
 
 

 2020أغسطس  13تاریخ آخر تحدیث 
 

 )COVID-19(التصدي لفیروس كورونا 
 ابَق على اطالع على أحدث المعلومات الصحیة

 الوصول إلى الطعام
 WiFiوشبكة  المحمولالوصول إلى خدمات الھاتف 

 )الطرد من السكن(أو منع اإلخالء /أو سداد اإلیجار و/المساعدة في السكن و
 المرافق

 برامج التبرید
 التعلیم

 خدمات الصحة العقلیة المجانیة
 المساعدة في استخدام خدمات الرعایة الصحیة عن بُعد

 الوصول إلى خدمات اللیاقة البدنیة
 تعاطي الكحول والمخدرات

 )الكمامات(أغطیة الوجھ 
 دعم أولیاء األمور ومقدمي الرعایة

 موارد للمراھقین
 جھات االتصال في الحي الذي تعیش فیھ

 خطة لطفلك في حالة مرضك

ومدینة ) ACS(في مدینة نیویورك، قامت إدارة خدمات األطفال ) COVID-19(نظًرا للتأثیر غیر المسبوق لفیروس كورونا 
 .نیویورك بوضع قائمة موارد من أجل األشخاص الباحثین عن المساعدة

زیادة : إلیھا، والتي تشمل قد یحتاجواوتھدف المعلومات التالیة إلى توصیل سكان نیویورك وأحبائھم بالموارد الیومیة التي 
 الوصول إلى الطعام واإلنترنت؛ ومساعدة اإلسكان والمساعدة اإلیجاریة؛ والخدمات الطبیة؛ وخدمات الصحة العقلیة وعالج

بحثًا عن الطرق  HelpNowNYCقق من خدمة المساعدة اآلن التابعة لمدینة نیویورك یمكنك أیًضا التح. المخدرات تعاطي
 ).COVID-19(لدعم جھود االستجابة لفیروس كورونا  التي تقدم بھا مدینة نیویورك وشركاؤھا المساعدة، أو

إذا كنت ولي أمر، أو تقدم الرعایة حالیًا ألطفال أو . من الصعب أن تكون ولي أمر أو مقدم رعایة، خاصة في وقت كھذا
ى أنشطة تعلیمیة ویمكنك أیًضا العثور عل. مراھقین، فإن القائمة الواردة أدناه تقدم لك معلومات حول كیفیة التخلص من التوتر

 .مجانیة لألطفال الذین یمكثون في المنازل

إذا تعرضت أنت، أو شخص تعرفھ، للعنف المنزلي أو العنف على أساس نوع الجنس، فنرجو العلم بأن المساعدة 
  حتى یتم تحویلك إلى أقرب مركز للعدالة األسریة بمدینة نیویورك 311یُرجى االتصال على الرقم  .متاحة

)NYC Family Justice Center (الموارد  على یمكنك العثور. أو االطالع على أرقام الھواتف المذكورة أدناه
 اتصل بالخط الساخن للعنف المنزلي  .في مدینة نیویورك HOPEدلیل الموارد لبرنامج  من خالل البحث في والدعم

للتخطیط الفوري للسالمة والمساعدة في  HOPE (4673)-621-800: ساعة یومیًا 24 مدار لمدینة نیویورك المتاح على
في حالة الطوارئ،  .TTY :(800-810-7444(الھاتف النصي لضعاف السمع . الحصول على مأوى وغیرھما من الموارد

 .911یرجى االتصال بالرقم 

 :مساءً  5صباًحا وحتى  9متوافر من االثنین إلى الجمعة، 
 718-575-4545 ، اتصل علىQueensمركز العدالة األسریة في مدینة نیویورك، 

https://www1.nyc.gov/site/acs/about/planforyourchild.page
https://www1.nyc.gov/site/helpnownyc/index.page?fbclid=IwAR3osrVGnV9goF2ePchkbE6YdfoTpSiGtIYOP-VqmWShrtnbMQb3QLW2Wao
http://www.nyc.gov/nychope


 718-250-5113 ، اتصل علىBrooklynمركز العدالة األسریة في مدینة نیویورك، 

 718-508-1220 ، اتصل علىBronxمركز العدالة األسریة في مدینة نیویورك، 

 212-602-2800 ، اتصل علىManhattanمركز العدالة األسریة في مدینة نیویورك، 

 718-697-4300 ، اتصل علىStaten Islandمركز العدالة األسریة في مدینة نیویورك، 

 Mayor’s Office to End Domestic)وقد أنشأ مكتب العمدة إلنھاء العنف األسري والعنف على أساس نوع الجنس
)Based Violence-and Gender  ھنالغة یمكن العثور علیھا  11نشرات وموارد ومجموعة أدوات مطبوعة بـ. 

 ابَق على اطالع على أحدث المعلومات الصحیة
تشھد مدینة نیویورك حالیًا انتشار نوع جدید من عدوى الجھاز التنفسي على نطاق واسع في المجتمع تُعرف بفیروس كورونا 

)COVID-19 .( یُمكنك الحصول على أحدث المعلومات الصحیة من إدارة الصحة والسالمة العقلیة في مدینة نیویورك
)New York City's Department of Health and Mental Hygiene, NYC DOHMH ( للحفاظ على

  التوجیھات وبیانات حالة مدینة نیویورك حول ھذا المرض وتنشر اإلدارة الكثیَر من. صحتك وسالمتك أنت وعائلتك
یمكنك إرسال رسالة نصیة تتضمن كلمة ). الُمترجمة DOHMHیُرجى اتباع ھذا الرابط لالطالع على توجیھات (
"COVID " لتلقي التحدیثات عن طریق الرسائل النصیة 692-692إلى الرقم. 

تحقق إدارات الصحة في الوالیة والمدینة حالی�ا في حالة قد تكون ضارة  ):MIS-C(متالزمة االلتھابات المتعددة لدى األطفال 
ومن المھم أن یكون اآلباء ومقدمو ). COVID-19(أو قاتلة لألطفال، ومن المحتمل أن تكون مرتبطة بفیروس كورونا 

تزال غیر شائعة، إال أنھا قد  الرعایة وغیرھم ممن یتعاملون مع األطفال على وعي بھذه الحالة؛ ألنھا على الرغم من أنھا ال
 .تكون قاتلة إذا لم یتم عالجھا على الفور

متالزمة االلتھابات "ویُطلق على ھذه الحالة، التي لھا خصائص مشابھة لمرض كاواساكي ومتالزمة الصدمة التسممیة، اسم 
ون مرتبطة بفیروس كورونا ، وقد تك")PMIS"التي كان یُشار إلیھا سابقًا باسم ) (MIS-C(المتعددة لدى األطفال 

)COVID-19 .( ،ومن المھم أن یتم التعرف على عالمات اإلصابة التي تتضمن ارتفاع درجة الحرارة مع أعراٍض أخرى
إذا كان الطفل مریًضا بُحمى مستمرة، فیُرجى . والقيء، والطفح الجلدي، وتورم الیدین أو القدمین واإلسھال، مثل آالم البطن،

