
 
 

 2020اگست،  13آخری بار اپ ڈیٹ ہوا 
 

 کو قبول کرتے ہیںCOVIDنو عمر افراد
گھر پر قید ہو کر ره جانا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کو شاید اسکول جانے، اپنے دوستوں کے ساتھ مڻر گشتی کرنے کی 

یاد آتی ہو اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اپنے چھوڻے سگے بھائی بہنوں کو دیکھ کر تھک گئے ہوں۔ ہو سکتا 
یا صحت کے  COVID-19پنی آوازیں بلند کرتے ہوں۔ ہے آپ کے گھر میں موجود لوگ آپ پر اور ایک دوسرے پر ا

دیگر مسائل کے بارے میں آپ کے سواالت ہو سکتے ہیں۔ یا ہو سکتا ہے آپ کو بات کرنے کے لیے کسی کی 
 ضرورت ہو!

 آپ تنہا نہیں ہیں۔

ھی خبر یہ ہے پورے نیو یارک سڻی میں بہت سارے نوجوان اور نو عمر افراد کو بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اچ
 کہ نوجوانوں کے لیے اب بھی بہت ساری خدمات اور مدد دستیاب ہے!

ایک کلک یا فون کی ایک تھپکی سے، آپ بہتر محسوس کرنے کے لیے خود کو درکار خدمات تک  کےبس ماؤس 
 رسائی حاصل کر سکتے ہیں:

 گھر پر کرنے الئق پرلطف اور محفوط سرگرمیاں
 تعلیمی تعاون

19-COVID کے دوران آپ کی صحت 
 ذہنی صحت کی خدمات

LGBTQIA کے لیے صحت اور ذہنی صحت کے وسائل 
 کی روک تھام اور عالجمواد کے بے جا استعمال 

 ڻیلی ہیلتھ کی خدمات کے استعمال میں مدد
 فیملی یا رشتے میں تشدد
 خود کشی کی روک تھام

 بچوں کی غیر قانونی تجارت
 ایذا رسانی

 خاندانی منصوبہ بندی کے اختیارات
 نوعمر والدین کے لیے معاونت

 ہاؤسنگ سپورٹ
 کے وسائل ACSنوجوانوں کے لیے

 سرگرمیاں ظاور محفو گھر پر کرنے الئق پرلطف
NBA  لیگ پاس تک مفت رسائی چاہیے؟SAT  یاHSE  کے لیے مفت مشق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا ماریو

ورک آؤٹ ایپ ) ڻورنامنٹ آپ کی رفتار سے زیادہہے؟ تندرست رہنے کی کوشش کر رہے ہیں یا Mario Kartکارٹ (
 ؟ہیئےکی مفت سبسکرپشن چا

 گھر پر لطفنوعمر اور نوجوان بالغان وسائل اور سرگرمیوں کی بابت تازه ترین اپ ڈیڻس حاصل کرنے کے لیے  •
 پر بھیج سکتے ہیں۔ 97743لکھ کر  ”Fun“مالحظہ کرسکتے ہیں یا 

 & Department of Youthاور کمیونڻی کا فروغ ( محکمہ برائے نوجوانان •
CommunityDevelopment(  آپ کے لیے رقص، موسیقی، آرٹ، فلم سازی اور اس کے عالوه بھی بہت

https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/fun-at-home/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/fun-at-home/


چیک کریں اور اپنی دلچسپی والی سرگرمیوں کے لیے سائن اپ کریں۔ براه  یہاںکچھ پیش کر رہا ہے! مواقع 
پر ڻیکسٹ کریں۔ سوشل میڈیا کی  )347 (349-4361راست اپنے فون پر اپ ڈیڻس حاصل کرنے کے لیے 

پر  Twitter، یا Instagram ،Facebookمعرفت تازه ترین اعالنات حاصل کرنے کے لیے آپ انہیں 
@NYCyouth پر فالو بھی کرسکتے ہیں۔ 

 واپس اوپر جائیں

 تعلیمی تعاون
مفت آن الئن ہوم ورک میں مدد فرداً فرداً ڻیوڻرز  )New York Public Libraryنیو یارک پبلک الئبریری( •

