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ਸਨਊ-ਯਰਾਰਕ ਸਿਟੀ ਸਿੱਚ, ਹਰ ਸਕਿ ੇਕੋਲ 
ਸਿਹਤ-ਿੰਭਰਾਲ ਤੱਕ ਗਰਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਰਾ ਪਹੁੰਚ ਹ ੈ- 
ਮਰਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੰਭਰਾਲ ਿਮੇਤ। 

ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ, ਉਮਰ, ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ, ਜਾ ਂ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਥਬਨਾ,ਂ 
ਥਨਊ-ਯਾਰਕ ਥਸਟੀ ਦ ੇਸਾਰ ੇਇਲਾਥਕਆ ਂਥਵੱਚ ਘੱਟ- ਜਾ ਂ
ਥਬਨਾ ਂਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ
ਥਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਮਾਨਥਸਕ ਥਸਹਤ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਕਈ ਰੂਪ ਲ ੈਸਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਸਹੀ ਥਕਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਸ ਗਾਈਡ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
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ਸਕਿ ੇਮਰਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਲਰਾਹਕਰਾਰ ਨਰਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ

NYC Well, ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਆਪਕ ਸਿਿਹਾਰ ਿੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, 
ਕਾੱਲ, ਟੈਕਿਟ ਜਾ ਂਚੈਟ ਦੁਆਰਾ 24/7 ਮੁਫ਼ਤ ਅਤ ੇਗੁਪਤ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਦ੍ਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

•  ਤਣਾਅ, ਥਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਥਵਆਕੁਲਤਾ, ਜਾ ਂਡਰੱਗ ਅਤ ੇਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਵਰਗੀਆ ਂਸਮੱਥਸਆਵਾ ਂਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ, 

•  ਸੰਕਟ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਿਾਮ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ

•  ਸਾਿੀ ਸਪਸ਼ੈਥਲਸਟਾ ਂ(Peer Specialist) ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਥਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਮਾਨਥਸਕ 
ਥਸਹਤ ਜਾ ਂਪਦਾਰਿਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆ ਂਚਣੌੁਤੀਆਂ ਦਾ ਥਨਜੱੀ ਅਨਭੁਵ ਹੈ

ਥਨਊ-ਯਾਰਕ ਵਾਸੀ ਆਪਣ ੇਜਾ ਂਥਕਸ ੇਹੋਰ ਵੱਲੋਂ NYC Well ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣ ੇਮਾਤਾ-ਥਪਤਾ ਜਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਥਲਆ ਂਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ 
ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚ ੇਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ NYC Well ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਅਤ ੇ200+ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਥਵੱਚ 
ਪਦ੍ਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•  1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355) 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ
•  65173 'ਤ ੇ“Well” ਥਲਖ ਕ ੇਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ
•  nyc.gov/nycwell 'ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰੋ
•  ਬੋਥਿਆ/ਂਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਥਲਆ ਂਲਈ ਰੀਲੇਅ ਸੇਵਾ: 711 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ
•  Español: 3 ਦਬਾਓ
•  中文: 5 ਦਬਾਓ

ਹੁਣ ੇਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
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ਸਕਿ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਿਹਰਾਰ ਿੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਿੰਕਟ ਲਈ ਸਿਅਕਤੀਗਤ 
ਮਦਦ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਲਈ, ਮਾਤਾ-ਥਪਤਾ ਜਾ ਂਪਥਰਵਾਰ ਦੇ ਥਕਸ ੇਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ, ਜਾ ਂ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲ ੇਥਵਅਕਤੀ ਲਈ ਥਚੰਤਤ ਹ ੋਜ ੋਥਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਥਸਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਥਰਹਾ ਹ ੈ(ਜਾ ਂਜੋਖਮ ਥਵੱਚ ਹ)ੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ NYC Well ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰ 
ਿਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਿੰਕਟ ਟੀਮ (Mobile Crisis Team) 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹ।ੋ

ਹਫ਼ਤ ੇਦੇ ਸੱਤ ੇਥਦਨ ਸਵੇਰ ੇ8:00 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8:00 ਵਜ ੇਤੱਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਕਟ ਟੀਮਾ ਂ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘੰਥਟਆ ਂਦ ੇਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ 
ਜ ੋਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦ ੇਅਸਮਰਿ ਹਨ ਜਾ ਂਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ 
ਸੰਕਟ ਟੀਮਾ:ਂ

