
මානසික ස ෞඛ්ය  ම්පත් 
 

සියලුම නිව්යයෝක් වාසීන්ට සනොමිසේ, රහස්ය මානසික ස ෞඛ්ය 

සස්වා පරා යක් සවත දුරකථනසයන් සහෝ අන්තර්ජාලය ඔස්සස් 

ලබා ගත හැකිය. ඔබට යහෝ ඔබ සැලකිල්ලක් දක්වන කිසියම් අයයකුට 

උපකාර අවශ්ය නම්, පහත දැක්යවන වැඩසටහන් යවත පිවියසන්න. 

 
NYC Well: යම් යමොයහොයේ, ආතතියට පේ වී සිටින බවක්, පරිපීඩිත බවට පේව සිටින බවක්, දුකට, කාාංසාවකට 

යහෝ භීතියට පේව සිටින බවක් දැනීම සාමාන්ය යදයකි. පුහුණු උපයේශකයින් විසින් යනොමියල් ලබා යදන 

රහස්ය උපකාර 24/7 පුරා භාෂා 200කට අධික සාංඛ්යාවකින් ලබා ගත හැකිය.  

• පිටපේ කිරීයම් ඉඟි සඳහා, nycwell.cityofnewyork.us/ හි ඇති NYC Well යවබ් අඩවිය යවත පිවියසන්න 

• ආතතිය යහෝ කාාංසාව හා අදාළ යරෝගලක්ෂණවලින් ඔබ පරිපීඩිතව සිටින්යන් නම්, ඔබට  

1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355) ඇමතීසමන් යහෝ 65173 යවත “WELL” (“සවේ”) යනුයවන් සකටි 

පණිවිඩියක් එවීසමන් 24/7 තුළ උපයේශකයයකු සමඟ කථා කළ හැකිය . 
 

අපරාධ, ප්රචණ්ඩත්වය සහෝ අපහරණවලින් කරදරයට පත් පුද්ගලයින්  ඳහා ලබා සදන  හාය:  

• හදිසි අවස්ථා අරක්ෂණ සැලසුම් කිරීම, නවාතැන් සහාය, මානසික යසෞඛ්ය සහාය, සහ අයනකුේ සම්පේ 

සඳහා, දවසස් පැය 24 පුරා 1-800-621-4673 ඔස්යස් Safe Horizon හි ක්ෂණික ඇමතුම් යස්වාව අමතන්න එයස් 

නැතයහොේ safehorizon.org/safechat ඔස්යස් Safe Horizon නීතිඥයයකු සමඟ කථා කරන්න . 

• ඔබ යහෝ ඔබයේ ආදරය කරන කිසියම් තැනැේයතක් ප්යේමණීය අවස්ථා ගත කිරීම, ගෘහස්ත, යහෝ ස්ේ 

රි-පුරුෂභාවය හා අදාළ ප්රචණ්ඩේවයක් අේවිඳීනම්, loveisrespect.org ඔස්යස් Love is Respect යවත 

පිවියසන්න එයස් නැතයහොේ dayoneny.org ඔස්යස් Day One යවත පිවියසන්න. 
 

ශිෂ්යයින්  හ පවුේ  ඳහා  හාය: COVID-19 වසාංගත කාලය පුරා ශිෂ්යයින් සහ පවුල් යවනුයවන් මානසික 

යසෞඛ්ය උපකාර සහ සම්පේ ලබාගත හැකිය.  

• වැඩි විස්තර සඳහා, ඔබයේ යදමාපිය සම්බන්ධීකාරක, පාසයල් සමාජ යස්වක, යහෝ මඟයපන්වීම් උපයේශක 

යවතින් විමසන්න, එයස් නැතයහොේ දුරකථන-මානසික යසෞඛ්ය යස්වා සහ අයනකුේ දුරස්ත මානසික 

යසෞඛ්ය යස්වා උපකාර සඳහා nyc.gov/schoolmentalhealth යවත පිවියසන්න.  
 

මෑතකදී අධිකරණ ක්රියාමාර්ගවලට ලක්ව සිටින පුද්ගලයින්ට  හ ඔවුන්සේ පවුේ  ඳහා උපකාර: 

• තමා ආදරය කරන තැනැේයතකු සිරගත වී රැකවරණ යස්වා සලසන්නන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා ඇති 

Osborne Association යවතින් තථ්ය යසෞඛ්ය සම්බන්ධතා වැඩමුළු සහ වන උපකාර කණ්ඩායම්. යයොමු කිරීයම් 

ලිපියක් ලබා ගැනීමට, ilucas@osborneny.org සහෝ 929-514-0024 ඔස්යස් අයිවන් ලූකස් (Ivan Lucas) අමතන්න. 
 

වයස්ගත නිව්සයෝක් වාසීන් සඳහා උපකාර: 

• ඔබට තනිකමක් දැයන් නම් යහෝ හුදකලා වී සිටින්යන් නම් යහෝ ඔබට දැනට ලැයබන මානසික යසෞඛ්ය යස්වා 

සම්බන්ධයයන් කිසියම් ප්රශ්න වයසට යාම සඳහා NYC යදපාේතයම්න්තුව හරහා ඇේනම් (NYC Department for the 

Aging), 212-AGING-NYC (212-244-6469) ඔස්යස් Aging Connect ක්ෂණික ඇමතුම් මාේගය අමතන්න. Aging Connect 

ක්ෂණික ඇමතුම් මාේගය රැකවරණ යස්වා සපයන්නන් සඳහාද යතොරතුරු ලබා යේ.  

නිව්යයෝක් වැසියන්හට යකොයරෝනා වවරස් ව්යාප්තිය 

නතර කිරීමට නිවයස් රැඳී සිටින අතරතුර ලබාගත හැකි 

මානසික යසෞඛ්ය යස්වාවන් පිළිබඳ සම්පූේණ ලැයිස්තුවක් 

nyc.gov/mentalhealth හිදී ලබා ගත හැකිය 

http://safehorizon.org/safechat

