
 
 

 2020أغسطس  13تاریخ آخر تحدیث 
 

 )COVID(تعامل المراھقین مع فیروس كورونا 
في الغالب، ستفتقد الذھاب إلى المدرسة، ومصاحبة أصدقائك، وقد یشعر . یمكن أن یكون االضطرار لمالزمة المنزل صعبًا

قد یرتفع صوت األشخاص الموجودین في المنزل أثناء التحدث . ألشقائھ األصغر عمًراالبعض منكم باإلرھاق بسبب رعایتھ 
، أو غیر ذلك من المسائل )COVID-19(ربما تكون لدیك استفسارات بخصوص فیروس كورونا . معك أو بعضھم مع بعض

 !أو ربما تحتاج لمن تتحدث إلیھ فقط. الصحیة

 .أنت لست وحدك

لكن الخبر السار ھو أنھ ال یزال . والیافعین في جمیع أنحاء مدینة نیویورك بنفس ما تشعر بھ بالضبطیشعر العدید من المراھقین 
 !ھناك الكثیر من الخدمات والمساعدة المتوفرة للشباب

 :وبمجرد ضغطة على الفأرة، أو نقرة على الھاتف، یمكنك الوصول إلى ما تحتاج من خدمات لتشعر بالتحسن

 أنشطة مرحة وآمنة للقیام بھا في المنزل
 الدعم التعلیمي

 )COVID-19(صحتك خالل فترة انتشار فیروس كورونا 
 خدمات الصحة العقلیة

الموارد الخاصة بمجتمع المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسّي ومغایري الھویة الجنسیة والمشكلین جنسیًا وثنائیي 
 وصحتھم العقلیة) LGBTQIA(الجنس 

 الوقایة من تعاطي المخدرات وعالجھ
 یة الصحیة عن بُعدخدمات الرعا باستخدام المساعدة

 العنف العائلي أو العنف ضمن العالقات
 منع االنتحار

 االتجار باألطفال
ر  التنمُّ

 خیارات تنظیم األسرة
 األم المراھقین/دعم األب

 دعم اإلسكان
 للشباب ACSموارد 

 أنشطة مرحة وآمنة للقیام بھا في المنزل
أو  SAT؟ ماذا عن تدریب مجاني لشھادة )NBA(ھل ترغب في الحصول على إذن مجاني للرابطة الوطنیة لكرة السلة 

HSE ؟ أو ھل تتناسب دورةMario Kart tournament  مع سرعتك أكثر؟ ھل تحاول الحفاظ على لیاقتك وترغب في
 اشتراك مجاني ألحد تطبیقات التمارین؟

إلى " Fun"أو إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة  Fun at Home یمكن للمراھقین والشباب البالغین زیارة •
 .للحصول على أحدث المعلومات بخصوص الموارد واألنشطة 97743

تقدم  )The Department of Youth & Community Development(إدارة الشباب وتطویر المجتمع  •
، وقم بالتسجیل لاللتحاق باألنشطة التي ھنا طالع الفرص! لك عروض الرقص والموسیقى والفن وصنع األفالم وغیرھا

یمكنك . لتحصل على أحدث المعلومات على ھاتفك مباشرةً  )347 (349-4361أرسل رسالة نصیة إلى الرقم . بھا تھتم

https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/fun-at-home/
https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/special_initiatives.page
https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/special_initiatives.page


للحصول  @ NYCyouth             عن طریق Twitter أو Facebook أو Instagram أیًضا متابعتھم على
 .على أحدث اإلعالنات عبر وسائل التواصل االجتماعي

 العودة إلى األعلى

 الدعم التعلیمي
توفر المساعدة في الواجب المنزلي عبر اإلنترنت من مدرسین خصوصیین بشكل  )NYPL(المكتبة العامة بنیویورك  •

اإلنجلیزیة واإلسبانیة، من بدایة المرحلة االبتدائیة وحتى  تتوفر الخدمة باللغتین. مساءً  11إلى  2فردي، یومیًا من الساعة 
ساعة  24یتوفر كذلك محتوى الفیدیو وغیر ذلك من الموارد على مدار . صفوف المدرسة الثانویة، في المواد الرئیسیة