إذا كان یعاني من . MIS-Cاألطفال الخاص بھ في أقرب وقت ممكن من أجل تقییم احتمالیة إصابتھ بمتالزمة االتصال بطبیب 
إلى جانب الُحمى، فیُرجى االتصال بالرقم ) مثل طفح جلد، أو ألم في البطن، أو ألم في الصدر(أعراض أخرى بدرجة حادة 

 .فوًرا 911

  DOHMHمن إدارة ) C-MIS(صحیفة الحقائق حول متالزمة االلتھابات المتعددة لدى األطفال  •
 )2020مایو  PDF ،18بتنسیق (

التباعد االجتماعي، یجب أن یعلموا أن التطعیم یعتبر  بالتزامن مع استمرار أولیاء األمور ومقدمي الرعایة في اتباع توجیھات
وتقدم المستشفیات . ومن المھم أال یتأخر طفلك عن جدول التطعیمات الخاص بھ. أمًرا ضروریًا وسببًا وجیًھا لمغادرة المنزل

. حتى سن عامین تطعیمات مجانیة لألطفال )NYC Health + Hospitals(ومراكز الرعایة الصحیة في مدینة نیویورك 
لقد تم إیالء اھتمام خاص بمسألة التأكد من سالمة مواقع المستشفیات واتباعھا للتوصیات من أجل تقلیل تعرض الزوار 

 .لتحدید موعد) 4NYC-NYC-844 )4692-692-844 ىاتصل عل. للجراثیم

 ).بما في ذلك المواد المترجمة(لالطالع على المزید من المعلومات  MHDOHالموقع اإللكتروني إلدارة  یُرجى زیارة

 العودة إلى األعلى

  

https://www1.nyc.gov/site/ocdv/programs/download-outreach-materials.page
https://www1.nyc.gov/site/ocdv/programs/download-outreach-materials.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-pmis.pdf
https://www.nychealthandhospitals.org/services/child-health-pediatrics-services/
https://www.nychealthandhospitals.org/services/child-health-pediatrics-services/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page


 الوصول إلى الطعام
للحصول على معلومات حول مخازن المواد الغذائیة وبرامج الوجبات التي تخدم أطفال وعائالت مدینة نیویورك، وكذلك كبار 

 :األفراد المعرضین لخطر الجوع، یُرجى االطالع على ما یليالسن وغیرھم من 

 مخازن المواد الغذائیة •
 خریطة مخازن المواد الغذائیة عبر أنحاء مدینة نیویورك •
ویمكن ألي  .التعلیم في مدینة نیویورك بتوفیر ثالث وجبات مجانیة یومیًا ألي شخص من سكان نیویوركتلتزم إدارة  •

مركز  400شخص من سكان نیویورك یرغب في ذلك أن یحصل على ثالث وجبات مجانیة في الیوم من أكثر من 
ال یُطلب أي . انقر ھنا من المعلومات،للتعرف على المواقع وساعات العمل وغیرھا . للوجبات عبر مختلف أنحاء المدینة

 .تسجیل أو رقم تعریفي
 األفراد المالزمین لمنازلھم توصیل الطعام مجاًنا إلى •
• City Meals on Wheels:  عاًما أو أكثر، وال یمكنك تحضیر وجبات الطعام، وتعیش  60إذا كنت تبلغ من العمر

 .فانقر ھنا في المنزل،
 SNAPمخصصات برنامج  •
 لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجین للطعام، قام مركز : أدلة الموارد الغذائیة ألحیاء مدینة نیویورك •

The Hunter College NYC Food Policy Center  بوضع أدلة توجیھیة للموارد الغذائیة في ظل فیروس
 .لكل حي من أحیاء مدینة نیویورك) COVID-19(كورونا 

كرة، وإشراك جمیع أفراد األسرة في إعداد الوجبات یحاول الكثیر منا زیادة میزانیات الطعام، والتفكیر في وصفات جدیدة ومبت
 :وإلیك فیما یلي بعض الموارد المتاحة للمساعدة. لجعلھا أقل إرھاقًا وأكثر متعة

والتغذیة ومجموعة أصناف الطعام وصفات طعام قابلة للبحث عنھا حسب نوع الوجبة  My Plate Kitchenیقدم  •
التي تعتبر صحیة وسھلة التحضیر ولذیذة  SNAPكما أنھم یقدمون أیًضا وصفات برنامج . ومعدات الطھي والتكلفة

 .المذاق
وصفات طعام وأفكاًرا لتحضیر الطعام وبدائل للمكونات من أجل الحصول على  Good Housekeepingیمتلك  •

 .وجبات مبتكرة أثناء ممارسة التباعد االجتماعي في المنزل
 .أفراد األسرة االستمتاع بھادروس طھي عبر اإلنترنت یمكن لجمیع  Foodschoolیقدم  •
وصفات صحیة ودروس طھي لآلباء واألمھات  )Food Literacy Program(محو أمیة الطعام یقدم برنامج  •

 .إلعدادھا مع أطفالھم
 .طاھیًا محترفًا مختلفًا 12بربط المشاھدین بدروس طھي مجانیة عبر اإلنترنت یقدمھا  Food52یقوم  •

 العودة إلى األعلى

 WiFiالوصول إلى خدمات الھاتف المحمول وشبكة 
إلى إحداث فارق كبیر في الوقت الذي  WiFiیمكن أن یؤدي الوصول إلى خدمات الھواتف المحمولة وشبكة اإلنترنت وشبكة 

وخالل حالة الطوارئ المرتبطة بفیروس كورونا . نلتزم فیھ بالتباعد االجتماعي والعمل من المنازل والتعلم عن بعد
)COVID-19(للحصول على معلومات حول . ات أو مساعدات أخرى إلى عمالئھم، یقدم بعض مزودي ھذه الخدمات تخفیض

كیفیة وصولك إلى ھذه الخدمات، یُرجى االطالع على ما یلي أو االتصال بمزود الخدمات الخاص بك للحصول على مزید من 
 :المعلومات

https://www.foodbanknyc.org/get-help/
https://maps.nyc.gov/foodhelp/#map-page
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://cv19engagementportal.cityofnewyork.us/#/display/5e7555117ad6750216160409
https://www.citymeals.org/get-meals
https://www.citymeals.org/get-meals
https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/misc/ACCESS-HRA-Coronavirus-Flyer.pdf
https://www.nycfoodpolicy.org/coronavirus-nyc-food-reports/
https://www.choosemyplate.gov/myplatekitchen
https://www.goodhousekeeping.com/food-recipes/cooking/a31945358/cooking-at-home-during-coronavirus-quarantine/
https://www.foodschool.com/en/home
https://www.foodliteracycenter.org/curriculum
https://food52.com/blog/25139-online-cooking-classes-coronavirus


 :خدمة اإلنترنت ذات التكلفة المخفَّضة للعائالت منخفضة الدخل •
o  توفرComcast  60خدمة إنترنت منزلیة مخفضة التكلفة للعائالت ذات الدخل المنخفض، مع خدمة مجانیة لمدة 