•  ਇਹਨਾ ਂਥਵੱਚ ਮਾਨਥਸਕ ਥਸਹਤ ਡਾਕਟਰ ਅਤ ੇਸਾਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, 

•  ਬੱਥਚਆ ਂਅਤ ੇਵੱਥਡਆਂ ਦੋਵਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਥਵੱਚ ਸੇਵਾ ਥਦੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ

•  ਸੰਕਟ ਥਵੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇਚੱਲ ਰਹੇ 
ਮਾਨਥਸਕ ਥਸਹਤ ਅਤ ੇਪਦਾਰਿਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦ ੇਇਲਾਜ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ 
ਪਦ੍ਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ

ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਕਟ ਟੀਮ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮ ੇਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਪਰ ਬੀਮਾ 
ਕਵਰੇਜ ਵਾਲ ੇਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬੀਮ ੇਨੂੰ ਥਬੱਲ ਥਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ੇਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
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ਸਕਿ ੇਅਸਿਹ ੇਸਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਰਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਦਦ ਿੋ 
ਤੁਿੀਂ ਿੋਚਦ ੇਹ ੋਸਕ ਬੇਘਰ ਹ ੋਿਕਦਰਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿ ੇਜਨਤਕ ਥਾ ਂ'ਤ ੇਸਕਿ ੇਨੂੰ ਦੇਖਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਿੋਚਦ ੇਹੋ ਸਕ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ 
ਿਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਰੰਤ ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ 311 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰ ੋਅਤ ੇਿਟ੍ੀਟ 
ਆਊਟਰੀਚ ਟੀਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਟੀਮਾ ਂਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਨਾਹ ਲਈ 
ਆਵਾਜਾਈ, ਚੱਲ ਰਹ ੇਕੇਸ ਪ੍ਬੰਧਨ, ਅਤ ੇਡਾਕਟਰੀ ਜਾ ਂਮਾਨਥਸਕ ਥਸਹਤ ਸੰਕਟਾ ਂਲਈ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਥਜਨ੍ਾ ਂਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਥਤਥਕਥਰਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਮਰਿੈਂਿੀ ਮਰਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਦਦ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਜਾ ਂਦੂਸਜਆ ਂਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਉਿਨੂੰ 
ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਥਜੱਿ ੇਉਥਚਤ ਹੋਵ,ੇ 
ਪੁਥਲਸ ਅਥਧਕਾਰੀ ਅਤ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂ(Emergency Medical 
Services, EMS) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਥਤਥਕਥਰਆ ਕਰਨਗ ੇਅਤ ੇਥਕਸ ੇਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 
ਥਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਥਲਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 



ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿ ੇਹੋਰ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਇਸ ਬਾਰ ੇਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਵੇਰਵ ੇਪਦ੍ਾਨ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਥਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਥਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਣਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਥਤਆਰ ਰਹ:ੋ 

•  ਥਚੰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਾ ਂਥਵਵਹਾਰ,
•  ਥਵਅਕਤੀ ਥਕੱਿ ੇਸਥਿਤ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ
•  ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਥਕਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
•  ਤੁਸੀਂ ਥਕੰਨ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹ ੇਹੋ

ਇਸ ਥਕਸਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਥਕਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਥਤਥਕਥਰਆ ਕਰਨ ਥਵੱਚ ਪਦ੍ਾਤਾਵਾ ਂਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਇੱਕ ਮਰਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਦਰਾਤਰਾ ਲੱਭੋ

NYC Well ਥਨਊ-ਯਾਰਕ ਥਸਟੀ ਥਵੱਚ ਥਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਥਸਹਤ ਪਦ੍ਾਤਾਵਾ ਂਦੇ ਇੱਕ 
ਥਵਆਪਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਤੁਹਾਡ ੇਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਥਬਨਾ,ਂ 
ਸਹੀ ਪਦ੍ਾਤਾ ਲੱਭਣ ਥਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•  nyc.gov/nycwell 'ਤ ੇNYC Well ਦ ੇਪਦ੍ਾਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ 
ਕਰ,ੋ ਮੀਨ ੂਥਵੱਚ “Find Services” (ਿੇਿਾਿਾਂ ਲੱਭ)ੋ 'ਤ ੇਕਥਲੱਕ ਕਰ ੋਜਾ ਂ
1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355) 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰ ੋਅਤ ੇ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਦ੍ਾਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਥਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਹੋ

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਿਾਲ ੇਸਨਊ-ਯਾਰਕ ਿਾਿੀਆ ਂਲਈ, NYC Well ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੀਮ ੇਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਪਦ੍ਾਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਥਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਉਹਨਾ ਂਸਨਊ-ਯਾਰਕ ਿਾਿੀਆ ਂਲਈ ਸਜਨ੍ਾ ਂਕੋਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
NYC Care ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਥਨਊ-ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆ ਂਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤ ੇਥਬਨਾ ਂਕੀਮਤ 
ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਥਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਥਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਗਰੰਟੀ ਥਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆ ਂ
ਸੇਵਾਵਾ ਂNYC Health + Hospitals ਦੁਆਰਾ ਪਦ੍ਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। 

•  ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ: 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273)  
'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਮਰਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਦਰਾਤਰਾ ਲੱਭੋ
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ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤ ੇਪਸਰਿਰਾਰਰਾ ਂਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਮਾਨਥਸਕ ਥਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸਰੋਤ ਸਾਰ ੇਥਵਥਦਆਰਿੀਆ ਂਅਤ ੇਪਥਰਵਾਰਾ ਂ
ਵਾਸਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਕੂਲ ਦ ੇਪੇਰੇਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, 
ਸਕੂਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਜਾ ਂਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ,ੋ ਜਾ ਂਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ 
ਥਕ ਥਸਟੀ ਦ ੇਪਬਥਲਕ ਸਕੂਲਾ ਂਥਵੱਚ ਮਾਨਥਸਕ ਥਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤੱਕ ਥਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹ,ੈ 
nyc.gov/schoolmentalhealth 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਚੱਲ ਰਹ ੇਿਮਰਥਨ ਨਰਾਲ ਿੁੜੋ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨਊ-ਯਾਰਕ ਿਾਿੀ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਥਨਊ-ਯਾਰਕ ਵਾਸੀ (60 ਸਾਲ ਅਤ ੇਵੱਧ 
ਉਮਰ ਦ)ੇ ਜ ੋਅਲੱਗ-ਿਲੱਗ ਹਨ, Friendly Visiting ਜਾ ਂFriendly VOICES 
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇ
ਬਾਲਗ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਥਵਜ਼ਟਰ ਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਨੇੜ ੇਦੇ ਸਾਿੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਬਣਾ 
ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜਾ ਂਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੂਹ ਥਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।

•  Aging Connect ਨੂੰ 1-212-244-6469 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰਕ ੇਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਿਾਬਕਾ ਿੈਸਨਕ: ਸਾਬਕਾ ਸੈਥਨਕਾ ਂਲਈ ਥਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਮਦਦ, ਜਾ ਂਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥਕਸ ੇ
ਥਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਕਥਮਊਥਨਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
Mission: VetCheck ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਾੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•  ਥਕਸ ੇਸਾਬਕਾ ਸੈਥਨਕ ਲਈ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ nyc.gov/vetcheck  
'ਤ ੇਕਰੋ
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ਗੰਭੀਰ ਮਰਾਨਸਿਕ ਸਬਮਰਾਰੀ ਿਰਾਲੇ ਲੋਕਰਾ ਂਲਈ ਲਚਕਦਰਾਰ ਭਰਾਈਚਰਾਰਰਾ-
ਆਧਰਾਸਰਤ ਇਲਰਾਿ

