
کسی مشکل سے نمٹنے میں مسئلہ درپیش ہے؟ 
NYC Well مدد کر سکتا ہے

NYC Well ایک مفت ہیلپ الئن ہے جو آپ کو خفیہ طور پر تناؤ، ذہنی 
دباؤ، پریشانی اور نشے یا الکحل کے غلط استعمال جیسے مسائل میں 

جاری معاونت سے مربوط کر سکتی ہے۔

تربیت یافتہ مشاورت کاران دن میں 24 گھنٹے، ہفتے میں 7 دن، 200 
سے زائد زبانوں میں مفت معاونت فراہم کرتے ہیں۔

NYCWELL (1-888-692-9355)-888-1 سے بات کریں

65173 پر WELL لکھ کر ٹیکسٹ بھیجیں

nyc.gov/nycwell کے ساتھ چیٹ کریں 

16-20 سال کی عمر کے افراد کے لیے یوتھ رہائشی پروگرامز

سروسز میں درج ذیل شامل ہیں:
ذہنی صحت کی سروسز • ہاؤسنگ کے حوالہ جات 

تعلیمی پروگرامز • ووکیشنل ٹریننگ 
نوکری لگوانے میں معاونت • فیملی کو دوبارہ متحد کرنے کی معاونت

مندرجہ ذیل پروگرامز میں محفوظ جگہ اور 
سروسز دستیاب ہیں۔

BRONX
Children’s Village

(718) 583-2380

BROOKLYN
Ali Forney Center

(212) 206-0574
(ڈراپ ان سینٹر سے رسائی) 

MANHATTAN
Covenant House

21 سال سے کم 
(اور بچوں کے ساتھ مائیں)

(212) 613-0300

Safe Horizon Streetwork Harlem
(917) 507-1562

Sheltering Arms/Safe Space
(917) 410-3791

5 سال تک کی عمر کے بچوں والی فیملیز کے لیے

پیدائش سے 5 سال تک کے بچوں کے 
لیے ذہنی صحت کی فاصالتی معاونت 

تالش کرنے والے والدین اور نگہداشت 
کنندگان ابتدائی بچپن کے ذہنی صحت کے 

نیٹ ورک میں حصہ لینے والے نزدیک 
ترین کلینک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

BRONX
 Jewish Board of Family &

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

BROOKLYN
 Jewish Board of Family &

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

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

ohelfamily.org

MANHATTAN
 Northside Center For Child

 Development
(212) 426-3400

northsidecenter.org

QUEENS
 The Child Center of New York

(718) 530-6892
childcenterny.org

STATEN ISLAND
 Staten Island Mental Health Society

 657 Castleton Avenue, Bldg A
9775-448 (718)، ایکسٹینشن 551

14-24 سال کی عمر کے افراد کے لیے یوتھ ڈراپ ان سینٹرز

ڈراپ ان سینٹرز اسنیکس، کپڑے، شاورز، 
النڈری، مشاورت، ہاؤسنگ کے لیے حوالہ 

جات، اور دیگر سروسز آفر کرتے ہیں۔

BRONX
*Cardinal McCloskey Services

 333 East 149th Street
(718) 993-5495

BROOKLYN
*SCO Family of Services

 774 Rockaway Avenue
(718) 277-6403

MANHATTAN
*Ali Forney Center

 321 West 125th Street
(212) 206-0574

The Door
555 Broome Street

(212) 941-9090
پیر-جمعہ: صبح 11 بجے – رات 8 بجے

 بدھ: صبح 11 بجے – رات 10 بجے؛ 
ہفتہ: صبح 11 بجے – شام 7 بجے

Safe Horizon Streetwork Harlem
پیر-منگل اور جمعرات-اتوار: صبح 10 بجے – شام 6 بجے 

209 West 125th Street
(212) 695-2220

QUEENS
 Sheltering Arms/Safe Space 

*(Jamaica site)
 89-74 162nd Street, 3rd Floor

(718) 526-2400 ext. 2077

 Sheltering Arms
(Far Rockaway site)
1600 Central Avenue

 (718) 471-6818 x2123
پیر-جمعرات: صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک 

 جمعہ: صبح 10 بجے – شام 7 بجے؛ 
ہفتہ: دوپہر 12 بجے – رات 8 بجے 

STATEN ISLAND
*Project Hospitality

 27 Port Richmond Avenue
(718) 876-4752

* = ہفتے میں 7 دن، 24 گھنٹے کھال ہے

یہ رہنما کتابچہ 24 سال تک کے افراد 
کے لیے COVID-19 کی عالمگیر 
وباء کے دوران دستیاب ذہنی صحت 

کے وسائل پر مشتمل ہے۔



اگر اندھیروں میں روشنی سکولوں میں معاونت
کی تالش میں آپ کو مسئلہ 
پیش آ رہا ہے، تو یہاں مدد 

موجود ہے۔

مدد تالش کرنے سے آپ 
کے ہونٹوں پر دوبارہ 

مسکراہٹ بکھر سکتی ہے۔
 COVID-19 نوجوانوں کے لیے

ذہنی صحت کی سروسز

COVID-19 کی عالمگیر وباء کے دوران تمام طلباء اور 
فیملیز کے لیے ذہنی صحت کی معاونت اور وسائل موجود ہیں۔ 

مزید معلومات کے لیے اپنے والد/والدہ کے معاونت کار، 
اسکول کے سماجی کارکن، یا رہنمائی کے مشاورت 
کار سے پوچھیں، یا اس بارے میں مزید جاننے کے 

لیے کہ ٹیلی ذہنی صت کی سروس اور دیگر ریموٹ 
ذہنی صحت کی معاونت تک کیسے رسائی کرنی ہے، 
nyc. gov/ schoolmentalhealth مالحظہ کریں

جرم کے متاثرین کے لیے معاونت

اپنا عالقہ تالش کریں:
nyc.gov/cvap

ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر محفوظ نہیں ہے۔ اگر آپ کو مدد درکار ہو، 
تو آپ 4673‑621‑800‑1 پر Safe Horizon کی 24 گھنٹے 
کی ہاٹ الئن پر کال کر سکتے ہیں۔ آپ Safe Horizon کے وکیل 

 .SafeChat safehorizon. org/ safechat کے ساتھ بذریعہ
پر چیٹ بھی کر سکتے ہیں، جو معلومات، مشاورت اور معاونت پیش 

کر سکتا ہے۔ 
کوئی بھی ایسا شخص جسے خود یا اس کے کسی پیارے کو ڈیٹنگ، 

گھریلو، یا جنس پر مبنی زیادتی کا سامنا ہو Love is Respect کو 
loveisrespect. org پر یا Day One کو dayoneny. org پر 

مالحظہ کر سکتا ہے۔

JED فاؤنڈیشن کے اشتراک کے ساتھ NYC یوتھ کی 
جانب سے تخلیق کردہ کور اور بیک تصاویر۔


