
هل تواجه مشكلة في التأقلم؟ يمكن أن يساعدك 
NYC Well

NYC Well هو خط مساعدة مجاني يمكنه توصيلك بالدعم المستمر 
السري لمشكالت مثل التوتر، واالكتئاب، والقلق، وتعاطي المواد المخدرة 

أو المشروبات الكحولية.

يقدم مستشارون مدربون دعًما مجانًيا على مدار 24 ساعة في اليوم و7 
أيام في األسبوع بأكثر من 200 لغة.

 1-888-NYCWELL (1-888-692-9355) اتصل بالرقم

أرسل رسالة نصية بها كلمة "WELL" إلى الرقم 65173

 nyc.gov/nycwell تحدث عبر اإلنترنت من خالل

برامج اإلسكان للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاًما

تتضمن الخدمات:
خدمات الصحة العقلية • اإلحاالت اإلسكانية 

البرامج التثقيفية • التدريب المهني 
المساعدة في البحث عن عمل • المساعدة في لم شمل األسرة

الَمآِوي والخدمات متوفرة في 
البرامج التالية.

برونكس
Children’s Village

( 718) 583-2380

بروكلين
Ali Forney Center

( 212) 206-0574
(الوصول من خالل المركز المتنقل) 

مانهاتن
Covenant House

تحت سن 21 
(واألمهات مَمن لديهن أطفال)

( 212) 613-0300

Safe Horizon Streetwork Harlem
( 917) 507-1562

Sheltering Arms/Safe Space
( 917) 410-3791

لألسر التي لديها أطفال حتى سن 5 سنوات

يمكن لآلباء ومقدمي الرعاية الذين يسعون 
إلى الحصول على دعم عن ُبعد للصحة 
العقلية لألطفال من سن الوالدة حتى 5 

سنوات التواصل مع أقرب عيادة مشاركة 
في شبكة الصحة العقلية للطفولة المبكرة 

 Early Childhood Mental(
.)Health Network

برونكس
 Jewish Board of Family &

 Children’s Services
( 844) ONE-CALL
jewishboard.org

بروكلين
 Jewish Board of Family &

 Children’s Services
( 844) ONE-CALL
jewishboard.org

 OHEL Children’s Home &
Family Services
( 800) 603-OHEL

ohelfamily.org

مانهاتن
 Northside Center For Child

 Development
( 212) 426-3400

northsidecenter.org

كوينز
 The Child Center of New York

( 718) 530-6892
childcenterny.org

جزيرة ستاتن
 Staten Island Mental Health Society

  657 Castleton Avenue, Bldg A
9775-448 (718 )، الرقم الداخلي: 551

المراكز المتنقلة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاًما

تقدم المراكز المتنقلة وجبات خفيفة ومالبس 
وأماكن لالستحمام والغسيل واالستشارات 
واإلحاالت المتعلقة باإلسكان وغيرها من 

الخدمات.

برونكس
Cardinal McCloskey Services*

  333 East 149th Street
( 718) 993-5495

بروكلين
SCO Family of Services*

  774 Rockaway Avenue
( 718) 277-6403

مانهاتن
Ali Forney Center*

  321 West 125th Street
( 212) 206-0574

The Door
 555 Broome Street

( 212) 941-9090
من االثنين إلى الجمعة: من 11 صباًحا إلى 8 مساًء

 األربعاء: من 11 صباًحا إلى 8 مساًء؛ 
السبت: من 11 صباًحا إلى 7 مساًء

Safe Horizon Streetwork Harlem
االثنين والثالثاء ومن الخميس إلى األحد: من 10 صباًحا 

إلى 6 مساًء 
 209 West 125th Street

( 212) 695-2220

كوينز
 Sheltering Arms/Safe Space 

)موقع جامايكا(*
  89-74 162nd Street, 3rd Floor

2400-526 (718 ) الرقم الداخلي: 2077

 Sheltering Arms
(Far Rockaway موقع حي(

 1600 Central Avenue
 ( 718) 471-6818 x2123

من االثنين إلى الخميس: من 10 صباًحا إلى 8 مساًء 
 الجمعة: من 10 صباًحا إلى 7 مساًء؛ 

السبت: من 12 مساًء إلى 8 مساًء 

جزيرة ستاتن
Project Hospitality*

  27 Port Richmond Avenue
( 718) 876-4752

* = مفتوح على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع

يحتوي هذا الدليل اإلرشادي على 
موارد الصحة العقلية المتاحة خالل 

جائحة COVID-19 لألشخاص من 
سن الوالدة حتى سن 24.



إذا كنت تواجه مشكلة في الدعم في المدارس
العثور على ُسبل للتغلب على 
األزمة، فهناك مساعدة متاحة.

يمكن للعثور على 
المساعدة أن يرسم البسمة 

على وجهك من جديد.
خدمات الصحة العقلية للشباب 

COVID-19 خالل جائحة

يتوفر دعم وموارد للصحة العقلية لجميع الطالب واألسر خالل 
 .COVID-19 جائحة

اسأل منسق أولياء األمور أو األخصائي االجتماعي بالمدرسة أو 
مستشار التوجيه للحصول على المزيد من المعلومات، أو تفضل 

بزيارة nyc. gov/ schoolmentalhealth لمعرفة 
طريقة الحصول على خدمات الصحة العقلية عن ُبعد وغيرها من 

خدمات دعم الصحة العقلية عن ُبعد

الدعم لضحايا الجرائم

حدد موقع منطقتك:
nyc.gov/cvap

ندرك أن جميع المنازل ليست آمنة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، يمكنك 
االتصال بالخط الساخن لمركز Safe Horizon المتاح على مدار 

24 ساعة في اليوم على الرقم 4673‑621‑800‑1 . يمكنك أيًضا 
التحدث مع أحد مقدمي الدعم في مركز Safe Horizon يمكنه تقديم 

المعلومات والمشورة والدعم من خالل خدمة SafeChat على الموقع 
 .safehorizon. org/ safechat اإللكتروني

يمكن ألي شخص يحتاج إلى موارد لمساعدة نفسه أو أحد أفراد أسرته 
يتعرض للعنف المنزلي أو العنف القائم على النوع الجنساني زيارة 

 loveisrespect. org على الموقع اإللكتروني Love is Respect
.dayoneny. org على الموقع اإللكتروني Day One أو

أعد صور الغالف والظهر شباب مدينة نيويورك 
.JED بالشراكة مع مؤسسة