تفضل بزیارة  .2020دیسمبر  31یوًما للعمالء الجدد الذین یتقدمون بطلب وتتم الموافقة على اشتراكھم بحلول 
Comcast باللغة اإلسبانیة( 1-855-765-6995 ؛)باللغة اإلنجلیزیة( 1-855-846-8376 أو اتصل على.( 

o  تقدمAT&T  خدمة مخفضة التكلفة للعائالت محدودة الدخل أو لألشخاص المؤھلین لبرنامج وجبات الغداء المدرسیة
 .ى مزید من المعلوماتللحصول عل Access from AT&T تفضل بزیارة. Head Startالوطني أو برنامج 

o  تتیحSpectrum التكلفة لألسر المؤھلة التي تتلقى أیًضا المساعدة من خالل برنامج وجبات  مخفض إنترنت برنامج
تفضل ). عاًما فقط 65لمقدمي الطلبات ممن ال یقل عمرھم عن (الغداء المدرسیة الوطني أو دخل الضمان التكمیلي 

 .للتعرف على المزید Spectrum Internet Assist بزیارة
ھو برنامج مدعوم من  SafeLink Wirelessبرنامج  :وقت البث والھاتف المحمول المجاني على أساس الدخل •

وتقوم إحدى الشركات . الحكومة ویقدم ھواتف خلویة وفترات بث مجانیة كل شھر للعمالء المؤھلین على أساس الدخل
للحصول على مزید من  الرابط اتبع ھذا. وھي لیست متصلة بأي وكالة تابعة لمدینة نیویورك. الخاصة بتقدیم الخدمة

 .المعلومات حول البرنامج
 وقَّع العدید من شركات الھواتف المحمولة على تعھد  :مزودو خدمات الھواتف المحمولة •

"Keep Americans Connected Pledge) "واتفقت على وقف إنھاء الخدمة  )على اتصال إبقاء األمریكیین 
 یمكنك االتصال بالشركة المزودة . والتنازل عن الرسوم المتأخرة بالنسبة إلى العائالت التي تمر بضائقة مالیة

 .للخدمات الخاصة بك للحصول على مزید من المعلومات

 العودة إلى األعلى

 أو منع اإلخالء/أو سداد اإلیجار و/المساعدة في السكن و
أو تعتزم دخول مأوى، فیمكنك االتصال ببرامج المساعدة القانونیة ومساعدات ) الطرد(إذا كنت معرًضا لخطر اإلخالء  •

 في مدینة نیویورك) HRA(إدارة الموارد البشریة  اإلیجار المقدمة من
الموارد والمعلومات، بما یتضمن ) Mayor's Office to Protect Tenants(یقدم مكتب العمدة لحمایة المستأجرین  •

 المشورة المجانیة، والتوصیل بالمساعدة القانونیة، وأحدث األوامر الطارئة بشأن فیروس كورونا 
)19-COVID (أو  الموقع اإللكتروني ویمكنك زیارة. ثر في عملیات اإلخالء ومحكمة اإلسكانالتي قد تؤ 

 )خط مساعدة المستأجرین" (Tenant Helpline"وطلب  311االتصال على 
، مدیرة شؤون Elizabeth Iannoneیُرجى التواصل مع  :صعوبات في نظام المأوى األفراد المعاقون الذین یواجھون •

 iannonee@dss.nyc.gov اإلعاقة لخدمات المشردین، عن طریق البرید اإللكتروني
 تتاح خدمة  :االجتماعیةاألشخاص الصم وضعاف السمع الذین یحتاجون إلى التواصل مع إدارة الخدمات  •

ASL Direct یُرجى التواصل مع . من إدارة الخدمات االجتماعیةKim Dolan،4231-474-347 
، )بما یتضمن أوقات عمل الخط الساخن وساعات العمل(الء للحصول على مزید من المعلومات والموارد بشأن منع اإلخ •

 ."التحالف من أجل المشردین"برنامج منع اإلخالء المقدم من  یُرجى زیارة

 العودة إلى األعلى

https://www.internetessentials.com/
https://www.internetessentials.com/
https://www.internetessentials.com/
https://www.att.com/internet/access/
https://www.spectrum.com/browse/content/spectrum-internet-assist
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02961
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02961
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02961
https://www.fcc.gov/keep-americans-connected
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/facing-eviction.page
https://www1.nyc.gov/content/tenantprotection/pages/covid19-home-quarantine
https://www1.nyc.gov/content/tenantprotection/pages/covid19-home-quarantine
mailto:iannonee@dss.nyc.gov
https://www.coalitionforthehomeless.org/get-help/im-being-evicted/


 المرافق
الخدمات بالنسبة للكھرباء والتدفئة والمیاه لجمیع  قطع ، تطوعت مرافق نیویورك بتعلیق عملیات2020مارس  13اعتباًرا من 

 .العمالء

 العودة إلى األعلى

 برامج التبرید
 مخصصات مساعدة التبرید

 یُمكن لألسر المؤھلة الحصول على المساعدة المالیة لشراء وتركیب مكیف ھواء واحد أو مروحة واحدة 
ھذا من مكتب المساعدة المؤقتة ومساعدة ) HEAP(یُقدم برنامج المساعدة في دفع نفقات الطاقة المنزلیة ). دوالر 800حتى (

إن الموعد . في مدینة نیویورك) HRA(في والیة نیویورك، وذلك بالتعاون مع إدارة الموارد البشریة ) OTDA( اإلعاقة
الموقع اإللكتروني  أو لتقدیم الطلبات، یُرجى زیارة/لتحدید األھلیة و. 2020أغسطس  30النھائي لتقدیم الطلبات ھو األحد، 
 HEAP، أو االتصال بخط المؤتمرات لدى 311، أو االتصال على ACCESS NYCلمخصصات مساعدة التبرید لدى 

 .)212 (331-3126 على الرقم

 )Get Cool Air Conditioner(برنامج الحصول على مكیف الھواء 
عاًما، ولیس لدیك مكیف ھواء بالفعل، وتشارك  60إذا كان عمرك ال یقل عن  - Get Cool Air Conditionerبرنامج 

بالفعل في واحد أو أكثر من برامج المخصصات في المدینة، فقد تكون مؤھالً للحصول على مكیف ھواء مجاني من خالل 
لمعرفة المزید من المعلومات . لدى مدینة نیویورك) Get Cool Air Conditioner(برنامج الحصول على مكیف الھواء 

، أو 311، أو االتصال على اإللكتروني 311موقع  ید النھائیة الحالیة، أو لتحدید ما إذا كنت مؤھالً، یُرجى زیارةوالمواع
 .االتصال بمدیر العقار الخاص بك

 )Beat the Heat(تغلب على الحرارة —إدارة الطوارئ في مدینة نیویورك
للحصول على نصائح حول الحفاظ على تبرید الھواء، أو أماكن العثور على مركز تبرید أثناء حاالت الطوارئ المرتبطة 

 .لدى إدارة الطوارئ في مدینة نیویورك Beat the Heat بالحرارة، یُرجى زیارة صفحة

 العودة إلى األعلى

 التعلیم
 لالطالع على أحدث المعلومات حول العام الدراسي  )DOE(موقع الویب الخاص بإدارة التعلیم  یُرجى زیارة