ادی مضمون کے شعبوں میں، بجے تک پیش کر رہی ہے۔ بنی 11بجے سے رات  2کے ذریعے، روزانہ دوپہر 
ایلیمنڻری سے ہائی اسکول گریڈز تک، انگریزی اور ہسپانوی میں دستیاب ہے۔ ویڈیو مواد اور دیگر وسائل  یابتدائ

 الگ ان کریں۔ یہاںگھنڻے دستیاب ہیں۔ رسائی کے لیے اپنے الئبریری کارڈ نمبر سے  24بھی روزانہ 
• discoverDYCD  آپ کو اسکول کے بعد کے پروگرامز، تعلیمی خدمات، نوکریاں اور انڻرنشپس، کمیونڻی کی

خدمات، رہائش میں تعاون، ترک وطن سے متعلق خدمات، اور آپ کے قریب عالقائی تقویتی مراکز تالش کرنے 
 کی سہولت دیتا ہے۔

• YCteen  نوعمر لڑکے لڑکیوں کی ایسے موضوعات پر لکھی ہوئی حقیقی کہانیاں شائع کرتا ہے جو نوجوانوں
معلمین اور نو عمر افراد کے  سے مزید جان سکتے ہیں اور کہانیاں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاںکے لیے اہم ہوں۔ آپ 
تک رسائی پائیں جنہیں نوعمر افراد  فاصلے پر مبنی تدریسی وسائلدیگر لوگوں کے لیے: ساتھ کام کرنے والے

 کی لکھی ہوئی کہانیوں کے ضمن میں تخلیق کیا گیا ہے۔
اور تحفظ کے اقدامات اور دستیاب تدریسی ماڈلز کے بارے میں کے تعلیمی سال، بشمول صحت  2021-2020 •

 ) کی ویب سائٹDepartment of Education, DOEمحکمہٴ تعلیم (تازه ترین معلومات کے لیے براِه کرم 
 مالحظہ کریں۔

 واپس اوپر جائیں

COVID-19 کے دوران آپ کی صحت 
آپ عالمات کے بغیر بھی انفیکشن کے حامل ہوسکتے ہیں۔ فیس ماسک پہن کر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو محفوظ 

 بنائیں۔

ت میں دوسرے سال سے زائد عمر کے بچوں) کو اپنے گھر کے عالوه کسی بھی دوسری عمار 2نیویارکرز (بشمول 
 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھا جاسکے تب بھی۔ 6لوگوں کی موجودگی فیس ماسک ضرور پہننا چاہیے، حتٰی کہ 

کے پھیالؤ کو روکنے میں مدد کی خاطر  COVID-19فیس ماسک کے بارے میں مزید معلومات، اور اپنے تحفظ اور 
 مالحظہ کریں۔ کی ویب سائٹDOHMHدیگر مشورے حاصل کرنے کے لیے، براِه کرم 

 صحت کی خدمات درکار ہیں؟

COVID-19 کے صحت عامہ کے بحران کے دوران، آپ کو درکار طبی اعانت حاصل کرنا خاص طور پر اہم ہے۔ 

سال کی  22تا  Mount Sinai Adolescent Health Center:( 10ماؤنٹ سینائی ایڈولسنٹ ہیلتھ سنڻر( •
عمر کے نوعمر افراد کو جامع، باہم مربوط طبی اور ذہنی صحت خدمات اور روک تھام کی تعلیم مہیا کرتا ہے۔ یہ 

ابتدائی نگہداشت صحت، مشاورت، تعاون، ذہنی صحت اور کنبہ جاتی تھیراپی، جنسی اور تولیدی صحت، دانتوں 
آن ستی و بہبود کے پروگرام پیش کرتا ہے۔ سنڻر پیر سےسنیچرتک کھال رہتا ہے۔ کی نگہداشت، تغذیہ، اور تندر

 پر کال کریں۔ 212-423-3000مالحظہ کریں یا  الئن

https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/special_initiatives.page
https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/special_initiatives.page
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://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/
https://www.teenhealthcare.org/


مزید معلومات کے لیے، براِه کرم نو عمر افراد کے لیے دستیاب صحت کی خدمات کے بارے میں  •
 ۔ڈاکڻرز اور انشورنس NYCجنریشن  دیکھیں:

 صحت سے متعلق معلومات کے ساتھ باخبر رہیں

سم کے سانس کے انفیکشن کا کمیونڻی ڻرانسمیشن کا سامنا کر نیویارک سڻی میں فی الحال بڑے پیمانے پر ایک نئی ق
کہا جاتا ہے۔ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو محفوظ اور صحتمند رکھنے کے لئے آپ  COVID-19رہا ہے جسے 

 New York City's Department of Health andنیویارک سڻی کے محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت (
HMental Hygiene, NYC DOHMاس  ) سے تازه ترین معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ خاطرخواه حد تک

کی ترجمہ شده رہنمائی  DOHMHشائع کر رہے ہیں۔ (براه کرم  کیس ڈیڻا NYCبیماری کے بارے میں رہنمائی اور 
 " لکھ کرCOVIDں)۔ متنی پیغام کے ذریعہ اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے آپ "کے لیے اس لنک پر کلک کری

 پر بھیج سکتے ہیں۔ 692-692

 ):Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, MIS-Cبچوں میں ملڻی سسڻم سوزش کا سنڈروم (
 ریاست اور شہری صحت کے محکمے اس وقت ایک ایسی حالت کی تفتیش کر رہے ہیں، جو بچوں کے لئے بہت نقصان ده یا 

 سے ہو سکتا ہے۔ والدین، نگہداشت فراہم کنندگان اور بچوں کے  COVID-19مہلک ثابت ہو سکتی ہے، اور جس کا تعلق 
 اس حالت سے باخبر رہیں، کیوں کہ اگرچہ یہ غیر معمولی بات ہے، ساتھ کام کرنے والے افراد کے لئے یہ ضروری ہے کہ وه 

 لیکن اگر اس کا فوری عالج نہ کیا جائے تو یہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔

یہ حالت، جس میں کاواساکی بیماری اور عفونت دم جیسی خصوصیات ہیں، اسے ملڻی سسڻم انفلیمیڻری سنڈروم ان 
کے  PMISاور ماضی میں اسے  Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) (MIS-Cچلڈرن (

سے وابستہ ہو سکتا ہے۔ ان عالمات کو پہچاننا ضروری  COVID-19) کہا جاتا ہے، اور یہ تھانام سے بھی جانا جاتا 
ہے، جس میں پیٹ میں درد، اسہال، الڻی، سرخ دانے، اور ہاتھ یا پیر میں سوجن جیسی دیگر عالمات کے ساتھ تیز بخار 

 کا جائزه لینے کے لئے جلد از جلد ان کے MIS-Cشامل ہے۔ اگر کسی بچے کو مستقل بخار آ رہا ہے تو، براه کرم 
ماہر امراض اطفال سے رابطہ کریں۔ اگر بچہ بخار کے ساتھ ہونے والی دیگر عالمات (سرخ دانے، پیٹ میں درد، 

 پر کال کریں۔ 911سینے میں درد) سے شدید بیمار ہے تو، براه کرم فوری طور پر 

• DOHMH بچوں میں ملڻی سسڻم انفلیمیڻری سنڈروم کا حقائق نامہ )PDF 2020، 18، مئی( 

 دیکھیں۔ کی ویب سائٹ DOHMHبراه کرم  مزید معلومات (بشمول ترجمہ شده مواد) کے لئے

 اوپر جائیںواپس 

 ذہنی صحت کی خدمات
کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو تناؤ، افسردگی، اضطراب یا کنبہ جاتی جھگڑوں کو نمڻانے میں مدد 

 درکار ہے؟ مدد دستیاب ہے۔

سال کی  22تا  Mount Sinai Adolescent Health Center:( 10ماؤنٹ سینائی ایڈولسنٹ ہیلتھ سنڻر( •
عمر کے نوعمر افراد کو جامع، باہم مربوط طبی اور ذہنی صحت خدمات اور روک تھام کی تعلیم مہیا کرتا ہے۔ یہ 

 الئنآن مشاورت، تعاون، ذہنی صحت اور کنبہ جاتی تھیراپی پیش کرتا ہے۔ سنڻر پیر سےتک کھال رہتا ہے۔ 
 پر کال کریں 212-423-3000مالحظہ کریں یا 

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/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-pmis.pdf
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/


