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 ہیتی کمیونٹی کے لیے تعاون کی خدمات کے وسائل کی فہرست

 
محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت نے نیو یارک سٹی میں ہیتی کمیونٹی کے ارکان کی مدد کے لیے درج ذیل وسائل کی فہرست تیار کی ہے۔  NYCسمندری طوفان ہینری کے جواب میں، 

 براہ کرم اوقات اور اضافی معلومات کے لیے براہ راست تنظیموں سے رابطہ کریں یا اپائنٹمنٹ طے کریں۔
 

محکمہ صحت یہ معلومات فراہم کر  NYCسے مکمل۔ نیو یارک کے باشندوں کی خدمات اور عام معلومات کا پتہ لگانے میں مدد کرنے کے لیے  یہ فہرست نہ تو جامع ہے اور نہ ہی ہر لحاظ

 انت دیتا ہے۔اس کی ضم رہا ہے لیکن وہ ان شناخت شدہ اداروں کے ذریعہ فراہم کردہ خدمات کے معیار یا درستگی سے متعلق کوئی نمائندگی نہیں کرتا ہے اور نہ ہی

فیس اور ادائیگی  زبان فون پتہ خدمات تنظیم کا نام

کا اختیار 

 (اختیارات)

 خدمات کی تفصیل

             11210: زپ کوڈ

Global Trauma Research  ذہنی صحت / جذباتی
 سے متعلق مدد

2329 Nostrand 
Ave., Brooklyn, 

NY 11210 

800-461-9350 ،
 0ایکسٹینشن 

ہسپانوی، انگریزی، 
 ہیتی کریول

از خود  بیمہ،
 ادائیگی

انفرادی مشاورت؛ آؤٹ 
پیشنٹ کی ذہنی صحت کے 

 پروگرامز

JCCA Family Support ذہنی صحت / جذباتی
 سے متعلق مدد

858 E. 29th St., 
Brooklyn, NY 

11210 

انگریزی، ہسپانوی،  917-808-4800
 فرانسیسی، روسی

از  بیمہ، مفت،
 خود ادائیگی،

 سالئیڈنگ فیس

پرورش میں تعاون کا پروگرام؛ رشتہ 
داری یا خاندانی مشاورت؛ نوجوانوں 

 کیلئے مشاورت 
Millennium Development - 

Philip Howard NORC  
 Flatbush 1655 سماجی خدمات 

Ave., Brooklyn, 
NY 11210 

انگریزی، ہسپانوی،  718-258-6000
 ہیتی کریول

میں مدد؛ معذوری کی درخواست  مفت
 صحت کی جانچ؛ بلڈ پریشر کی جانچ

JBFCS - Southern Brooklyn 
Family Services 

ذہنی صحت / جذباتی
 سے متعلق مدد

2233 Nostrand 
Ave., Brooklyn, 

NY 11210 

انگریزی، ہسپانوی  718-258-1714
 اور دیگر

آؤٹ پیشنٹ ذہنی صحت کا پروگرام؛  مفت
پرورش میں مدد کا پروگرام؛ کیس 

 مینجمنٹ

Catholic Charities of 
Brooklyn and Queens - 

Flatbush Addiction 
Treatment Center 

سماجی خدمات؛ 
 صحت بیمہ 

1623 Flatbush 
Ave., Brooklyn, 

NY 11210 

انگریزی، ہسپانوی،  718-951-9009
 ہیتی کریول

صحت بیمہ میں مدد کی درخواست؛  مفت
 کیریئر کے تعلق سے مشاورت؛ پیشہ
 ورانہ گروپ تھراپی؛ کیس مینجمنٹ

Social Security 
Administration - Brooklyn - 

Nostrand Avenue 

 Nostrand 2250 ورٹییسوشل سیک
Ave., Brooklyn, 

NY 11210 

انگریزی، ہسپانوی   866-563-9461
 اور دیگر

سوشل سیکورٹی کی درخواست میں  مفت
اور  SSI)مدد؛ سوشل سیکیورٹی 

SSDI ) درخواست میں مددکی 

Bestcare, Inc. - Brooklyn 1781 ہوم کیئر Flatbush 
Ave., Brooklyn, 

NY 11210 

از  بیمہ، مفت، انگریزی 516-731-3770
 خود ادائیگی،

 سالئیڈنگ فیس

 گھنٹے، گھر جا کر ذاتی نگہداشت  24

Urdu 
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Healthfirst - Flatbush 
Community Office 