 .ھناسجل الدخول إلى المكتبة العامة باستخدام رقم بطاقة المكتبة الخاص بك للدخول . یومیًا
إمكانیة البحث عن برامج بعد المدرسة، وخدمات تعلیمیة، ووظائف ومنح تدریب، والخدمة  discoverDYCDیتیح لك  •

 .ودعم اإلسكان، وخدمات المھاجرین، ومراكز اإلثراء اإلقلیمیة على مقربة منكالمجتمعیة، 
ویمكنك معرفة المزید عن ھذه . قصًصا حقیقیة یكتبھا مراھقون حول مواضیع مھمة بالنسبة إلى الشباب YCteenتنشر  •

موارد التعلم عن  یمكن الوصول إلى :للمعلمین وغیرھم ممن یعملون مع المراھقین .ھنا القصص واالطالع علیھا
 .المراھقونالتي تكون مبنیة على قصص كتبھا  بُعد

 لالطالع على أحدث المعلومات حول العام الدراسي  )DOE(موقع الویب الخاص بإدارة التعلیم  یُرجى زیارة •
 .التي سیتم توفیرھا ، بما یتضمن تدابیر الصحة والسالمة، وكذلك نماذج التعلم2021 - 2020 

 العودة إلى األعلى

 )COVID-19(صحتك خالل فترة انتشار فیروس كورونا 
احرص على حمایة َمن حولك من خالل ارتداء غطاء للوجھ . من الممكن أن تكون ناقالً للعدوى دون أن تظھر علیك أعراض

 ).كمامة(

أثناء تواجدھم مع أشخاص ) الكمامة(ارتداء غطاء الوجھ ) األطفال فوق سن عامینبما یتضمن (یجب على سكان نیویورك 
 .أقدام 6آخرین في مكان داخلي غیر منزلھم، حتى لو كان من الممكن الحفاظ على مسافة 

، وللحصول على نصائح أخرى حول الحفاظ على السالمة )الكمامات(لالطالع على مزید من المعلومات حول أغطیة الوجھ 
 .DOHMHالموقع اإللكتروني إلدارة ، یُرجى زیارة )COVID-19(والمساعدة في منع انتشار فیروس كورونا 

 ھل تحتاج إلى خدمات صحیة؟

المھم بصفة خاصة أن تتلقى المساعدة الطبیة ، یكون من )COVID-19(أثناء األزمة الصحیة العامة بسبب فیروس كورونا 
 .التي تحتاجھا

یقدم خدمات طبیة : "Mount Sinai Adolescent Health Center"مركز الرعایة الصحیة للمراھقین  •
وھو یقدم . عاًما 22أعوام إلى  10وخدمات صحة عقلیة شاملة ومتكاملة باإلضافة للتثقیف الوقائي للشباب من عمر 

الصحیة، والمشورة، والدعم، وعالج الصحة النفسیة والعالج األسري، وبرامج الصحة الجنسیة والتناسلیة، الرعایة 
أو  عبر اإلنترنت تفضل بالزیارة. ویفتح المركز أبوابھ من االثنین حتى السبت. ورعایة األسنان، والتغذیة، واللیاقة والعافیة

 .212-423-3000 اتصل على

http://www.instagram.com/nycyouth
http://www.facebook.com/nycyouth
http://www.twitter.com/nycyouth
https://www.nypl.org/about/remote-resources/kids-and-teens/homework-help-brainfuse
https://landing.brainfuse.com/authenticate.asp?u=main.nypl.ny.brainfuse.com
https://landing.brainfuse.com/authenticate.asp?u=main.nypl.ny.brainfuse.com
https://discoverdycd.dycdconnect.nyc/home
https://www.ycteenmag.org/index.html
https://www.ycteenmag.org/index.html
https://www.ycteenmag.org/index.html
https://app.smartsheet.com/b/publish?EQBCT=17d342119e184f45ac375ff1fca9c734
https://app.smartsheet.com/b/publish?EQBCT=17d342119e184f45ac375ff1fca9c734
https://app.smartsheet.com/b/publish?EQBCT=17d342119e184f45ac375ff1fca9c734
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www.teenhealthcare.org/
https://www.teenhealthcare.org/


 Generation NYC :لمزید من المعلومات حول الخدمات الصحیة المتاحة للمراھقین، یُرجى االطالع على •
Doctors & Insurance. 