• NYC Well:NYC Well  ،سے زائد زبانوں  200ذہنی صحت امداد کے لیے آپ کا کنکشن ہے۔  رازدارانہمفت
، ذہنی صحت اور مواد کے استعمال سے متعلق خدمات تک رسائی حاصل کریں۔ مدد فون، 24/7/365میں، 

کو کال کریں، یا  1WELL (-NYC-888-1-888-692-9355(ڻیکسٹ یا چیٹ کی معرفت دستیاب ہے! 
WELL  چیٹ کریں۔ آن الئنپر ڻیکسٹ کریں یا  65173لکھ کر 

بذریعہ فون دستیاب شہر بھر میں ذہنی صحت کی خدمات کے  شہر ہیما ذہنی صحت سے متعلق ڻیلی ہیلتھ خدمات: •
 کلک کریں۔ یہاںلیے 

 واپس اوپر جائیں

LGBTQIAکے لیے صحت اور ذہنی صحت کے وسائل 
اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کی ضروریات کی پوری تشخیص کے  ):Ali Forney Centerسنڻر( یفورنعلی  •

 پر کال کریں 212-206-0574پر تشریف لے جائیں یا گھر سے  سنڻر یفورنعلی لیے 
عمر کے افراد کو ایک  متعلقہسال کی  21سے  13کے نوعمر افراد اور  The Center(LGBTQسنڻر( •

محفوظ، اثباتی، جنس مثبت، الکحل اور نشہ سے پاک ماحول میں صحت مند نشوونما کی آبیاری کے لیے کمیونڻی 
کا تعاون فراہم کرتا ہے جہاں ورزش کی کالسیں، شعر خوانی اور کمیونڻی کے مباحثے پیش کیے جاتے ہیں 

+ نوجوانوں کی ضروریات اور انہیں ممنوعات کے استعمال کے LGBTQدیکھیں)۔ وه خاص طور پر  کیلنڈر(
زیاده خطرے میں مبتال کرنے والے عوامل کا ازالہ کرنے کے لیے آؤٹ پیشنٹ کو ممنوعات کے استعمال سے 

 recovery@gaycenter.orgکلک کریں یا  یہاںمتعلق عالج بھی پیش کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے 
 ں۔پر کال کری 646-556-9300یا  212-620-7310پر ای میل کریں یا 

• H.E.A.T: ) نو عمروں کے لیے صحت اور تعلیم کے متبادلHealth & Education Alternatives for 
Teens, HEAT ان نو عمر مردوں کو جو مردوں کے ساتھ جماع کرتے ہیں، نوعمر کثیر جنسہ خواتین اور (

صحت خدمات اور کیس  مخنث نوجوانوں کو، بنیادی طور پر تمام سیاه فام کمیونڻیز سے، طبی نگہداشت، ذہنی
 مینیجمنٹ فراہم کرتا ہے۔ کلینک کھال رہے گا اور آپ کے سوالوں یا خدشات کا جواب دینے کے لیے بذریعہ فون

 ۔ے ہیںمالحظہ کرسکت .H.E.A.Tپر دستیاب ہے یا پھر آپ  )718 (8453-613
سیاه فام نوجوان اغالم باز مردوں، مردوں کے ساتھ جماع کرنے والے  ):Housing Worksہاؤسنگ ورکس ( •

اور سیاه فام مخنث لوگوں، فعال نشہ استعمال کرنے  MSM)، کسی بھی عمر کے، YMSMنوجوان مردوں (
اور بے گھر اور غیر مستحکم طور پر بسائے گئے افراد کی خدمت انجام دینے میں نوجوان  LGBTQ،والوں

 مالحظہ کریں یا گھر سے ہاؤسنگ ورکستخصیص رکھتا ہے۔ 
7400-473) 347( 

گھنڻے چلنے والی  24نوجوانوں کے لیے ایک ملکی  Trevor Project:(LGBTQIAڻریور پروجیکٹ( •
آپ کا تعاون کرنے کے لیے  24/7خودکشی کے حوالے سے ڻول فری رازدارانہ ہاٹ الئن۔ تربیت یافتہ مشیران 