ਸਨਊ-ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ 
(Department of Health and Mental Hygiene) ਗੰਭੀਰ 
ਮਾਨਸਿਕ ਸਬਮਾਰੀ ਿਾਲ ੇਸਨਊ-ਯਾਰਕ ਿਾਿੀਆ ਂਲਈ, ਸਜਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਿੇਿਾ ਲਈ 
ਉੱਚ ਲੋੜਾ ਂਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਿਾਈਟ- ਜਾ ਂਕਲੀਸਨਕ-ਆਧਾਸਰਤ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 
ਜਾ ਂਜੁੜ ੇਰਸਹਣ ਸਿੱਚ ਅਿਮਰਥ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਿੇਿਾਿਾ ਂਪਦ੍ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਹਨਾ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਥਵੱਚ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇਲਾਜ ਟੀਮ ਤੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਤਾਲਮੇਲ 
ਜਾ ਂਚੱਲ ਰਹੀ ਕਲੀਥਨਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਥਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਨਥਸਕ 
ਥਸਹਤ ਪਦ੍ਾਤਾ - ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ, ਦਾਖਲ ਰੋਗੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ - ਥਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂ
ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਥਕਥਰਆ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•  ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Mental Health: ਥਸੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ 
(Single Point of Access, SPOA) ਦੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਓ: 
https://www1.nyc.gov/site/doh/providers/
resources/mental-illness-single-point- 
of-access.page

•  ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਥਵੱਚ ਇਹਨਾ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ ਵਰਣਨ ਅਤ ੇਇੱਕ ਰੈਫ਼ਰਲ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ 
ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਥਜਨ੍ਾ ਂਥਵੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਨ-ੋਸਮਾਥਜਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇ
ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਥਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਥਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹ ੈਇਸ ਬਾਰ ੇ
ਸਵਾਲਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬਾ ਂਲਈ, SPOASupport@health.nyc.gov 'ਤ ੇ
ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਉਹਨਰਾ ਂਲੋਕਰਾ ਂਲਈ ਮਦਦ ਸਿਨ੍ਰਾ ਂਨੰੂ ਦੇਖਭਰਾਲ 
ਨਰਾਲ ਿੁੜ ੇਰਸਹਣ ਸਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

https://www1.nyc.gov/site/doh/providers/resources/mental-illness-single-point-of-access.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/providers/resources/mental-illness-single-point-of-access.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/providers/resources/mental-illness-single-point-of-access.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/providers/resources/mental-illness-single-point-of-access.page
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ਇਲਰਾਿ ਨਰਾਲ ਿੁੜ ੇਰਸਹਣ ਸਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਰਾ ਿਰਾਹਮਣਰਾ ਕਰ ਰਹ ੇ
ਲੋਕਰਾ ਂਅਤ ੇਉਹਨਰਾ ਂਲੋਕਰਾ ਂਿ ੋਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਿਰਾ ਂਦੂਸਿਆ ਂਲਈ ਇੱਕ 
ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਰਾ ਹਨ, ਲਈ ਤੀਬਰ ਮਦਦ

ਸਨਊ-ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਸਿਚੱ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਬਮਾਰੀ ਿਾਲ ੇਉਹ ਲਕੋ ਸਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਸਬਨਾ ਂ
ਭਾਈਚਾਰ ੇਸਿਚੱ ਿਰੁਸੱਖਅਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਬਚੇ ਰਸਹਣ ਦੀ ਿਭੰਾਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 
ਦਆੁਰਾ ਅਸਿਿਟਡ ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਟ੍ੀਟਮੈਂਟ (Assisted Outpatient 
Treatment, AOT), ਜਾ ਂKendra’s ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇਤਸਹਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦ ੇ
ਇਲਾਜ ਸਿਚੱ ਸਹਿੱਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦਸ਼ੇ ਸਦਤੱਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਪਥਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ,ਂ ਰੂਮਮੇਟ, ਥਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਇਲਾਜ ਪਦ੍ਾਤਾ, ਅਤ ੇਸੁਧਾਰ, 
ਪੈਰੋਲ, ਜਾ ਂਪ੍ੋਬੇਸ਼ਨ ਅਥਧਕਾਰੀਆ ਂਸਮੇਤ ਥਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਥਨੱਜੀ ਜਾ ਂਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਪਰਕ 
ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਥਵਅਕਤੀ ਰੈਫਰਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

AOT ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ ੇਥਵਅਕਤੀ ਲਈ ਥਕਸ ੇਜੱਜ ਦੁਆਰਾ 
ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਥਸਟੀ ਦ ੇAOT ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋਥੜਆ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਜ ੋਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਮਾਨਥਸਕ ਥਸਹਤ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਅਤ ੇਸਮਾਜ ਥਵੱਚ 
ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਥਹਣ ਥਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ 
ਥਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