 .، بما یتضمن تدابیر الصحة والسالمة، وكذلك نماذج التعلم التي سیتم توفیرھا2021 - 2020

 العودة إلى األعلى

https://access.nyc.gov/programs/cooling-assistance-benefit/
https://access.nyc.gov/programs/cooling-assistance-benefit/
https://access.nyc.gov/programs/cooling-assistance-benefit/
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-03305
https://www1.nyc.gov/assets/em/html/beat-the-heat/beattheheat.html
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020


 خدمات الصحة العقلیة المجانیة
 .إن المساعدة متوافرة. منك أن تعرف بأنك لست وحدكإذا كنت تشعر بالضغط العصبي أو التوتر أو الضعف، فنرجو 

• :NYC Well  یعتبرNYC Well تحدث إلى أحد . وسیلتك للوصول إلى دعم الصحة العقلیة بشكل مجاني وسري
االستشاریین عبر الھاتف أو المراسلة النصیة أو الدردشة وتمّكن من الوصول إلى خدمات الصحة العقلیة واإلدمان، بأكثر 

تتاح المساعدة من خالل الھاتف أو . یوًما في العام 365/أیام أسبوعیًا 7 /ساعة یومیًا 24لغة، على مدار  200من 
لمزید من المعلومات، یُرجى زیارة الموقع ! الرسائل النصیة أو الدردشة

/https://nycwell.cityofnewyork.us/en 
یمكن الوصول إلى  :في والیة نیویورك) COVID-19(خط الساخن للدعم العاطفي أثناء انتشار فیروس كورونا ال •

 .9314-863-844-1استشارات الصحة العقلیة المجانیة على الرقم 

 خدمات الصحة العقلیة والخدمات الصحیة للشباب البالغین

تظل األبواب مفتوحة  ":Mount Sinai Adolescent Health Center"مركز الرعایة الصحیة للمراھقین  •
 3000-423-212اتصل على . من االثنین إلى السبت لجمیع الشباب الذین یحتاجون إلى الحصول على الخدمات

أیام أسبوعیًا للشباب الذین یعانون من  7ساعة یومیًا،  24تظل األبواب مفتوحة  :)Covenant House(دار العھد  •
 www.covenanthouse.org أو تفضل بزیارة الموقع 212-613-0300اتصل على . التشرد

 LGBTQالخدمات الطبیة وخدمات الصحة العقلیة لمجتمع 

 NYC Unityعلى مستوى المدینة التابع لمشروع  LGBTQلمجتمع ) COVID-19(دلیل فیروس كورونا  •
Project:  والمثلیین،  برنامج وخدمة داعمة لمجتمع المثلیات 100للحصول على أحدث المعلومات حول أكثر من

، التي ال تزال )LGBTQ(ومزدوجي المیل الجنسّي، ومغایري الھویة الجنسیة، والمشكلین جنسی�ا، وثنائیي الجنس 
دلیل موارد فیروس كورونا متوافرة افتراضی�ا أو بالحضور الشخصي عبر أنحاء مدینة نیویورك، یُرجى زیارة 

)19-COVID ( ،لمجتمع المثلیات والمثلیین، ومزدوجي المیل الجنسّي، ومغایري الھویة الجنسیة، والمشكلین جنسی�ا
 NYC Unity Projectالتابع لمشروع ) LGBTQ(وثنائیي الجنس 

خط ساخن لحاالت الرغبة في االنتحار، متاح على مستوى الوالیات المتحدة على  Trevor Project:مشروع  •
یتاح المستشارون . LGBTQساعة یومیًا ویتمتع بالخصوصیة والمجانیة، مخصص لشباب مجتمع  24 مدار

إذا كنت شابًا یافعًا وتعاني من أزمات أو تشعر بالرغبة . أیام أسبوعیًا 7/ساعة یومیًا 24من أجل تقدیم الدعم لك  المدربون
-1في االنتحار أو تحتاج إلى مكان آمن وخاٍل من األحكام المسبقة والتحیزات حتى تتحدث فیھ بحریة، فاتصل بالرقم 

 roject.orgwww.thetrevorpأو بادر بزیارة الموقع  7386-488-866
سیكون جدول الزیارات، لألشخاص الذین یعانون من أعراض طارئة أو الرعایة  :الصحیة Callen- Lordeعیادة  •

وسیستقبل . ، بینما المرضى سیتم فحصھم عبر الھاتفمساءً  3صباًحا إلى  9الشخصیة، من االثنین إلى الجمعة من 
ستكون . ال یتم قبول مرضى جدد في الوقت الحالي. یوم موعدھماألشخاص المقرر لھم مواعید روتینیة مكالمة ھاتفیة 

، من االثنین إلى الجمعة في تشیلسي وبرونكس، أما الذین یحتاجون إلى مساءً  5صباًحا إلى  9ساعات عمل الصیدلیة من 
تفضل بزیارة . Callen-Lordeصرف وصفات طبیة، فیمكنھم استالمھا عبر خدمة التوصیل المجانیة من 

 Lorde.org-www.Callen عالموق
أیام أسبوعیًا للشباب الذین یعانون من  7ساعة یومیًا،  24تظل األبواب مفتوحة  :)Covenant House(دار العھد  •

 www.covenanthouse.org أو تفضل بزیارة الموقع 212-613-0300اتصل على . التشرد
 .8453-613 (718)ستظل مفتوحة ومتاحة لإلجابة عن استفساراتك ومخاوفك عبر الھاتف بالرقم  :H.E.A.Tعیادة  •

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://www.mountsinai.org/locations/adolescent-health-center
http://www.covenanthouse.org/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/lgbtq-coronavirus-resources/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/lgbtq-coronavirus-resources/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/lgbtq-coronavirus-resources/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/lgbtq-coronavirus-resources/
http://www.thetrevorproject.org/
http://www.callen-lorde.org/
http://www.covenanthouse.org/


 مساءً  10صباًحا إلى  9یعمل فریق المعلومات واإلحالة على مكاتب أمامیة افتراضیة من الساعة : مركز المثلیین جنسًیا •
 www.gaycenter.org تفضل بزیارة –. 212-620-7310من االثنین إلى السبت على الرقم 

• Trans Lifeline:  یقدمTrans Lifeline  خدمات دعم األقران ویمكنھم مساعدتك في الوصول إلى العدید من
. صنادیق الطوارئ وموارد المساعدات المتبادلة التي یتم جمعھا على المستوى المحلي وعلى مستوى الوالیات المتحدة

 www.translifeline.org :تفضل بزیارة. 877–565–8860اتصل بھم عن طریق الرقم 
یتاح . 9696-654-917: خط ساخن مخصص فقط لألشخاص الذین یتصلون من الحجز:  تحقیق المساواة للمھاجرین •

: الطلبات العامة وغیرھا من خدمات المساعدة القانونیة. من االثنین إلى الجمعة. مساءً  5:30صباًحا وحتى  9:30من 
 1:00صباًحا إلى  10:00یومي االثنین واألربعاء، ومن  مساءً  4:00ظھًرا إلى  1:00تتاح من . 212-714-2904

 www.immigrationequality.org تفضل بزیارة الموقع. ظھًرا أیام الجمعة

 العودة إلى األعلى

 الرعایة الصحیة عن بُعد المساعدة في استخدام خدمات
الرعایة الصحیة عن بعد ھي تلك التي تحصل فیھا على الرعایة الصحیة أو العالج عبر ھاتفك أو جھازك اللوحي أو جھاز 