 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 

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

متالزمة االلتھابات "ویُطلق على ھذه الحالة، التي لھا خصائص مشابھة لمرض كاواساكي ومتالزمة الصدمة التسممیة، اسم 
، وقد تكون مرتبطة بفیروس كورونا ")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
الطفل مریًضا بُحمى مستمرة، فیُرجى  إذا كان. والقيء، والطفح الجلدي، وتورم الیدین أو القدمینواإلسھال، مثل آالم البطن، 

إذا كان یعاني من . MIS-Cاالتصال بطبیب األطفال الخاص بھ في أقرب وقت ممكن من أجل تقییم احتمالیة إصابتھ بمتالزمة 
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 (

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

 العودة إلى األعلى

 خدمات الصحة العقلیة
ھل تحتاج إلى المساعدة في التعامل مع التوتر أو االكتئاب أو القلق أو النزاعات ھل تحتاج إلى التحدث إلى شخص ما؟ 

 .األُسریة؟ المساعدة متوافرة

یقدم خدمات طبیة : "Mount Sinai Adolescent Health Center"مركز الرعایة الصحیة للمراھقین  •
وھو یقدم . عاًما 22أعوام إلى  10وخدمات صحة عقلیة شاملة ومتكاملة باإلضافة للتثقیف الوقائي للشباب من عمر 

تفضل . ویفتح المركز أبوابھ من االثنین حتى السبت. المشورة والدعم وعالج الصحة العقلیة والعالج األُسري
 212-423-3000 أو اتصل بالرقم عبر اإلنترنت بالزیارة

• NYC Well:  یعتبرNYC Well تمّكن من . وسیلتك للوصول إلى دعم الصحة العقلیة بشكل مجاني وسري 
أیام  7/ساعة یومیًا 24لغة، على مدار  200الوصول إلى خدمات الصحة العقلیة وتعاطي المخدرات، بأكثر من 

 اتصل على الرقم ! تتاح المساعدة من خالل الھاتف أو الرسائل النصیة أو الدردشة. یوًما في العام 365/أسبوعیًا
WELL-NYC-888-1 )9355-926-888-1( أو أرسل رسالة نصیة فیھا كلمة ،"WELL " أو  65173إلى
 .عبر اإلنترنت الدردشة

https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/topics/doctors-and-insurance/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/topics/doctors-and-insurance/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/topics/doctors-and-insurance/
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://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www.teenhealthcare.org/
https://www.teenhealthcare.org/
tel:18886929355
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/


  ):Citywide Mental Health Telehealth Services(للصحة العقلیة عن بعد  Citywideخدمات  •
 .ھنا المتاحة عن طریق الھاتف، انقرلخدمات الصحة العقلیة على مستوى المدینة 

 العودة إلى األعلى

المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسّي  بصحة مجتمع الموارد الخاصة 
) LGBTQIA(ومغایري الھویة الجنسیة والمشكلین جنسیًا وثنائیي الجنس 

 وصحتھم العقلیة
 Ali Forneyمركز  لتقییم كامل الحتیاجاتك الصحیة البدنیة والعقلیة، تفضل بزیارة :Ali Forney Centerمركز  •

Center 212-206-0574 أو اتصل من المنزل على 
عاًما بالدعم المجتمعي لتعزیز التطور  21إلى  13ومناصریھم من  LGBTQبتزوید الشباب من مجتمع  المركزیقوم  •

الصحي في بیئة آمنة، ومؤیدة، وإیجابیة فیما یخص الجنس، وخالیة من الكحولیات والمخدرات، وتوفر أنشطة مثل فصول 
إنھم یوفرون أیًضا عالًجا خاًصا بتعاطي المخدرات ). مالتقوی اطلع على(التمارین، وقراءة الشعر، والمناقشة المجتمعیة 

، والعوامل التي تجعلھم أكثر LGBTQللمرضى الخارجیین من أجل التعامل على وجھ التحدید مع احتیاجات الشباب من 
أو قم بالتواصل عبر البرید  ھنا لمزید من المعلومات، انقر. عرضة لخطر إدمان المخدرات

 .646-556-9300 أو 212-620-7310 أو اتصل على recovery@gaycenter.org اإللكتروني
• H.E.A.T:  یوفر برنامج البدائل الصحیة والتعلیمیة للمراھقین(Health & Education Alternatives for 