•  AOT ਪ੍ਥਕਥਰਆ ਨੂੰ ਥਕਵੇਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨਾ ਹ ੈਇਸ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ  
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-
topics/assisted-outpatient-treatment.page 'ਤ ੇਜਾਓ  
ਜਾ ਂਅਥਸਸਟਡ ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਟ੍ੀਟਮੈਂਟ (Assisted Outpatient Treatment) 
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦ ੇਮੁੱਖ ਨੰਬਰਾ ਂਥਵੱਚੋਂ ਥਕਸ ੇਇੱਕ 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰ:ੋ

•  ਮੈਨਹਟਨ AOT ਟੀਮ: 
1-347-396-7373

•  ਕਵੀਂਸ AOT ਟੀਮ: 
1-347-396-7004

•  ਬ੍ੌਂਕਸ AOT ਟੀਮ: 
1-347-396-7375

•  ਬਰੁਕਥਲਨ/ਸਟੇਟਨ  
ਆਇਲੈਂਡ AOT ਟੀਮ:  
1-347-396-7374

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/assisted-outpatient-treatment.page
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ਮਰਾਨਸਿਕ ਸਬਮਰਾਰੀ ਲਈ ਹਿਪਤਰਾਲ-ਆਧਰਾਸਰਤ ਇਲਰਾਿ

ਹਿਪਤਾਲ ਸਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਸਜਿਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਿਜੋਂ 
ਿੀ ਜਾਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਗੰਭੀਰ ਮਨੋਸਿਸਗਆਨਕ ਲੱਛਣਾ ਂਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾ ਂ
ਨੂੰ ਿਸਥਰ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਠਥਹਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਡਾਕਟਰ ਅਤ ੇਹੋਰ ਮਾਨਥਸਕ ਥਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੱਕ ਥਨਦਾਨ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨਗ ੇਅਤ ੇਇੱਕ 
ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਹਸਪਤਾਲ ਥਵੱਚ 
ਦਾਖਲਾ ਕਈ ਥਦਨਾ ਂਜਾ ਂਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਹਸਪਤਾਲਾ ਂਥਵੱਚ, 
ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਪਥਰਵਾਰ ਨਾਲ ਥਮਲ ਕ ੇਥਡਸਚਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗ ੇਤਾ ਂਜ ੋ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਥਕ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਥਖਅਤ ਸਿਾਨ ਥਮਲੇ। 

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਕੀ ਹਿਪਤਾਲ ਸਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਿਕਦੀ ਹੈ, 
ਥਨਊ-ਯਾਰਕ ਦੇ ਥਨਵਾਸੀ ਹਰੇਕ ਬਰ ੋਥਵੱਚ ਥਵਆਪਕ ਮਨੋਥਵਥਗਆਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ (Comprehensive Psychiatric Emergency 
Services Program, CPEP) ਸਾਈਟਾ ਂ'ਤ ੇਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸੰਕਟ ਸਥਿਰਤਾ, 
ਅਤ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਨਥਸਕ ਥਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।

•  ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੜੇਲ ੇHealth + Hospitals ਥਵਆਪਕ ਮਨਥੋਵਥਗਆਨਕ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵੇਾਵਾ ਂਦਾ ਪ੍ਗੋਰਾਮ (CPEP) ਲਭੱਣ ਲਈ 1-844-NYC-4NYC  
(1-844-692-4692) 'ਤ ੇਕਾਲੱ ਕਰ,ੋ ਜਾ ਂਥਨਊ-ਯਾਰਕ ਥਸਟੀ ਥਵਚੱ ਸਾਰੇ 
CPEP ਲਭੱਣ ਲਈ nyc.gov/nycwell 'ਤ ੇਜਾਓ ਅਤ ੇਮੀਨ ੂਥਵਚੱ 
“Find Services” (ਿਿੇਾਿਾ ਂਲਭੱ)ੋ 'ਤ ੇਕਥਲਕੱ ਕਰੋ