الكمبیوتر الخاص بك، بدال من الحضور شخصیًا لمقابلة مقدم الخدمات االجتماعیة أو الدعم أو مقدم الرعایة الصحیة الخاص 
، یحصل العدید من األشخاص على الخدمات من خالل الخدمات الصحیة عن )COVID-19(فیروس كورونا  خالل أزمة. بك

 .بُعد، من أجل المساعدة في تخفیف مخاطر انتشار الفیروس أو اإلصابة بھ

ھذه، والتي وضعتھا عائالت مدینة نیویورك ومقدمي الخدمات فیھا من  عن بُعدنصائح الرعایة الصحیة  یُرجى االطالع على
وسوف . أجل اإلجابة عن األسئلة الشائعة ومساعدتك في تحقیق أقصى استفادة من مواعید الرعایة الصحیة المقدمة عن بُعد

یتوفر . ، وغیرھا من األمورواالستعداد للجلسة االفتراضیة ،إعداد األداة التكنولوجیة الخاصة بك تعثر على معلومات حول
 .بإحدى عشر لغة المورد ھذا

 العودة إلى األعلى

 الوصول إلى خدمات اللیاقة البدنیة
وتعتبر دروس التمارین المجانیة المتاحة عبر . من المھم أن نحافظ على صحتنا ونشاطنا، حتى لو كنا مالزمین لمنازلنا

 :اإلنترنت حالً رائعًا

 .دروس التمارین الریاضیة المجانیة عبر اإلنترنت YMCAتقدم  :دروس التمارین الریاضیة المجانیة عبر اإلنترنت •

 العودة إلى األعلى

 تعاطي الكحول والمخدرات
. ، أن تؤثر في طریقة تعاطي الناس للكحول والمخدرات)COVID-19(یمكن لألحداث العصیبة، مثل جائحة فیروس كورونا 

فقد یشرب الناس مزیدًا من الكحول ویتعاطون المخدرات بشكل أكثر تكراًرا ضمن استجابتھم لفقدان الدخل بشكل مفاجئ أو 
 .فقدان األحباء أو الملل أو عدم القدرة على ممارسة إستراتیجیات التأقلم األخرى

ص أن یستمتعوا بشرب الكحول بقلیل من المخاطر الصحیة، ولكن شرب الكحولیات بغرض التأقلم مع ویمكن للكثیر من األشخا
إن االنتباه . األحداث العصیبة قد یؤدي إلى تفاقم أي تحدیات كنت تواجھھا أثناء تحكمك في تعاطیك للكحول أو الحد من تعاطیھ

یُرجى االطالع . بشرب الكحول بطریقة أكثر صحیةإلى شربك للكحولیات یمكن أن یساعدك في وضع حدود تسمح لك 
 ).ھنا تتوافر الترجمات(للحصول على معلومات مفیدة حول استخدام الكحول  NYC DOHMHالدلیل المقدم من  على

http://www.gaycenter.org/
http://www.translifeline.org/
http://www.immigrationequality.org/
https://www.familypathways.nyc/telehealth-tips
https://www.familypathways.nyc/telehealth-tips-for-families/#how-do-i-do-video-calls
https://www.familypathways.nyc/telehealth-tips-for-families/#how-do-i-do-video-calls
https://www.familypathways.nyc/telehealth-tips-for-families/#how-should-i-get-ready-for-a-call
https://www.familypathways.nyc/telehealth-tips-for-families/#how-should-i-get-ready-for-a-call
https://ymca360.org/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-alcohol-use.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-prevention-and-care.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-prevention-and-care.page


أیًضا توجیھات للسالمة بشأن تعاطي المخدرات أثناء انتشار فیروس كورونا  NYC DOHMHلقد أصدرت إدارة 
)19-COVID (مع توافر الترجمات ھنا والتي یمكنك الوصول إلیھا عبر الرابط المتاح: 

 توجیھات لألشخاص الذین یتعاطون المخدرات): COVID-19(فیروس كورونا  •
 )COVID-19(التعامل مع الجرعات الزائدة خالل جائحة فیروس كورونا  •
 )COVID-19(ول على عالج اضطراب تعاطي المواد األفیونیة في المنزل أثناء جائحة فیروس كورونا كیفیة الحص •
الترفیھي أثناء جائحة فیروس كورونا توجیھات بشأن التخزین اآلمن لألدویة والمواد المخصصة لالستخدام  •

)19-COVID( 

أو /مدینة نیویورك العدید من الخدمات المجانیة ومنخفضة التكلفة لألشخاص الذین یعانون من تعاطي المخدرات و لدى 
الساعة  باإلضافة إلى القوائم المدرجة أدناه، یمكنك االتصال بالخط الساخن لدى مدینة نیویورك والمتاح على مدار. الكحول

 .عبر اإلنترنت NYC Well أو زیارة) WELL-NYC-888-1 )9355-692-888-1 یومی�ا طوال أیام األسبوع على

 العثور على المساعدة

 ) Office of Addiction Services and Supports, OASAS(مكتب خدمات اإلدمان والدعم  •
ُمحدد مواقع عالج اإلدمان  احصل على برنامج العالج المناسب من المخدرات أو الكحول باستخدام :في نیویورك

)Addiction Treatment Locator( . خدمات عالج اإلدمان والتعافي ال تزال متاحة أثناء وباء فیروس كورونا
)COVID-19 (وسواء كنت في حاجة للكالم أو كنت تشعر بالقلق من أن تدخل في انسحاب أو انتكاسة، فإن . العالمي

الفیدیو أو /في أنحاء والیة نیویورك متاحون عبر الھاتف OASASمقدمي الخدمة المرخصین أو الممولین من مكتب 
أیام أسبوعیًا بخصوص اإلدمان أو تعاطي المخدرات أو  7/ساعة یومیًا 24للمساعدة . وجًھا لوجھ في وجود مسافة آمنة

إلى الرقم  HOPENY، أو أرسل رسالة نصیة تحتوي على كلمة 877-846-7369 القمار، یرجى االتصال بالرقم
 .للحصول على المزید من المعلومات OASASتفضل بزیارة  ، أو)467369(

للتعرف على االجتماعات غیر الكاشفة عن ھویة  :والمنعقدة عن بُعداالجتماعات غیر الكاشفة عن ھویة مدمني الكحول  •
 .NY Intergroup مدمني الكحول والمنعقدة عن بُعد، یُرجى زیارة

 العودة إلى األعلى

 )الكمامات(أغطیة الوجھ 
 األمان

. عدم ارتداء أغطیة الوجھ المصنوعة من القماش) 2(یُرجى مالحظة أنھ یجب على األطفال الذین تقل أعمارھم عن عامین 
وأفكاًرا حول  األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال نصائح مفیدة للحفاظ على سالمة األطفال عند استخدام أغطیة الوجھأصدرت 