Teens, HEAT)  الرعایة الطبیة وخدمات الصحة العقلیة وإدارة الحالة للشباب الذكور الذین یمارسون الجنس مع
رجال، والشابات المثلیات، والشباب العابر جنسیًا، مع التركیز خصوًصا على كل من یأتون من المجتمعات ذات البشرة 

 فك عبر الھاتف على الرقمستظل العیادة مفتوحة ومتاحة لإلجابة عن استفساراتك ومخاو. الملونة
 .H.E.A.T أو زیارة )718 (8453-613

• Housing Works:  متخصصون في تقدیم الخدمات للشباب الذكور الشواذ ذوي البشرة الملونة، والشباب الذكور
، والرجال الذین )young men who have sex with men, YMSM(الذین یمارسون الجنس مع رجال 

ومدمني والعابرین جنسیًا من ذوي البشرة الملونة، من جمیع الفئات العمریة، ) MSM(یمارسون الجنس مع رجال 
تفضل . ، والمشردین أو الذین لیس لدیھم إسكان مستقرLGBTQالمخدرات النشطین، وشباب مجتمع 

 أو االتصال من المنزل على الرقم Housing Works بزیارة
7400-473) 347( 

خط ساخن لحاالت الرغبة في االنتحار، متاح على مستوى الوالیات المتحدة على مدار  :Trevor Projectمشروع  •
یتاح المستشارون المدربون . LGBTQIAمخصص لشباب مجتمع ساعة یومیًا ویتمتع بالخصوصیة والمجانیة،  24
إذا كنت شابًا یافعًا وتعاني من أزمات أو تشعر بالرغبة في . أیام أسبوعیًا 7/ساعة یومیًا 24أجل تقدیم الدعم لك  من

اآلن على  TrevorLifelineاالنتحار أو في حاجة إلى مكان آمن وخاٍل من األحكام حتى تتحدث فیھ، فاتصل بخط 
 .Trevor Project أو تفضل بزیارة 1-866-488-7386 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

 اتصل بھم على الرقم
8860-565-877 

 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 

https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/mental-health-telehealth-contacts-for-covid-19.pdf
https://cdn-blob-prd.azureedge.net/prd-pws/docs/default-source/default-document-library/mental-health-telehealth-contacts-for-covid-19.pdf
http://www.aliforneycenter.org/
http://www.aliforneycenter.org/
https://gaycenter.org/
https://gaycenter.org/
https://gaycenter.org/calendar/
https://gaycenter.org/recovery-health/recovery/
https://gaycenter.org/recovery-health/recovery/
mailto:recovery@gaycenter.org
http://www.heatprogram.org/
https://www.housingworks.org/
http://www.thetrevorproject.org/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/lgbtq-coronavirus-resources/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/lgbtq-coronavirus-resources/


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

 العودة إلى األعلى
 

 الوقایة من تعاطي المخدرات وعالجھ
إذا . إذا كنت تعتقد أنك تواجھ مشكلة بخصوص تعاطي المخدرات أو اإلدمان، فابحث عن شخص بالغ تثق فیھ لكي تتحدث معھ

 .لم تكن قادًرا على التحدث إلى والدیك أو شخص بالغ وداعم غیرھما، فالمساعدة متاحة

لدیھ فریق متفاٍن من  :"Mount Sinai Adolescent Health Center"مركز الرعایة الصحیة للمراھقین  •
إلى  10األخصائیین االجتماعیین واألخصائیین النفسیین واألطباء النفسیین ممن یقدمون الخدمات للشباب في العمر من 

بھ من ویفتح المركز أبوا. عاًما الذین یواجھون مشكالت تعاطي المخدرات، بصرف النظر عن قدرتھم على الدفع 24
 .212-423-3000 أو اتصل على عبر اإلنترنت تفضل بالزیارة. االثنین حتى السبت

في ) Office of Addiction Services and Supports, OASAS(مكتب خدمات اإلدمان والدعم  •
وسواء  .العالمي) COVID-19(خدمات عالج اإلدمان والتعافي ال تزال متاحة أثناء وباء فیروس كورونا  :نیویورك

كنت في حاجة للكالم أو كنت تشعر بالقلق من أن تدخل في انسحاب أو انتكاسة، فإن مقدمي الخدمة المرخصین أو 
. الفیدیو أو وجًھا لوجھ في وجود مسافة آمنة/في أنحاء والیة نیویورك متاحون عبر الھاتف OASASالممولین من مكتب 