 Nostrand 2166 صحت بیمہ میں امداد
Ave., Brooklyn, 

NY 11210 

انگریزی، ہسپانوی،  866-463-6743
 ہیتی کریول

تارکین وطن، مہاجرین اور پناہ  بیمہ مفت،
گزینوں، بے روزگاروں کے لیے 

 صحت کی خدمات

Kumon - Brooklyn - 
Nostrand Avenue 

 Nostrand 2481 تدریس / تعلیم
Ave., Brooklyn, 

NY 11210 

انگریزی، ہسپانوی،  718-490-5781
 ہیتی کریول

   از خود ادائیگی

GrowNYC - Flatbush 
Junction Farmstand 

تازہ پھل اور : پینٹری
 سبزیاں 

2151 Nostrand 
Ave., Brooklyn, 

NY 11210 

 ، ہفتےہر *کھانا لے جانا  از خود ادائیگی انگریزی 212-788-7897
 بجے دوپہر 2بجے صبح تا  9

Family Head Start 3017 تعلیم Glenwood 
Rd., Brooklyn, 

NY 11210 

ابتدائی تعلیم پروگرام؛ ابتدائی متعلم  مفت انگریزی 718-859-7720
 پروگرام؛ پری اسکول؛ اچھا آغاز

             11226زپ کوڈ 

CAMBA - Legal Services for 
the Working Poor - 

Flatbush 

 ,.Snyder Ave 20 قانونی مدد/ ترک وطن
Brooklyn, NY 

11226 

انگریزی، ہسپانوی،  718-557-1379
 ہیتی کریول

امیگریشن میں مدد اور قانونی خدمات؛  مفت
بے دخلی اور پیشگی روک تھام؛ مفت 

 یا کم خرچ پر قانونی مدد 

Bridging Access to Care - 
Flatbush 

ذہنی صحت / جذباتی
 سے متعلق مدد

2261 Church 
Ave., Brooklyn, 

NY 11226 

انگریزی، ہسپانوی،  347-505-5126
 ہیتی کریول، روسی

از  بیمہ، مفت،
 خود ادائیگی،

 سالئیڈنگ فیس

 HIVانفرادی مشاورت؛ کیس مینجمنٹ؛
کی نگہداشت؛ نقصان میں کمی دوبارہ 

بیمار ہونے کے تدارک کا پروگرام؛ 
 نگہداشت صحت کی خدمات میں تعاون

Gospel Tabernacle Church 
of Jesus Christ Apostolic 

 Snyder 2314 کھانا: پینٹری
Ave., Brooklyn, 

NY 11226 

 ، ہفتےہر *کھانا پینٹری  مفت انگریزی 718-282-3920
 بجے دوپہر 1بجے صبح تا  10
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The City of Grace 11 کھانا: پینٹری Woods Pl., 
Brooklyn, NY 

11226 

 ہر منگل، *کھانا پینٹری  مفت انگریزی 718-693-7074
 بجے دوپہر 1بجے دن تا  11

Praxis Housing Initiatives - 
Lincoln Hotel 

 ,.Lincoln Pl 694 رہائش 
Brooklyn, NY 

11216 

212-293-8404 ،

 434ایکسٹینشن 
، (ایڈز) HIV/AIDS: عبوری رہائش مفت انگریزی

سال  18بے گھر؛ حوالہ کا محتاج، 

 گھنٹے کھال 24*سے زیادہ عمر کا۔ 

             11225زپ کوڈ 

Full Gospel Assembly 131 کھانا اور لباس: پینٹری Sullivan 
Pl., Brooklyn, 

NY 11225 

انگریزی،  718-940-9687

ہسپانوی، ہیتی 

 کریول

ہر *کپڑے، جوتے اور کھانا : پینٹری مفت

 بجے دوپہر 2بجے دوپہر تا  1بدھ، 

WellLife Network - 
Brooklyn Assertive 

Community Treatment 
(ACT) Team 

 Bedford 1669 طرز عمل کی صحت 
Ave., Brooklyn, 

NY 11225 

انگریزی،  718-439-8972

ہسپانوی، ہیتی 

 کریول

از خود ادائیگی، 

 بیمہ
کیس مینجمنٹ؛ ذہنی صحت سے متعلق 

تعاون گروپ؛ آؤٹ پیشنٹ کے منشیات 

کا عالج؛ رہائش کی تالش میں کی لت 

 مدد

Sun River Health - Bedford 
Mental Health Clinic 

 Bedford 1669 طرز عمل کی صحت 
Ave., Brooklyn, 

NY 11225 

855-681-8700 
 1ایکسٹینشن 

انگریزی، 

ہسپانوی، ہیتی 

 کریول

سالئیڈنگ فیس، 

 از خود ادائیگی
غصے پر قابو پانے کی کالسز؛ آؤٹ 

پیشنٹ کی ذہنی صحت کا پروگرام؛ 

نوجوانوں کیلئے مشاورت؛ انفرادی 

 مشاورت   
Heart to Heart Social Adult 

Day Service 
فالح و بہبود کی 

 سرگرمیاں
209 Empire 

Blvd., 
Brooklyn, NY 

11225 

از خود ادائیگی،  انگریزی 718-305-6200

 بیمہ
اور جسمانی معذوری والے ترقیاتی 

: لوگوں کی خدمت کرتا ہے؛ کالسز

، کمپیوٹر اور سماجی پکانا کھانافن، 

 سرگرمیاں

CUNY Citizenship 
Now!Medgar Evers 

College Immigration 
Center 

 Carroll 1150 قانونی مدد/ ترک وطن
St., Brooklyn, 

NY 11225 

 خدماتمیں مدد اور قانونی  ترک وطن مفت انگریزی  

CMC Workforce - 
Construction Career 

Pathways Program 

 Flatbush 495 روزگار
Ave., Brooklyn, 

NY 11225 

انگریزی،  845-332-6113

ہسپانوی، ہیتی 

 کریول، 

سالئیڈنگ فیس، 

 از خود ادائیگی
سال اور اس سے زیادہ عمر کے  18

مالزمت کی تالش میں : افراد کے لیے

مدد؛ مالزمت کی تربیت؛ تعمیراتی 

 اپرنٹس شپ ٹریننگ پروگرام 
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             11203زپ کوڈ 

Life of Hope 710 قانونی مدد/ ترک وطن E. 37th 
St., Brooklyn, 

NY 11203 

انگریزی،  718-362-3162

فرانسیسی کریول، 

 ہیتی کریول

شہریت کی تیاری؛ بالغوں کی بنیادی تعلیم  مفت

(adult basic education, ABE) ؛ بالغوں

کی خواندگی کا پروگرام، اسکول کے بعد کا 

پروگرام؛ کیریئر کے تعلق سے مشاورت؛ 

کیس مینجمنٹ؛ انگریزی بطور دوسری زبان 

(English as a second language, ESL )
 کی کالسز

Original Pentecostal 
Apostolic Church 

 ,.Ave.D 3901 کھانا: پینٹری
Brooklyn, NY 

11203 

بجے سے دن  9، صبح ہفتےہر *فوڈ پینٹری  مفت انگریزی 718-703-8867

 بجے تک 11کے 

             11249زپ کوڈ 

Millennium Development 114 کھانا: پینٹری Taylor 
St., Brooklyn, 

NY 11249 

معذوری کی درخواست میں مدد؛ بزرگوں  مفت ہسپانوی انگریزی، 718-388-9242

 کی خدمات اور سرگرمیاں

             اضافی وسائل 

American Red Cross of 
Greater New York 

سمندری طوفان ہینری 

 سے متعلق معلومات 
520 W. 49th 

St., New York, 
NY 10019 

انگریزی،  877-733-2767

فرانسیسی کریول، 

 ہیتی کریول

کیس مینجمنٹ، پناہ گاہ اور دیگر آفات سے  مفت

 متعلق خدمات

FEMA (Federal Emergency 
Management Agency) 

سمندری طوفان ہینری 

 سے متعلق معلومات 
انگریزی،     

فرانسیسی کریول، 

 ہیتی کریول

آفات سے متعلق امدادی پروگراموں اور  مفت

ہنگامی حاالت کی تیاریوں، ردعمل اور 

بحالی کے بارے میں ترجمہ شدہ معلومات 

fema.gov/assistance/languages  پر

 حاصل کریں

Safe and Well  سمندری طوفان ہینری

 سے متعلق معلومات 
انگریزی،     

فرانسیسی کریول، 

 ہیتی کریول

 American Redپر  safeandwell.org مفت
Cross  کے ڈیٹا بیس میں اپنے عزیزوں کو

 تالش کریں
NYC WELL  انگریزی،      طرز عمل کی صحت

فرانسیسی کریول، 

 ہیتی کریول

پر کال کریں؛  888-692-9355   

nyc.gov/nycwell  پر چیٹ کریں؛

-nycwell.cityofnewyork.us/en/findیا
services پر خدمات تالش کریں 

  


