خدمات الصحة العقلية والخدمات االجتماعية
من أجل شباب مدينة نيويورك

الخطوط الساخنة
اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال في مدينة نيويورك
المراسلون المفوضون:

1(800) 635-1522

المحاورة الفورية على الموقع اإللكتروني
nycwell.cityofnewyork.us/en/

عامة الجمهور:

1(800) 342-3720
اتصلوا بالرقم  911في حالة الطوارئ!

أرسلوا عبارة ()Text WELL
في رسالة نصية إلى الرقم 65173

مكتب منظمة السالمة أوالً ()Safety First
(متابعة من تقرير حماية الطفل)
المراسلون المفوضون7233-543-718 :
عامة الجمهور212-676-9421 :

أو اتصلوا برقم الهاتف NYC-WELL-888-1
))1-888-692-9355

اتصلوا بدعم الصحة العقلية الذي تحتاجونه على مدار  24ساعة في اليوم ،وطوال أيام
األسبوع -

رقم الخط الوطني للوقاية من االنتحار:

1-800-271-8255
الخط الساخن لضحايا الجريمة (عبر برنامج ))(Safe Horizon
الخط الساخن للعنف المنزلي:

)1- 800-621-HOPE (4673
جميع الجرائم والدعم العائلي:

)1-866-689-HELP (4357
االغتصاب واالعتداء الجنسي:

1-212-227-3000

مراكز استقبال العائالت بمدينة نيويورك
خدمات الدعم األسري الفردية والجماعية لآلباء /مقدمي الرعاية لألطفال والشباب (من
معرضون لخطر تطوير تحديات
سن الوالدة إلى سن  24عا ًما) الذين يواجهون أو ّ
عاطفية أو سلوكية أو عقلية ،باستخدام نموذج نظير لألسرة والشباب .توفر الدعم
العاطفي ،والمناصرة ،والمعلومات والموارد ،واإلحالة إلى الموارد المجتمعية،
وورشات العمل التعليمية ،واألنشطة الترفيهية ،والرعاية.

متوفر على مدار  24ساعة في اليوم ،و 7أيام في األسبوع
اتصلوا بالرقم  911في حالة الطوارئ!
خط األمل للوقاية من اإلدمان بوالية نيويورك

1-800-522-5353

خط المساعدة الغذائية الطارئة بمدينة نيويورك

1-866-888-8777

مكتب عمدة المدينة لشؤون المهاجرين

(212) 788-7654

الخط الوطني لألطفال الهاربين
شمال من برونكس:
718-220-0456
جنوب من برونكس:
718-220-3868
شمال منهاتن:
212-410-1820
جنوب منهاتن:
212-964-5253

شمال من بروكلين:
718-290-8100
جنوب من بروكلين:
347-462-8124
شرق كوينز:
347-644-5711
غرب كوينز:
718- 651-1960
ستاتن آيالند:
718-698-5307

1-800-786-2929

الخط الساخن لبرنامج ()Growing Up Healthy
(لحمل المراهقات) 1-800-522-5006
مشروع ()The Trevor Project

1-866-488-7386
خط المعلومات للتالميذ في سكن مؤقت ()TEACH-S

800-388-2014
الخط الساخن للمعلومات حول مرض نقص المناعة المكتسبة ومرض
اإليدز ( )HIV/AIDSبوالية نيويورك

1-800-541-2437

(اإلثنين  -الجمعة 8:00 ،صباحا ً  8:00 -مساء  -السبت واألحد،
 10:00صباحا ً  6:00 -مساء

لمزيد من موارد
مدينة نيويورك
اتصلوا برقم
هاتف
االستعالمات
311

برنامج

Children’s Single Point of Access )CSPOA(:

نظام إحالة مركزي لألطفال الذين يعانون من اضطرابات عاطفية خطيرة والذين يحتاجون إلى
خدمات الصحة العقلية المكثفة .يوجه المرضى حتى سن  21سنة إلى الخدمات المجتمعية بما في ذلك:
 إدارة الرعاية الصحية المنزلية
 تنسيق الرعاية لغير حاملي تأمين ميديكيد
 المساكن المجتمعية
مزيد من المعلومات347-396-7205 :

مراكز مهارات المراهقين

https://www.vibrant.org/what-we-do/community-programs/youth-young-adult-services/adolescent-skills-centers/

للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  16و  21سنة والذين يعانون من مشاكل عاطفية وسلوكية تؤثر على تعليمهم في المدرسة أو إمكانية العثور على وظيفة والحفاظ عليها.
يقدم مديرو الحاالت ،واالستشاريون ،ومتخصصو التوظيف ،ومناصرو الشباب ،والمعلمون ،التدريب والتنمية المهنية والدعم في التعليم الثانوي والعالي.
برونكس

كوينز

منهاتن

مركز مهارات المراهقين

مركز مهارات المراهقين

مركز مهارات المراهقين ()YES

975 Kelly Street, Suite 302
Bronx, NY 10459
 ،(718) 292-7880الخط الفرعي 6120
BronxASC@mhaofnyc.org

29-46 Northern Blvd, 2nd Floor
Long Island City, NY 11101
(646) 738-5131

50 Broadway, 8th Floor
New York, NY 10004
 ،(212) 254-0333الخط الفرعي 861

موارد على شبكة اإلنترنت

المركز الوطني للصحة العقلية بالمدارس
http://csmh.umaryland.edu/
المساعدة التقنية والموارد
مركز ( )UCLAللصحة العقلية في المدارس
http://smhp.psych.ucla.edu/
التدريب ،والموارد المطبوعة ،والمساعدة الفنية
مركز دراسة األطفال بجامعة ()NYU
https://nyulangone.org/locations/child-study-center
ندوات عبر اإلنترنت ،وعروض تقديمية ،ومعلومات لمقدمي الرعاية
ومقدمي الخدمات
مؤسسة ()Child Mind
https://childmind.org/
معلومات ودالئل مجانية حول العديد من التشخيصات.

الموقع اإللكتروني لبرنامج (:)HiteSite
www.HiteSite.org
دليل خدمات ومقدمي خدمات الصحة النفسية في مدينة نيويورك.
البحث عن مقدم خدمات الصحة العقلية في والية نيويورك

https://my.omh.ny.gov/bi/pd/saw.dll?PortalPages
دليل مقدمي خدمات الصحة العقلية في عموم والية نيويورك
الصحة العقلية في مدارس مدينة نيويورك

https://www.schools.nyc.gov/school-life/healthand- wellness/mental-health
الموقع اإللكتروني إلدارة التعليم مع معلومات الصحة العقلية
إدارة تنمية الشبيبة والمجتمع
https://www1.nyc.gov/site/dycd/index.page
البحث عن موارد ما بعد المدرسة

للمزيد من المعلومات حول الدعم المدرسي للصحة العقلية
والسلوكية ،اتصلوا بـ:
SMH Resource Sheet
)T&I-29884 (Arabic

MH@schools.nyc.gov