ص اإلدمان أو تعاطي المخدرات أو القمار، یرجى االتصال أیام أسبوعیًا بخصو 7/ساعة یومیًا 24للمساعدة 
تفضل  ، أو)467369(إلى الرقم  HOPENY، أو أرسل رسالة نصیة تحتوي على كلمة 877-846-7369 بالرقم

 .للحصول على المزید من المعلومات OASASبزیارة 
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 خدمات الرعایة الصحیة عن بُعد باستخدام المساعدة
جھازك اللوحي أو جھاز الرعایة الصحیة عن بعد ھي تلك التي تحصل فیھا على الرعایة الصحیة أو العالج عبر ھاتفك أو 

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(خالل أزمة فیروس كورونا . بك

 .ي تخفیف مخاطر انتشار الفیروس أو اإلصابة بھبُعد، من أجل المساعدة ف

ھذه، والتي وضعتھا عائالت مدینة نیویورك ومقدمي الخدمات فیھا من  نصائح الرعایة الصحیة عن بُعد 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 وردالم ھذا
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 العنف العائلي أو العنف ضمن العالقات
غالبًا ما یكون الشباب الذین یتعرضون إلساءة المعاملة خائفین من . التباعد االجتماعي ال یعني بالضرورة االنعزال االجتماعي

 .تعرفھ، إلساءة المعاملة، فالمساعدة متاحةإذا تعرضت أنت، أو شخص . اإلبالغ عن ذلك

 212-349-6009اتصل على  ):Sanctuary for Families(مالذ العائالت  •

https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/lgbtq-coronavirus-resources/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/lgbtq-coronavirus-resources/
https://www.teenhealthcare.org/
https://www.teenhealthcare.org/
https://oasas.ny.gov/covid19
https://oasas.ny.gov/covid19
https://oasas.ny.gov/covid19
https://www.familypathways.nyc/telehealth-tips
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


• Safe Horizon:  اتصل بالخط الساخن للعنف المنزلي)Domestic Violence Hotline ( ساعة  24المتاح
 Rape(  اتصل بالخط الساخن لالغتصاب والتحرش الجنسي HOPE (4673) -621-1800 :أیام أسبوعیًا 7/یومیًا

Assault Hotlineand Sexual  ( 212-227-3000 :أیام أسبوعیًا 7/ساعة یومیًا 24المتاح 
السجل المركزي بوالیة ( 1-800-342-3720 اتصل بالرقم اإلبالغ عن إساءة معاملة طفل أو إھمالھ في حالة •

 ).نیویورك
  .911إذا كنت في خطر محدق، فاتصل بالرقم  •
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 منع االنتحار
. االنتحار، فأخبر شخًصا تثق فیھ، مثل أحد األصدقاء، أو الوالدین، أو المدرسین، أو المدربین، أو المستشارین إن كنت تفكر في

 .فالمساعدة متوافرة. لست وحدك في ھذا األمر

أیام أسبوعیًا، یُرجى االتصال بالخط الساخن الوطني  7/ساعة یومیًا 24 األزمات لتلقي المساعدة الفوریة في حاالت •
 1-800-273-8255 على الرقم) National Suicide Prevention Hotline(لمكافحة االنتحار 

 20121إلى الرقم  VOICE أحد المستشارین مجانًا، أرسل رسالة نصیة تحتوي على كلمةإلرسال رسالة نصیة إلى  •
 Your Life Your Voice للمزید من وسائل طلب المساعدة، تفضل بزیارة •
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 :باألطفالاالتجار 
إلیك موارد لمساعدتك في . إذا كنت تتعرض لإلتجار أو إذا اضطررت لمقایضة الجنس للبقاء على قید الحیاة، فالمساعدة متاحة

 .الوصول إلى مكان أكثر أمنًا واستقراًرا

 .شبابیوًما سنویًا لكل ال 365/أیام أسبوعیًا 7/ساعة یومیًا 24متاح  :الخط الساخن الوطني لالتجار بالبشر •
 .اطلع على المزید، أو 233733، أو أرسل رسالة نصیة على 888-373-7888 اتصل على

 االتجار بالبشر في إدارة شرطة مدینة نیویورك /الخط الساخن لضحایا الحاالت الخاصة •
)NYPD Special Victims/Human Trafficking Hotline(:  أیام  7/ساعة یومیًا 24متاح