 .كیفیة المساعدة في تشجیع طفلك على استخدام غطاء الوجھ عند الضرورة

 )Do-It-Yourself(افعل ذلك بنفسك 
 !ویمكن أن یكون صنعھا ممتعًاال یجب أن تكون أغطیة الوجھ باھظة الثمن 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-prevention-and-care.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-prevention-and-care.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-people-use-drugs-guidance.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-responding-overdose.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/basas/bupe-methadone.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-safe-storage-of-medications.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-safe-storage-of-medications.pdf
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://oasas.ny.gov/covid19
https://www.nyintergroup.org/
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx


حول كیفیة استخدام أغطیة الوجھ، مع تعلیمات لخیارات الخیاطة أو دون  تعلیمات) CDC(األمراض  مكافحة یوفر مركز •
 .الخیاطة

كیفیة استخدام قمیص قدیم لصناعة غطاء وجھ من القماش  New York Timesمقطع الفیدیو ھذا المقدم من یوضح  •
 ).ال تلزم الخیاطة(یمكن إعادة استخدامھ 

ویرتبط الموقع بأمثلة أخرى من األعمال المنزلیة التي قد ترغب في ( مثاالً سھالً آخر، وال یحتوي على خیاطةإلیك  •
 ).تجربتھا مع أطفالك

 العودة إلى األعلى

 دعم ألولیاء األمور ومقدمي الرعایة
في حین أنھ من المخیف للوالدین أن یفكروا في إصابتھم بالمرض، إال أنك قد تشعر باالرتیاح  :خطة لطفلك في حالة مرضك

سالمة طفلك من خالل الترتیب لشخص  یمكنك الحفاظ على. حین تتحدث إلى أصدقائك وعائلتك حول خطة لطفلك إذا حدث ذلك
بالغ سلیم ومسؤول أن یرعى طفلك إذا أصبحت مریًضا جدًا بحیث ال یمكنك االعتناء بھ أو إذا كنت بحاجة إلى الذھاب إلى 

وقد وضعنا بعض النصائح التي یجب مراعاتھا حول . قد یتخذ الوالدان ترتیبات مختلفة اعتمادًا على وضع عائلتك. المستشفى
 .التواصل) 3كیف یمكن أن تعمل الخطة، و) 2من الذي یجب أن تطلب منھ ذلك، و )1

قامت إدارة الطوارئ في مدینة نیویورك وفریق التخطیط للحیوانات بإنشاء الخط الساخن  :للعائالت التي لدیھا حیوانات ألیفة
وھو المخصص لمالكي الحیوانات المتضررین من جائحة فیروس كورونا " COVID-19 Pet Hotline"للحیوانات األلیفة 

)19-COVID( 204-8821 اتصل على. إلى المساعدة ویحتاجوا) 8، وھو مفتوح طوال أیام األسبوع من الساعة )877 
 )باللغة اإلسبانیة أو باللغة اإلنجلیزیة اطلع على المنشور. (حسب التوقیت الشرقي مساءً  8صباًحا إلى 

وفیما یلي الطرق التي یمكن أن . مع إغالق المدارس وبقاء األطفال في المنازل، یواجھ العدید من أولیاء األمور ضغًطا إضافًیا
 :ط على أولیاء األمورتساعد في تخفیف الضغ

• Mindfulness For Parents )الیقظة ألولیاء األمور( 
 أسالیب التنفس العمیق •

، قد یواجھ )COVID-19(نظًرا ألننا قد نظل في منازلنا لفترات طویلة من أجل المساعدة في وقف انتشار فیروس كورونا 
 .اآلباء واألمھات تحدیات خاصة

 .من أجل الحفاظ على ھدوء المنزل النصائح اإلیجابیة لآلباء واألمھاتوھذه بعض  •
 وغیرھمموارد حول فیروس كورونا ونصائح لآلباء واألمھات واألطفال  اطلع أیًضا على، •
 )COVID-19(أثناء انتشار فیروس كورونا  للتعامل مع األطفال الجدد نصائح •
 )COVID-19(خالل جائحة فیروس كورونا  األطفال العاطفیة حسن معیشة لدعم موارد مخصصة •
حول إدارة التوتر والوقایة من تعاطي  في والیة نیویورك) OASAS(نصائح من مكتب خدمات اإلدمان والدعم  •

 )COVID-19(المخدرات خالل أزمة فیروس كورونا 

فیما یلي ). COVID-19(یبحث العدید من أولیاء األمور عن النصائح حول كیفیة التحدث مع األطفال حول فیروس كورونا 
 :الفیدیو وأوراق األنشطة المفیدةبعض مقاطع 

• PBS:  اقرأ ھذا المقال منPBS Kids  19(وستجد فیھ نصائح مفیدة حول التحدث عن فیروس كورونا-COVID (
 .مع األطفال

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.nytimes.com/video/well/100000007078467/homemade-face-mask-tutorial.html
https://www.youtube.com/watch?v=R1FHPI4XpRs
https://www.youtube.com/watch?v=R1FHPI4XpRs
https://www1.nyc.gov/site/acs/about/planforyourchild.page
https://www1.nyc.gov/assets/acs/images/content/About/covid19/covidnychotlineflyer.jpg
https://www1.nyc.gov/assets/acs/images/content/About/covid19/covidnychotlineflyer.jpg
https://www1.nyc.gov/assets/acs/images/content/About/covid19/covidnychotlineflyersp.jpg
https://www1.nyc.gov/assets/acs/images/content/About/covid19/covidnychotlineflyersp.jpg
https://www.zerotothree.org/resources/2268-mindfulness-for-parents
https://www.thedeepsleepco.com/4-7-8-breathing/
https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Pages/Positive-Parenting-and-COVID-19_10-Tips.aspx
https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Pages/Positive-Parenting-and-COVID-19_10-Tips.aspx
https://preventchildabuse.org/coronavirus-resources/
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/crying-colic/Pages/Tips-for-Coping-with-a-New-Baby.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/crying-colic/Pages/Tips-for-Coping-with-a-New-Baby.aspx
https://www.childtrends.org/publications/resources-for-supporting-childrens-emotional-well-being-during-the-covid-19-pandemic
https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/covid19/supportingfamilies.pdf
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus


• Sesame Street )أنشأ أصدقاؤنا في  ):عالم سمسمSesame Street  دلیالً حول كیفیة مناقشة فیروس كورونا
)COVID-19 (مع األطفال الصغار. 