دستیاب ہیں۔ اگر آپ بحران میں مبتال نوجوان فرد ہیں، خود کشی کا رجحان محسوس کر رہے ہیں یا بات کرنے 
) کو TrevorLifelineحفوظ اور نکتہ چینی سے پاک جگہ کی ضرورت ہے تو ڻریور الئف الئن (کے لیے ایک م

 کریں۔ مالحظہڻریور پروجیکٹپر کال کریں یا  1-866-488-7386ابھی 
ڻرانس الئف الئن ہم عمر کا تعاون پیش کرتی ہے اور مقامی و ملکی  ):Trans Lifelineڻرانس الئف الئن ( •

سطح پر سامنے آنے والے بہت سارے ہنگامی فنڈز اور باہمی امدادی وسائل تک رسائی حاصل کرنے میں آپ کی 
 مدد کر سکتی ہے۔ ان سے اس نمبر پر رابطہ کریں

8860-565-877 
میں عملی  NYCابھی بھی پورے  گائیڈ: LGBTQ + COVID-19اتحاد یونٹ پروجیکٹ  NYCشہر بھر میں  •

کے تصدیقی پروگراموں اور خدمات کے بارے میں تازه  LGBTQسے زیاده + 100 اور ذاتی طور پر دستیاب
 دیکھیں ریسورس گائیڈ LGBTQ  +19-COVIDیونٹ پروجیکٹ کی  NYC ترین معلومات کے لیے،

tel:18886929355
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
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/
https://gaycenter.org/
https://gaycenter.org/calendar/
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/%D9%BE%D8%B1%D9%85%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%BA
https://www.housingworks.org/%D9%BE%D8%B1%D9%85%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%BA
tel:3474737400
http://www.thetrevorproject.org/
http://www.thetrevorproject.org/
tel:8775658860
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/lgbtq-coronavirus-resources/


 واپس اوپر جائیں

 مواد کے بے جا استعمال کی روک تھام اور عالج
کرنے کے لیے اپنے  اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کو مواد کے بے جا استعمال یا لت کا مسئلہ درپیش ہے تو بات

بھروسے کا کوئی بالغ فرد تالش کریں۔ اگر آپ اپنے والدین یا دیگر معاون بالغ فرد سے بات نہیں کر سکتے تو مدد 
 دستیاب ہے۔

سماجی کارکنان،  ):Mount Sinai Adolescent Health Centerماؤنٹ سینائی ایڈولسنٹ ہیلتھ سنڻر( •
 10وقف شده ڻیم موجود ہے جو مواد کے بے جا استعمال کے حامل  ماہرین نفسیات اور سائیکاڻرسڻس کی ایک

سال کی عمر کے نوجوانوں کی خدمت، ادائیگی کرنے کی ان کی اہلیت سے قطع نظر انجام دیتی ہے۔  24سے 
 پر کال کریں۔ 212-423-3000مالحظہ کریں یا  آن الئنسنڻر پیر سےسنیچرتک کھال رہتا ہے۔ 

• NY ) دفتر برائے لت سے متعلق خدمات اور تعاونOffice of Addiction Services and Supports, 
OASAS:(  لت کے عالج اور صحتیابی سے متعلق خدماتCOVID-19  کے دوران بدستور جاری  وباءکی

چاہے آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہو یا آپ کو یہ فکر ہو کہ آپ گریز یا اعادے میں پھنس جائیں گے،  ہیں۔
OASAS  سے مصدقہ یا فنڈ یافتہ فراہم کنندگان بذریعہ فون/ویڈیو یا بذات خود ایک محفوظ دوری سے پورے نیو

مدد کے لیے،  24/7استعمال یا جوئے بازی کے معاملے میں  یارک اسڻیٹ میں دستیاب ہیں۔ لت، ممنوعات کے
 OASASڻیکسٹ کریں یا مزید پڑھنے کے لیے  HOPENY (467369)پر کال کریں،  7369-846-877

 ۔مالحظہ کریں

 اوپر جائیںواپس 

 ڻیلی ہیلتھ کی خدمات کے استعمال میں مدد
ڻیلی ہیلتھ اسے کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے سماجی خدمت کے فراہم کننده، وکیل یا ہیلتھ کیئر کے فراہم کننده سے ذاتی 