 646-610-7272 االتصال على .یوًما سنویًا لكل الشباب 365/أسبوعیًا
• Safe Horizon: 1-800-621- اتصل على مدار الیوم بالخط الساخن إذا كنت في حاجة للمساعدة على الرقم

4673. 
تقدم المشورة في حاالت األزمات واإلسكان في حاالت الطوارئ للشباب من عمر  ):Covenant House(دار العھد  •

 .)Covenant House(دار العھد  أو تفضل بزیارة 212-613-0300اتصل بالرقم  .عاًما 21إلى  16
• Day One:  لالستغالل واإلتجار، والعنف أثناء المواعدة الحمیمیة، وكذلك خدمات فردیة للذكور واإلناث الذین تعرضوا

أو تواصل عبر البرید اإللكتروني  5692: ، داخلي212-566-8120 اتصل على: التدریب
 socialworker@dayoneny.org على

• GEMS:  خدمات تعلیم وتوجیھ الفتیات)Girls Educational & Mentoring Services, GEMS ( في مدینة
االنتقالي نیویورك توفر خدمات تتضمن الرعایة قصیرة المدى والرعایة في األزمات، والمناصرة في المحكمة، واإلسكان 

 212-926-8089 اتصل على. والداعم، وإدارة الحالة
البرید : إزالة الوشوم للشباب الذین تعرضوا لالتجار أو تورطوا مع عصابات •

 tattoo.removal@acs.nyc.gov :اإللكتروني
 .911إذا كنت في خطر محدق، فاتصل بالرقم  •

https://www.yourlifeyourvoice.org/Pages/home.aspx
https://polarisproject.org/get-assistance/national-human-trafficking-hotline
https://polarisproject.org/get-assistance/national-human-trafficking-hotline
http://www.covenanthouse.org/
mailto:socialworker@dayoneny.org
mailto:Child.tattoo.removal@acs.nyc.gov
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 التنمر
تجربة مخیفة وقد تكون لھ ویمكن أن یمثل ذلك ). التنمر اإللكتروني(قد یكون التنمر بدنیًا أو لفظیًا أو اجتماعیًا أو عبر اإلنترنت 

تحدث إلى والدیك . أبلغ شخًصا بالغًا موثوقًا بما یحدث. إذا كنت قد تعرضت للتنمر، فاعلم أن ذلك لیس خطأك. عواقب خطیرة
 .أو مدرسیك أو مدربیك أو مدیر المدرسة أو أحد المستشارین

من االثنین حتى  212-423-3000 المعلومات بخصوص كیفیة التعامل مع التنمر أو اتصل بالرقم اطلع على مزید من •
 .السبت

، یمكنك الحصول )NYC Department of Education(فیما یخص طالب اإلدارة التعلیمیة في مدینة نیویورك  •
على المزید من المعلومات بخصوص كیفیة اإلبالغ عن تعرض الطالب للتمییز أو الترھیب أو التحرش من طالب آخر، 

 .DOEصفحة معلومات  أو التنمر عن طریق زیارة/بما في ذلك التحرش الجنسي و

 العودة إلى األعلى

 خیارات تنظیم األسرة
لفحوصات الصحة، وتنظیم النسل، ورعایة الحمل،  :في مدینة نیویورك Planned Parenthoodممثلو جمعیة  •

، وصحة )post-exposure prophylaxis, PEP(واختبارات العدوى المنقولة جنسًیا، والوقایة بعد التعرض 
 ، وإجراءات اإلجھاض)Pre-exposure prophylaxi, PrEP(، والوقایة قبل التعرض LBGTQIAمجتمع 

  الموجود بالقرب منك اتصل على Planned Parenthoodأخرى، ابحث عن أحد مراكز  وخدمات
PLAN-230-800-1 احجز موعًدا عبر اإلنترنت أو. 

