ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਿ ੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਨਦੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ। 
 
NYC Well: ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤਣਾਅ, ਦਬਾਅ, ਉਦਾਸ, ਨਚੂੰਤਾ ਜਾਂ ਡਰ ਮਨਹਸ ਸ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲਹ ਹੈ। ਮੁਫਤ, ਗੁਪ੍ਤ ਸਹਾਇਤਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਨਸਖਲਾਈ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 24/7 ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।  
• ਸੁਝਾਅ ਕਾਪ੍ੀ ਕਰਿ ਲਈ, NYC Well ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ nycwell.cityofnewyork.us/ ‘ਤੇ ਨਵਨਜ਼ਟ ਕਰੋ 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਨਚੂੰ ਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਾਲ 24/7 1-888-NYC-WELL (1-888-692-

9355) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 65173 ‘ਤੇ “WELL” ਟੈਕਿਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲਹ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ 
 
ਅਪਰਾਧ, ਸਹੰਿਾ ਜਾਂ ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ:  

• ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੀ ਤੁਰੂੰਤ ਯੋਜਿਾਬੂੰਦੀ, ਪ੍ਿਾਹ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਸਮਰਥਿ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ, Safe Horizon ਦ ੇ24-ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ 
ਹੋਟਲਾਈਨ ਨ ੰ  1-800-621-4673 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ Safe Horizon ਦੇ ਵਕੀਲ ਿਾਲ Safehorizon.org/safechat ‘ਤੇ ਚੈਟ ਕਰੋ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਡੇਨਟੂੰਗ, ਘਰੇਲ , ਜਾਂ ਨਲੂੰ ਗ-ਅਧਾਰਤ ਨਹੂੰਸਾ ਦਾ ਅਿੁਭਵ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ 
ਵੈਬਸਾਈਟ loveisrespect.org ‘ਤੇ Love is Respect ‘ਤੇ ਨਵਨਜ਼ਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ dayoneny.org ‘ਤੇ Day One.‘ਤੇ ਨਵਨਜ਼ਟ ਕਰੋ 
 

ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਿਮਰਥਨ: COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਿ ਸਾਰੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਸਮਰਥਿ ਅਤੇ 
ਸਰੋਤ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਿ।  

• ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਪੇ੍ਰੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰ, ਸਕ ਲ ਸੋਸਲ ਵਰਕਰ, ਜਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਿ ੂੰ  ਪੱੁ੍ਛੋ, ਜਾਂ ਟੈਲੀ-ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਰਮੋਟ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਸਮਰਥਿ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਨਸੱਖਣ ਲਈ nyc.gov/schoolmentalhealth ‘ਤੇ ਨਵਨਜ਼ਟ ਕਰੋ।   
 

ਹਾਲ ਹੀ ਸਵੱਚ ਇਨਿਾਫ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਿਮਰਥਨ: 
• ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਨਸਹਤੂੰਮਦ ਸਬੂੰ ਧ ਵਰਕਸ਼ਾਪ੍ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿ ਸਬੂੰ ਧੀ ਗਰੱੁਪ੍, ਨਜਿਹ ਾਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ ਿ ੂੰ  ਓਸਬਰਿ 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਿ ਵਲੋਂ ਕੈਦ ਨਵੱਚ ਰੱਨਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ, Ivan Lucas ਿਾਲ ilucas@osborneny.org or 929-514-0024‘ਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ 
ਕਰੋ। 

 
ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਿ: 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ-ਆਪ੍ ਿ ੂੰ  ਇਕੱਲਾ ਮਨਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਿ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਸਮੇਂ ਏਨਜੂੰਗ ਲਈ NYC ਨਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 212-AGING-NYC (212-244-6469) ‘ਤੇ ਏਸਜੰਗ ਕਨੈਕਟ ਹੋਟਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰੋ। ਏਨਜੂੰਗ ਕਿੈਕਟ ਹੋਟਲਾਈਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 
 
ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਿ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰੇ ਰਨਹਣ ਵੇਲੇ 
nyc.gov/thrivenyc ‘ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਮਾਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਸ ਚੀ ਦਾ 
nyc.gov/thrivenyc ਤੇ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਓ। 