کے  COVID-19مالقات کرنے کے بجائے ہیلتھ کیئر یا تھراپی اپنے فون، ڻیبلٹ، یا کمپیوڻر سے حاصل کریں۔ 
ان، بہت سے لوگ وائرس کے پھیالؤ یا اس میں مبتال ہونے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ڻیلی ہیلتھ کے دور

 ذریعے خدمات تک رسائی پا رہے ہیں۔

س فراہم کنندگان نے عمومی سواالت کے مالحظہ کریں، جنہیں نیویارک سڻی کی فیملیز اور سرو ڻیلی ہیلتھ مشورےیہ 
 جواب دینے اور آپ کو اپنے ڻیلی ہیلتھ اپائنڻمنڻس سے زیاده سے زیاده فائده اڻھانے کے لیے مرتب کیا تھا۔ آپ 

، اور مزید امور کے لیے معلومات حاصل کرسکیں گے۔ ورچوئل سیشن کی تیاری کرنے، جی مرتب کرنےاپنی ڻیکنالو
 یہ ریسورس گیاره زبانوں میں دستیاب ہے۔

 واپس اوپر جائیں

 فیملی یا رشتے میں تشدد
سماجی دوری کا مطلب سماجی علیحدگی نہیں ہونا چاہیے۔ بدسلوکی کے شکار نوجوان افراد اکثر اس کی رپورٹ کرنے 

 یا آپ کے کسی واقف کار کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے تو مدد دستیاب ہے۔ آپسے ڈرتے ہیں۔ اگر 

 6009-349-212کال کریں  ):Sanctuary for Familiesفار فیملیز ( سینکچوئری •
 4673HOPE ( -621-1800( ڈومیسڻک وائلنس ہاٹ الئن کو کال کریں: 24/7 ):Safe Horizonسیف ہورائزن ( •

 212-227-3000 سالٹ ہاٹ الئن کو کال کریں:یکشواالسینڈاریپ 24/7
کا ریاست پیما  NY( 1-800-342-3720کے لیے بچے کے ساتھ بدسلوکی یا بے توجہی کی رپورٹ کرنے  •

 مرکزی رجسڻر) کو کال کریں۔

https://www.teenhealthcare.org/
https://www.teenhealthcare.org/
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-should-i-get-ready-for-a-call
https://www.familypathways.nyc/telehealth-tips-for-families/#how-should-i-get-ready-for-a-call
tel:18006214673
tel:18006214673
tel:2122273000


  پر کال کریں۔ 911میں مبتال ہیں تو اگر آپ فوری خطرے  •

 واپس اوپر جائیں

 خود کشی کی روک تھام
اگر آپ کو خود کشی کے خیاالت آ رہے ہیں تو اپنے بھروسے کے کسی فرد جیسے دوست، والدین، استاد، کوچ یا 

 مشیر کو بتائیں۔ آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں۔ مدد دستیاب ہے۔

 The Nationalدستیاب فوری بحرانی اعانت کے لیے، نیشنل سوسائیڈ پریوینشن ہاٹ الئن ( 24/7 •
SuicidePrevention Hotline پر کال کریں 1-800-273-8255) کو 

 پر بھیجیں 20121لکھ کر  VOICEمشیر کو مفت میں ڻیکسٹ کرنے کے لیے،  •
 مالحظہ کریں )Your Life Your Voiceیور الئف یور وائس(مدد طلب کرنے کے مزید طریقوں کے لیے  •

 واپس اوپر جائیں

 بچوں کی غیر قانونی تجارت
کے لیے جنس کی تجارت کی جا رہی ہے تو مدد دستیاب ہے۔ محفوظ تر،  اگر آپ کی غیر قانونی تجارت یا زنده رہنے

 مزید مستحکم جگہ پہنچنے میں آپ کی مدد کے لیے یہاں وسائل موجود ہیں۔

 کھلی رہتی ہے۔ 24/7/365تمام نوجوانوں کے لیے  نیشنل ہیومن ڻریفکنگ ہاٹ الئن: •
 ۔مزید پڑھیںپر ڻیکسٹ کریں یا  233733پر کال کریں،  7888-373-888

• NYPD :کھلی رہتی ہے۔ 24/7/365تمام نوجوانوں کے لیے  اسپیشل وکڻمز/ہیومن ڻریفکنگ ہاٹ الئن 
 پر کال کریں 7272-610-646