ਹਿਪਤਰਾਲ-ਆਧਰਾਸਰਤ ਇਲਰਾਿ ਲੱਭੋ
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ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ ਲੱਛਣਾ ਂਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਹਿਪਤਾਲ ਜਾਣ ਜਾ ਂ
ਇਲਾਜ ਸਿੱਚ ਸਹੱਿਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਣਇੱਛਤ ਮਨੋਸਿਸਗਆਨਕ 
ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਜਿ ਨਾਲ ਅਣਇੱਛਤ ਹਿਪਤਾਲ ਸਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹ,ੈ ਇੱਕ 
ਸਿਕਲਪ ਹ ੋਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਅਥਜਹ ੇਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪ੍ਬੰਧਨ 
ਕਰ ਥਰਹਾ ਹ ੈਥਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਂਦੂਥਜਆ ਂਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਹ ਥਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦ ੇਕਈ ਤਰੀਕ ੇ
ਹਨ ਥਕ ਥਕਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

•  ਤੁਿੀਂ ਸਚੰਤਾ ਿਾਲ ੇਸਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਸਚਤ ਅਗਲਾ ਕਦਮ 
ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾ ਂਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹ।ੋ

•  ਜੇਕਰ ਥਚੰਤਾ ਵਾਲ ੇਥਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੋਥਵਥਗਆਨੀ ਜਾ ਂਮਾਨਥਸਕ 
ਥਸਹਤ ਪਦ੍ਾਤਾ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਦ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

•  ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਕਟ ਟੀਮ (Mobile Crisis Team) ਦੀ ਬੇਨਤੀ  
ਕਰਨ ਲਈ NYC Well ਨੂੰ 1-888-NYC-WELL  
(1-888-692-9355) 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰ,ੋ ਜਾਂ

•  ਆਪਣ ੇਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲ ੇHealth + Hospitals ਥਵਆਪਕ 
ਮਨੋਥਵਥਗਆਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ (CPEP) ਲੱਭਣ 
ਲਈ 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692)  
'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰ,ੋ ਜਾ ਂਥਨਊ-ਯਾਰਕ ਥਸਟੀ ਥਵੱਚ ਸਾਰ ੇCPEP ਲੱਭਣ 
ਲਈ nyc.gov/nycwell 'ਤ ੇਜਾਓ ਅਤ ੇਮੀਨ ੂਥਵੱਚ 
“Find Services” (ਿੇਿਾਿਾਂ ਲੱਭ)ੋ 'ਤ ੇਕਥਲੱਕ ਕਰੋ
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•  ਤੁਿੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪਣ੍ਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮਨੋਸਿਸਗਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ 
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ।ਥਨਊ-ਯਾਰਕ ਥਵੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਥਕਸ ੇਹੋਰ ਬਾਰ ੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਸ ੇਵਕੀਲ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਇਹ 
ਥਨਰਧਾਥਰਤ ਕਰੇਗਾ ਥਕ ਕੀ ਥਚੰਤਾ ਵਾਲਾ ਥਵਅਕਤੀ ਮਾਨਥਸਕ ਥਬਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 
ਕਰ ਥਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਅਥਵਵਸਥਿਤ ਥਵਵਹਾਰ ਜਾ ਂਅਥਜਹ ੇਥਵਵਹਾਰ ਥਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋ
ਥਰਹਾ ਹ ੈਥਜਸ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾ ਂਦੂਥਜਆ ਂਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਥਜਹਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਜੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਥਜਸ ਥਵੱਚ 
ਸ਼ੈਥਰਫ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਥਚੰਤਾ ਵਾਲ ੇਥਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਥਵੱਚ ਥਲਆਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਥਜੱਿ ੇਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਥਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ 
ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦੀ। 

ਇਸ ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਥਜਆ ਂ'ਤ ੇਥਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਥਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਥਫਰ 
ਮਨੋਥਵਥਗਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਥਲਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

•  ਆਪਣ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, 
1-800-COURTNY (1-800-268-7869) 'ਤ ੇਕਾੱਲ 
ਕਰੋ। COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਥਨਊ-ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਦਾਲਤੀ 
ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, nycourts.gov 'ਤ ੇਜਾਓ ਜਾ ਂ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-833-503-0447  'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ

•  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਜਾ ਂਦੂਸਜਆ ਂਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, 
ਜਾ ਂਉਿਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। 
ਥਜੱਿ ੇਉਥਚਤ ਹੋਵ,ੇ ਪੁਥਲਸ ਅਥਧਕਾਰੀ ਅਤ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂ
(Emergency Medical Services, EMS) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਥਤਥਕਥਰਆ 
ਕਰਨਗ ੇਅਤ ੇਥਕਸ ੇਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਥਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਥਲਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ 
ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਹ ਥਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗ ੇਥਕ ਕੀ ਥਚੰਤਾ ਵਾਲਾ ਥਵਅਕਤੀ 
ਹਸਪਤਾਲ ਥਵੱਚ ਅਣਇੱਛਤ ਦਾਖਲ ੇਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂਨਹੀਂ। 
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ਸਨਊ-ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਸਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਲੱਬਹਾਊਿ (clubhouse) ਹਨ ਜ ੋਮਾਨਸਿਕ 
ਸਬਮਾਰੀ ਅਤ ੇਪਦਾਰਥਾ ਂਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਦ ੇਇਸਤਹਾਿ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਹਾਇਕ 
ਭਾਈਚਾਰ ੇਪਦ੍ਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਭਾਈਚਾਰ ੇਥਵੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤ ੇਇਸ ਥਵੱਚ 
ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਥਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਥਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਥਗਆ, ਕਲੱਬਹਾਊਸ ਦੂਜ ੇਮੈਂਬਰਾ ਂਤੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ, 
ਕੰਮ ਦੀ ਥਸਖਲਾਈ, ਥਵਥਦਅਕ ਮੌਥਕਆ ਂਅਤ ੇਸਮਾਥਜਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ।

•  ਕਲੱਬਹਾਊਸ ਲੱਭਣ ਲਈ NYC Well ਨੂੰ 1-888-NYC-WELL 
(1-888-692-9355) 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰ ੋਜਾ ਂnyc.gov/nycwell 'ਤ ੇ
ਜਾਓ, ਮੀਨ ੂਥਵੱਚ “Find Services” (ਿੇਿਾਿਾਂ ਲੱਭ)ੋ 'ਤ ੇਕਥਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤ ੇ
“clubhouse” ਖੋਜੋ

ਿਰਾਥੀ ਬਣੋ

ਸਨਊ-ਯਾਰਕ ਪੀਅਰ ਿਪੈਸ਼ਸਲਿਟ ਿਰਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (Peer Specialist 
Certification Board) ਦੁਆਰਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਬਮਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸਨੱਜੀ 
ਅਨੁਭਿ ਿਾਲ ੇਸਿਅਕਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੱਕ ਪੀਅਰ 
ਿਪੈਸ਼ਸਲਿਟ ਿਜੋਂ ਪਮ੍ਾਸਣਤ ਹ ੋਿਕਦ ੇਹਨ। ਪੀਅਰ ਸਪੈਸ਼ਥਲਸਟਾ ਂਨੂੰ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 
ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਥਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਦੂਜ ੇਲੋਕਾ ਂਦੀ ਥਰਕਵਰੀ ਯਾਤਰਾ ਥਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾ ਂਥਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

•  ਸਾਿੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਭਾ,ਂ ਅਤ ੇਪ੍ਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਥਕਆ ਂਬਾਰ ੇਹੋਰ 
ਜਾਣਨ ਲਈ, nypeerspecialist.org 'ਤ ੇਜਾਓ
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ਜਕੇਰ ਕੋਈ ਥਵਅਕਤੀ ਥਜਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਪਆਰ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਮਾਨਥਸਕ ਥਸਹਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਥਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਹ ਥਸੱਖਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਥਕ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ 
ਥਧਆਨ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ, ਆਪਣ ੇਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਥਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

ਿਹਾਇਤਾ ਿਮੂਹ, ਜ ੋਸਕ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਸਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ 
ਸਿਹਤ ਿਸਥਤੀ ਿਾਲ ੇਸਕਿ ੇਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਹ,ੈ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।