یتاح  :New York-Presbyterianفي مستشفى ) Family Planning Practice(عیادة تنظیم األسرة  •
عاًما وتتاح عیادة  45للبالغات والیافعات من النساء حتى عمر ) Family Planning Center(مركز تنظیم األسرة 

تتوفر رعایة طبیة عبر الھاتف . عاًما 35عاًما إلى 14للذكور من عمر ) Young Men's Clinic(شباب الرجال 
 212-305-9321 :اتصل بالرقم. وعبر الفیدیو ووجًھا لوجھ
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 األم المراھقین/دعم األب
انظر ما یلي . تتعاظم بسبب فیروس كوروناأًما، ویمكن للتحدیات أن /لیس سھًال للمراھق أو المراھقة أن یكون أحدھما أبًا

 :األم المراھقین/بخصوص دعم األب

 Mount Sinaiفي مركز ) The Teen Parent Program(األم المراھقین /إن برنامج دعم األب •
Adolescent Health Center وھدفھم ھو التأكد من أن تكون أنت . متاح للمساعدة في جعل األمور أكثر سھولة

صحة جیدة عن طریق توفیر خدمات طبیة عالیة الجودة، وخدمات األخصائیین االجتماعیین، وخدمات وطفلك في 
عبر  تفضل بالزیارة. وتقدم كل الخدمات بشكل سري وبالمجان. المعالجین النفسیین، والمعلومات الخاصة بالتغذیة

 212-423-3000 :صال من االثنین وحتى السبت على الرقمأو إجراء ات اإلنترنت
ما علیك سوى االتصال . ساعة یومیًا 24وحتى لو كان المركز مغلقًا، یتوفر طبیب أطفال مناوب عبر الھاتف،  •

 .واطلب محادثة طبیب األطفال المناوب 212-423-3000 بالرقم
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https://www.teenhealthcare.org/article/bullying/?searchterm=bullying
https://www.nycenet.edu/bullyingreporting
https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-greater-new-york/get-care/our-services
https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-greater-new-york/get-care/our-services
https://www.teenhealthcare.org/
https://www.teenhealthcare.org/
https://www.teenhealthcare.org/


 دعم اإلسكان
بتمویل برامج اإلسكان الطارئ والمعیشة االنتقالیة  نیویوركفي مدینة ) DYCD(إدارة تنمیة الشباب والمجتمع  تقوم •

یُمكن معرفة المزید ). Runaway and Homeless Youth, RHY(للشباب الھاربین من منازلھم والمشردین 
 .ھنا )RHY(حول برامج الشباب الھاربین من منازلھم والمشردین 

أیام أسبوعی�ا لتقدیم خدمات الدعم  7ساعة یومیًا،  24متاح على مدار  ):Covenant House(كوفینانت ھاوس  •
 .212-613-0300 أو اتصل على عبر اإلنترنت تفضل بالزیارة. واإلسكان للشباب المحتاجین

أیام  7ساعة یومیًا،  24اح على مدار یُقدم خدمات اإلسكان والدعم للشباب المحتاجین، وھو مت ):The Door(ذا دور  •
 .للحصول على المزید من المعلومات jasmith@door.org عبر Jazzy Smithیُرجى التواصل مع . أسبوعی�ا
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 للشباب ACSموارد 
بالنسبة إلى الشباب الموجودین حالیًا في الرعایة البدیلة، أو ھؤالء الذین غادروا من أجل المعیشة المستقلة، أو الشباب الذین 

ھناك الكثیر من األشخاص . ، فإننا نعلم أنھا فترة صعبة وقد تحتاج فیھا إلى مزید من الدعمACSیتلقون خدمات أخرى لدى 
ممن یمكنھم  ACSي ذلك مخططو الحاالت لدى الوكالة الخاصة بك وفرق المتخصصین لدى الذین یمكنھم مساعدتك، بما ف

یُرجى زیارة . التعاون معك في أي شيء، بدًءا من حصولك على مستنداتك المھمة، والسكن، واالستعداد للوظیفة، والتعلیم
إذا لم . في موقعنا اإللكتروني أو طلب المزید من المعلومات من مخطط الحالة لدى الوكالة الخاصة بك )الشباب( hYout قسم

لدى )  AdvocacyOffice of(مكتب الدعم  تكن متأكدًا من الشخص المناسب للتحدث معھ، فیُرجى االتصال على
ACS للحصول على المساعدة والمعلومات. 
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https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/runaway-homeless-youth.page
https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/runaway-homeless-youth.page
https://www.covenanthouse.org/
https://www.covenanthouse.org/
mailto:jasmith@door.org
https://www1.nyc.gov/site/acs/youth/youth.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/about/advocacy.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/about/advocacy.page
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