 گھنڻے چلنے والی ہاٹ الئن کو، 24اگر آپ کو مدد درکار ہے تو  ):Safe Horizonسیف ہورائزن ( •
 پر کال کریں۔ 4673-621-800-1

سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے بحران میں مشاورت  21سے  Covenant House:( 16کوویننٹ ہاؤس( •
 اور ہنگامی رہائش۔

 مالحظہ کریں۔ کوویننٹ ہاؤسپر کال کریں یا  0300-613-212
استحصال شده اور غیر قانونی تجارت کے شکار مردوں اور خواتین اور قریبی معاشقے  ):Day Oneڈے ون ( •

پر کال کریں یا  Ext. 5692, 8120-566-212میں تشدد، تربیت کے لیے انفرادی خدمات: 
ny.orgsocialworker@dayone پر ای میل کریں 

• GEMS: ) نیو یارک سڻی میں لڑکیوں کے لیے تعلیمی اور اتالیقی خدماتGirls Educational & 
MentoringServices, GEMS خدمات، بشمول قلیل مدتی اور بحرانی نگہداشت، عدالت میں حمایت، عبوری اور (

 ۔پر کال کریں 212-926-8089اعانتی رہائش اور کیس مینیجمنٹ فراہم کرتا ہے۔ 
ای میل:  غیر قانونی تجارت کے شکار یا گروه میں شامل نوجوانوں کے لیے ڻیڻو ہڻانا: •

tattoo.removal@acs.nyc.gov 
 کریں۔پر کال  911اگر آپ فوری خطرے میں ہوں تو  •

 واپس اوپر جائیں

 ایذا رسانی
 سکتا ہےایذا رسانی جسمانی، زبانی، سماجی یا آن الئن (سائبر ایذا رسانی) ہو سکتی ہے۔ یہ ایک وحشتناک تجربہ ہو 

اور اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایذا رسانی ہو رہی ہے تو جان لیں کہ اس میں آپ کی غلطی 
نہیں ہے۔ کسی بھروسے مند بالغ فرد کو پیش آمده معاملہ بتائیں۔ اپنے والدین، اساتذه، کوچز، اسکول کے پرنسپلز یا 

 مشیر سے بات کریں۔

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
tel:6466107272
http://www.covenanthouse.org/
http://www.covenanthouse.org/
tel:2125668120;5692
mailto:socialworker@dayoneny.org
tel:2129268089
mailto:Child.tattoo.removal@acs.nyc.gov


 تک کال کریں۔ ہفتےپر پیر سے  212-423-3000یا  مزید پڑھیںمتعلق معلوماتایذا رسانی سے نمڻنے سے  •
• NYC انا، ہراسانی، بشمول جنسی محکمہ تعلیم کے طلبہ کے لیے، طالب علم سے امتیازی سلوک، ڈرانا دھمک

مالحظہ کرکے  کا معلوماتی صفحہ DOEہراسانی اور/یا ایذا رسانی کی رپورٹ کرنے کے طریقے سے متعلق 
 مزید معلومات حاصل کریں۔

 واپس اوپر جائیں

 کے اختیارات خاندانی منصوبہ بندی
• NYC :بہبودی کے معائنوں، والدینی نگہداشت، جنسی طور پر منتقل شده  کے منصوبہ بند ولدیت کے ملحقات

، اسقاط کے طریق کار اور آپ کے قریب میں PrEPکی صحت،  PEP ،LBGTQIAانفیکشن کی جانچ، 
 منتخب کرنے کے لیے۔) مرکز کی تالش کے لیے دیگر خدمت Planned Parenthoodمنصوبہ بند ولدیت (

PLAN-230-800-1  ۔ایک اپائنڻمنٹ آن الئن بُک کریںپر کال کریں یا 
سال تک کی عمر کی بالغ اور جوان خواتین  45 صوبہ بندی کا طرز عمل:پرسبیڻیرین کی خاندانی من -نیو یارک  •

سال کی عمر کے مردوں کے لیے ینگ مینز کلینک۔  35سے  14کے لیے خاندانی منصوبہ بندی مرکز اور 
 212-305-9321 بذریعہ فون، ویڈیو اور بذات خود طبی نگہداشت فراہم کر رہا ہے۔ کال کریں:

 واپس اوپر جائیں

 نوعمر والدین کے لیے معاونت
نوعمر والدین ہونا آسان نہیں ہے، اور کورونا وائرس کی وجہ سے چیلنج بڑے ہو سکتے ہیں۔ نوعمروں کے لیے 

 پیرنڻنگ میں سپورٹ کے لیے، درج ذیل کو دیکھیں:

معامالت کو آسان تر بنانے میں مدد کے ماؤنٹ سینائی ایڈولسنٹ ہیلتھ سنڻر میں نوعمر والدین کے لیے پروگرام  •
لیے حاضر ہے۔ ان کا ہدف آپ کو اعلٰی معیار کی طبی خدمات، سماجی کام سے متعلق خدمات ، نفسیاتی خدمات 

۔ تمام خدمات بال معاوضہ یںہآپ کا بچہ صحت مند اور تغذیاتی معلومات فراہم کرکے یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ اور 
 212-423-3000 مالحظہ کریں یا پیر سےسنیچرتک اس پر کال کریں: آن الئناور رازدارانہ ہیں۔ 

 گھنڻے دستیاب ہے۔ بس 24بذریعہ فون، روزانہ سنڻر بند ہونے پر بھی، ایک آن کال معالج اطفال  •
 پر کال کریں اور آن کال معالج اطفال کے بارے میں پوچھیں۔ 3000-423-212

 واپس اوپر جائیں

 ہاؤسنگ سپورٹ
• NYC ) محکمہ یوتھ اینڈ کمیونڻی ڈویلپمنٹDepartment of Youth and Community 

Development, DYCD(  ہنگامی ہاؤسنگ اور راہداری اور بے گھر نوجوانوں کے لئے عبوری رہنے والے
)Runaway and Homeless Youth, RHY یہاں) پروگراموں کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے۔ آپRHY 

 پروگراموں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
گھنڻے،  24ضرورتمند نوجوانوں کو رہائش اور امدادی خدمات فراہم کرنے کے لئے، دن کے  معاہدے واال گھر: •

 پر کال کریں۔ 212-613-0300ریں یا مالحظہ ک آن الئنہفتہ کے ساتوں دن کھلے رہتے ہیں۔ 
گھنڻے،  24ضرورت مند نوجوانوں کے لئے رہائش اور امدادی خدمات کی پیشکش کرتا ہے، اور دن کے دروازه: •

پر ای میل  jasmith@door.orgکو  Jazzy Smithدن کھال رہتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے  7ہفتہ کے 
 کریں۔

https://www.teenhealthcare.org/article/bullying/?searchterm=bullying
https://www.teenhealthcare.org/article/bullying/?searchterm=bullying
https://www.nycenet.edu/bullyingreporting
tel:18002307526
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
tel:2123059321
https://www.teenhealthcare.org/
https://www.teenhealthcare.org/
tel:2124233000
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


 واپس اوپر جائیں

 کے وسائل ACSنوجوانوں کے لیے 
فی الحال فوسڻر کیئر میں موجود ایسے نوجوانوں کے لیے، جو حال ہی میں خودمختار زندگی کی طرف لوڻے ہوں، یا 

خدمات وصول کر رہے ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل وقت ہوتا ہے جب آپ کو اضافی  ACSر وه نوجوان جو دیگ
معاونت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو آپ کی مدد کرسکتے ہیں، بشمول آپ کی ایجنسی کیس 

اور تعلیم سے لے کر ہر  میں ماہرین کی ڻیمیں جو آپ کی اہم دستاویزات، رہائش، مالزمت کی تیاری، ACSپالنر اور 
سیکشن  نوجوانچیز کے حصول میں آپ کو مدد دے سکتے ہیں۔ براِه کرم مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ کا 

مالحظہ کریں یا اپنے ایجنسی کیس پالنر سے معلوم کریں۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ کس سے بات کرنی ہے تو براِه 
 سے رجوع کریں۔ دفتر برائے مشاورت ACSکرم مدد اور معلومات کے لیے 

 واپس اوپر جائیں
 

https://www1.nyc.gov/site/acs/youth/youth.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/youth/youth.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/about/advocacy.page
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