والتي تُعلم األطفال صفحات ملونة ُممتعة قابلة للطباعة ) عالم سمسم( Sesame streetأنشأت  :أھمیة غسل الیدین •
 .كیفیة غسل أیدیھم خطوة بخطوة

 تبحث عن بعض األنشطة الترفیھیة والتعلیمیة الممتعة ألطفالك أثناء إقامتك في المنزل؟ ھل 

: برامج افتراضیة لألطفال من جمیع األعمار، بما في ذلك ): LibraryBrooklyn Public(مكتبة بروكلین العامة  •
 .الیوغا ووقت سرد القصص والتحسین وغیرھا

قد ال تكون قادًرا على زیارة متحف  ):Children's Museum of Manhattan(متحف األطفال في مانھاتن  •
كن لماذا ال تُحضره إلى منزلك؟ استمتع بزیارة الموقع اإللكتروني لمتحف األطفال في مانھاتن للحصول على األطفال، ول

 !األسبوع جمیع أیام ھناك أشیاء تناسب. بعض األفكار حول كیفیة ملء یوم الطفل باألنشطة التفاعلیة الجذابة
شاھد مقاطع الفیدیو ھذه من متحف  ):Children's Museum of the Arts(متحف الفنون المخصص لألطفال  •

زھور مربوطة وملونة ومحطات فضاء : الفنون المخصص لألطفال وتعلَّم كیفیة إنشاء مشاریع فنیة من المواد المنزلیة
 !ھناك أشیاء تناسب الجمیع. وعرائس

تقدم دیزني سلسلة تمارین مجانیة مناسبة للعائالت والتي ستجعلك  ):Disney Workouts(تمارین دیزني الریاضیة  •
 .تتعرق دون أن تغادر منزلك

ُجرعة إبداع یومیة یصممھا ویقودھا باقة من أفضل الفنانین  :ssroomup Cla-Lincoln Center Popفصول  •
كل فصل من الفصول الرقمیة التي تُبث مباشرة كل یوم سیَستخدم المواد الموجودة في المنزل . والُمعلمین في العالم

 .لمساعدة العائالت التي لدیھا أطفال على استكشاف مجموعٍة متنوعة من األشكال الفنیة
أو البقاء في المنزل، انضم إلینا في /أثناء التزامك بالتباعد االجتماعي و ):NYC Parks(متنزھات مدینة نیویورك  •

انضم إلینا في جوالت المتنزھات الحیة والتأمل واللیاقة البدنیة ودروس الفنون واألنشطة . عبر اإلنترنت -المتنزھات 
 !الترفیھیة لألطفال وغیرھا الكثیر

• Scholastic:  أنشأتScholastic لمجانیة في المنزل من أجل األطفالقائمة ممتعة من األنشطة ا. 
• Storyline Online:  مكتبة رقمیة تضم عشرات من كتب األطفال التي یقرؤھا علیھم ممثلون مشھورون، بما في ذلك

Oprah Winfrey. 
دلیل للمعسكرات الصیفیة االفتراضیة المجانیة التي تقدم باقة  :)Summer Camp Hub(مركز المعسكرات الصیفیة  •

 .واسعة من األنشطة، مثل الروبوتات والریاضیات والفن والقراءة والكتابة وغیرھا
وتعتبر القصص مناسبة لتالمیذ الصفوف من ریاض . إمكانیة الوصول إلى أرشیفھا الرقمي Time for Kidsتتیح مجلة  •

وھي مصممة لتعلیم األطفال عما یوجد في . األطفال إلى الصف السادس وتم تصنیفھا إلى مجموعات وفقًا لمستوى الصف
 .قدراتھم على قراءة وكتابة األخبارالعالم من حولھم وبناء 

التي تستھدف تلبیة االحتیاجات ) اآلن باستخدام العملیات عن بعد واالفتراضیة(الدعم المنزلي والمجتمعي  ACSتقدم 
 .الفریدة لعائلتك

ھذه الخدمات مجانیة . بمساعدة العائالت على الحفاظ على سالمة األطفال في المنزل خدمات الوقایةتقوم  :خدمات الوقایة •
فال في سن المدرسة، وطوعیة ومتاحة في كل حي في مدینة نیویورك لدعم األسر التي لدیھا أطفال من الرضع، واألط

والخدمات مصممة لتلبیة االحتیاجات الفردیة وقد تشمل مساعدة اآلباء ومقدمي الرعایة في . والمراھقین، والشباب البالغین
األمراض العقلیة، وإدمان المخدرات، والعنف األسري، والشباب المستغَل أو المعرض للخطر، : مواجھة التحدیات مثل
خاصة؛ وتساعد على ربط األسر بالدعم الملموس لتلبیة المسكن أو رعایة األطفال أو االحتیاجات واالحتیاجات الطبیة ال

للحصول على المزید من المعلومات  OPTA@acs.nyc.govیُرجى إرسال برید إلكتروني إلى . األساسیة األخرى
 .لتكوالمطابقة مع البرنامج المناسب لعائ

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sesamestreet.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia_folders%2FImages%2FPDF3V3.pdf&data=02%7C01%7CMarisa.Kaufman%40acs.nyc.gov%7Cb69f498c3fc94eb1bd5508d7d5bdd57b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637212883611478694&sdata=yfTb3PtdY8sxcVTrHMvja37rjixF3VxIRNTSEwMdBlk%3D&reserved=0
https://www.sesamestreet.org/caring?utm_source=SS.org%20Caring%20for%20Each%20Other%20Mission%20Section&utm_medium=homepage%20link&utm_campaign=Caring%20for%20Each%20Other
https://www.bklynlibrary.org/event-series/Virtual-Programming
https://cmom.org/learn/cmom-at-home/
https://vimeo.com/showcase/5247794
https://family.disney.com/articles/disney-workouts/
https://www.facebook.com/LincolnCenterNYC
https://mailchi.mp/839815dad975/covid-19-community-resources-from-the-crw-prevention-team-3876393?e=e37e3cfb76
https://www.scholastic.com/parents/kids-activities-and-printables.html
https://www.youtube.com/user/StorylineOnline
https://summercamphub.com/free-online-summer-camps/
https://time.com/tfk-free/
https://www1.nyc.gov/site/acs/child-welfare/preventive-services.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/child-welfare/preventive-services.page
mailto:OPTA@acs.nyc.gov


الدعم لألسر  )FAP(برنامج تقییم األسرة یوفر  ):Family Assessment Program(برنامج تقییم األسرة  •
على تقویة األسر وتقلیل النزاع  FAPیعمل برنامج . عاًما الذین یعانون من التحدیات الیومیة 18والشباب حتى عمر 

ومساعدة األسر على التعامل مع المخاوف مثل ھروب طفل أو تخلیھ عن المدرسة أو إدمان المخدرات أو الكحول أو القیام 
طوعیة، ویمكن لكل أسرة الحصول على تقییم فردي مع أخصائي اجتماعي  FAPبسلوك مدمر أو خطیر خدمات برنامج 

 .األسریة متخصص في حل األزمات

. أو الفیدیو/مغلقة حالیًا أمام الجمھور، ولكن یمكن إجراء جمیع االستفسارات والتقییمات عبر الھاتف و FAPمكاتب برنامج 
عن  FAPیُرجى التواصل مع برنامج . نحن نربط األسر بالخدمات العالجیة المدعومة باألدلة وكذلك المنظمات المجتمعیة

 :وعبر الھاتف FAPinquiry@acs.nyc.govطریق البرید اإللكتروني 

 Bronx :718-664-1800مكتب  •
 Brooklyn :646-584-5178 / 347-907-0464 / 646-584-8935مكتب  •
 Manhattan :212-341-0012مكتب  •
 Staten Island :718-720-0418 / 646-276-4170مكتب  •
 Queens :646-599-3308 / 718-725-3244مكتب  •

جمیع  الرد على ، وسیتم5-9یتم الرد على رسائل صندوق البرید اإللكتروني والمكالمات الھاتفیة من االثنین إلى الجمعة 
 .الرسائل

 العودة إلى األعلى

 موارد للمراھقین
ألشخاص آخرین قد یمرضون بسببھ ) COVID-19(حتى لو كنت تشعر بصحة جیدة، ال یزال بإمكانك نشر فیروس كورونا 

إن ابتعادك عن اآلخرین وممارسة األنشطة في المنزل ھو أفضل طریقة للتواصل مع المجتمع والعنایة بھ في الوقت . بشدة
 .الحالي

 .واالستمتاع بوقتك أثناء مالزمتك للمنزل للبقاء على تواصللحسن الحظ، یمكنك العثور على وسائل عدیدة 

في الغالب، . یمكن أن یكون االضطرار لمالزمة المنزل أمًرا صعبًا ):COVID-19(تعامل المراھقین مع فیروس كورونا 
قد . إلى المدرسة، ومصاحبة أصدقائك، وقد یشعر البعض منكم باإلرھاق بسبب رعایتھ ألشقائھ األصغر عمًراستفتقد الذھاب 

ربما تكون لدیك استفسارات بخصوص . یرتفع صوت األشخاص الموجودین في المنزل أثناء التحدث معك أو بعضھم مع بعض
لكن الخبر السار ھو ! ربما تحتاج لمن تتحدث إلیھ فقط أو. ، أو غیر ذلك من المسائل الصحیة)COVID-19(فیروس كورونا 
 .الكثیر من الخدمات والمساعدة المتوفرة للشباب أنھ ال یزال ھناك

 العودة إلى األعلى

https://www1.nyc.gov/site/acs/justice/family-assessment-program.page
mailto:FAPinquiry@acs.nyc.gov
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/fun-at-home/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/fun-at-home/
https://www1.nyc.gov/site/acs/about/teenstakeoncovid.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/about/teenstakeoncovid.page


 یش فیھجھات االتصال في الحي الذي تع
مع المنظمات  ACSتتعاون  :المحلي) Family Enrichment Center(ابحث عن مركز إثراء الحیاة األسریة 

، وھي )Family Enrichment Centers, FECs(المجتمعیة في ثالثة أحیاء لتوفیر مراكز إثراء الحیاة األسریة 
اآلن إحاالت ودعم عن  FECوتقدم مراكز . وبالشراكة معھمساحات دافئة تشبھ المنزل توفر مجموعة من العروض للمجتمع 

المحلي للحصول على مزید  FECیُرجى التواصل مع مركز . بعد، فضالً عن موارد محدودة في حاالت الطوارئ الشخصیة
 .من المعلومات

The C.R.I.B. in East New York 
 یُجرى العمل عن بُعد: ساعات العمل

 thecrib.enyfec@gmail.com أو 477-646- 6780
thecrib.enyfec.org 

2779 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY 11207 

Circle of Dreams in Highbridge 
 ویُجرى العمل عن بُعد مساءً  2 -صباًحا  11 /أیام الثالثاء، واألربعاء، والجمعة : ساعات العمل

718-618-5559 
acamacho@childrensvillage.org 
266 E. 165th St., Bronx, NY 10456 

O.U.R. Place in Hunts Point/Longwood 
 ویُجرى العمل عن بُعد مساءً  4 - 2 /الجمعة  -االثنین : ساعات العمل

917-945-1152 
windham.org-ourplacefec.graham 

940 Garrison Avenue, Bronx, NY 10474 

االجتماعات وھم یستخدمون اآلن . مجموعة تخطیط مجتمعیة تجتمع شھریًا ACS 11أنشأت  :الشراكات الُمجتمعیَّة
یمكنك . توفر بعض الشراكات أیًضا موارد طوارئ شخصیة. االفتراضیة والبرید اإللكتروني للتخطیط وتقدیم اإلحاالت لألسر

 .وأدناه ھناالوصول إلى معلومات االتصال وساعات العمل لشراكات المجتمع 

Bedford-Stuyvesant 
 یُجرى العمل عن بُعد: ساعات العمل

347-365-3852 
www.bedstuycpp.org 
info@bedstuycpp.org 

Bushwick 
 یُجرى العمل عن بُعد: ساعات العمل

 )االثنین، الخمیس( 766: الرقم الداخلي 718-497-6090
الثالثاء، األربعاء، ( 793: الرقم الداخلي 718-497-6090

 )الجمعة
www.bushwickcommunitypartnershipny.

org 
bushwickcpi@gmail.com 

 
 
 

Highbridge 
 مساءً  3 -صباًحا  10الجمعة -االثنین: ساعات العمل

718-293-4352 
bridgebuilderscpo@gmail.com 

Hunts Point 
 یُجرى العمل عن بُعد: ساعات العمل

 2036-464-646أو  917-514-1710
-www.huntspoint.org/community

rtnershippa 
hpcommunitypartnership@hpac10474.

org 

Jamaica 
 یُجرى العمل عن بُعد: ساعات العمل

718-526-2400 x 2018  3851-589-917أو 
jamaicapartners@shelteringarmsny.or

g 

mailto:thecrib.enyfec@gmail.com
https://thecrib.enyfec.org/
mailto:acamacho@childrensvillage.org
https://ourplacefec.graham-windham.org/
https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/covid19/cppfeccontactinfo.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/covid19/cppfeccontactinfo.pdf
http://www.bedstuycpp.org/
mailto:info@bedstuycpp.org
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
mailto:bushwickcpi@gmail.com
mailto:bridgebuilderscpo@gmail.com
https://www.huntspoint.org/community-partnership
https://www.huntspoint.org/community-partnership
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
mailto:jamaicapartners@shelteringarmsny.org
mailto:jamaicapartners@shelteringarmsny.org


East Flatbush 
 یُجرى العمل عن بُعد: ساعات العمل

718-758-7802 
EF@cpp.jccany.org 

East Harlem 
 یُجرى العمل عن بُعد: ساعات العمل

 7798-431-929أو  646-345-3614
eastharlemcpp@unionsettlement.org 

East New York 
 یُجرى العمل عن بُعد: ساعات العمل

877-827-7369 
eastnycpp@gmail.com 

Elmhurst 
 یُجرى العمل عن بُعد: ساعات العمل

718-523-6868 x103 
ECP@mediatenyc.org 

Mott Haven 
 یُجرى العمل عن بُعد: ساعات العمل

 1150-529-914أو  347-441-0785
Motthavenpartnership@gmail.com 

Staten Island (North Shore) 
 یُجرى العمل عن بُعد: ساعات العمل

917-485-7710 
www.sicpp.com 

SICPPInfo@nyfoundling.org 

 
 

 العودة إلى األعلى

 

mailto:EF@cpp.jccany.org
mailto:eastharlemcpp@unionsettlement.org
mailto:eastnycpp@gmail.com
mailto:ECP@mediatenyc.org
mailto:Motthavenpartnership@gmail.com
http://www.sicpp.com/
mailto:SICPPInfo@nyfoundling.org
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