•  ਥਨਊਯਾਰਕ ਥਸਟੀ ਦਾ ਮਾਨਥਸਕ ਥਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਠਜੋੜ (National 
Alliance on Mental Illness of New York City, NAMI-NYC) 
ਮਾਨਥਸਕ ਥਸਹਤ ਸਥਿਤੀਆ ਂਵਾਲ ੇਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਥਰਵਾਰਾ ਂਅਤ ੇਦੋਸਤਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•  ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਲੱਭ ੋ 
naminycmetro.org/support-groups-family-
members-friends

•  ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ NAMI ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-212-684-3264 
'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰ ੋ

ਮਾਨਥਸਕ ਥਬਮਾਰੀ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਥਲਆ ਂਅਤ ੇਮਾਨਥਸਕ ਥਬਮਾਰੀ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹ ੇਲੋਕਾ ਂਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, 
nami.org/Your-Journey/Family-Members-and-
Caregivers 'ਤ ੇਜਾਓ
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ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪਦ੍ਾਤਾ ਤੋਂ ਪਸਰਿਾਰਕ ਿਲਾਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਥਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਥਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਪਥਰਵਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਥਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਸਮਝਣ ਥਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪਥਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਅਤ ੇ
ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥਰਸ਼ਤ ੇਬਣਾਉਣ ਥਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• NYC Health + Hospitals ਸ਼ਥਹਰ ਭਰ ਦ ੇਕਲੀਥਨਕਾ ਂਥਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਣ ਵਾਲ ੇਪਥਰਵਾਰਕ ਿੈਰੇਪੀ (Family Therapy) ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਥਵੱਚ 
ਦੋਭਾਸ਼ੀ-ਦੋ-ਸੱਥਭਆਚਾਰਕ ਿੈਰੇਥਪਸਟਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪਦ੍ਾਨ ਕੀਤੀ ਮਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾ ਂਆਪਣ ੇਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲ ੇਕਲੀਥਨਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, 
1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ

•  NYC Well ਦੇ ਥਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਥਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦ ੇਡੇਟਾਬੇਸ ਥਵੱਚ 600 ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਪਦ੍ਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜ ੋਪਥਰਵਾਰਕ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ।
•  nyc.gov/nycwell 'ਤ ੇਜਾਓ, ਮੀਨ ੂਥਵੱਚ “Find Services” 

(ਿੇਿਾਿਾਂ ਲੱਭ)ੋ 'ਤ ੇਕਥਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤ ੇ“family counseling” 
(ਪਸਰਿਾਰ ਲਈ ਿਲਾਹ-ਮਸ਼ਸਿਰਾ) ਖੋਜੋ

•  ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਕ,ੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤ ੇਬੀਮਾ ਥਕਸਮ 
ਦੇ ਥਹਸਾਬ ਨਾਲ ਨਤੀਥਜਆ ਂਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਥਦੰਦੀ ਹੈ

•  ਤੁਸੀਂ NYC Well ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਥਕਸ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ 
ਅਥਜਹਾ ਪਥਰਵਾਰਕ ਿੈਰੇਪੀ ਪਦ੍ਾਤਾ ਲੱਭਣ ਥਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਹ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜ ੋ
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।



ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰ ੇਵਿੱਚ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਉਸਨੰੂ ਤੁਰੰਤ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ911 ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ

NYC ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  
nyc.gov/mentalhealth 'ਤ ੇਜਾਓ

ਸਨਊ-ਯਰਾਰਕ ਸਿਟੀ ਸਿੱਚ, ਮਰਾਨਸਿਕ 
ਸਿਹਤ ਿੰਭਰਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। 
ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿ ਗਰਾਈਡ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਪਤ 24/7 ਿਹਰਾਇਤਰਾ ਲਈ NYC Well  
ਨੰੂ ਕਰਾੱਲ ਕਰੋ

•  1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355)  
'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ

• 65173 'ਤ ੇ“Well” ਵਲਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ
•  nyc.gov/nycwell 'ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰੋ
•  ਬੋਵਿਆ/ਂਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਿਾਵਲਆ ਂਲਈ ਰੀਲੇਅ ਸੇਿਾ:  

711 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰੋ
• Español: 3 ਦਬਾਓ
•  中文: 5 ਦਬਾਓ

Mayor’s Office of 
Community 
Mental Health

ਇਹਨਰਾ ਂਦ ੇਨਰਾਲ ਿਸਹਯੋਗ ਸਿੱਚ:


