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 کلب ہاؤسز NYC میں رہائش پذیر ان لوگوں کو مفت مدد فراہم کرتے ہیں جن جن لوگوں کو ذہنی صحت کے شدید عارضے الحق 
ہیں ان کیلئے کلب ہاؤسز، خواہ ان کی بیمہ، ترک وطن یا رہائش کی حیثیت، یا مجرمانہ انصاف کی شمولیت کی سرگزشت کچھ بھی ہو۔ 

کلب ہاؤسز تفریحی، محفوظ اور مختلف اقسام کی جگہیں ہیں جو ان لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں جو )اراکین( اپنی ذہنی صحت کی 
بحالی اور دوست بنانے کیلئے شمولیت اختیار کرتے ہیں۔

اراکین معنی خیز سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں جو کلب ہاؤس کو چالنے میں مدد کرتی ہیں۔ دوپہر کے کھانے، شام اور ویکینڈز کے 
دوران، اراکین تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اراکین سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں اور ذاتی طور پر، یا فون یا 

ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اراکین اس بات کا بھی انتخاب کرتے ہیں کہ وہ کلب ہاؤس میں کیا کرتے ہیں، 
وہ کب جاتے ہیں اور کتنے عرصے تک رکن رہتے ہیں۔

 کلب ہاؤسز 
ان لوگوں کیلئے جن لوگوں کو 

 ذہنی صحت کے شدید 
 عارضے الحق ہیں ان 

کیلئے کلب ہاؤسز:
 جانے الئق ایک جگہ، کرنے الئق معنی 

 خیز چیزیں اور زندگی بھر ساتھ دینے 
والی کمیونٹی

•  مراعات حاصل کرنے میں مدد، جیسے سستی رہائش، 
صحت بیمہ اور اضافی سیکیورٹی آمدنی۔

•  صحت اور قانونی خدمات، جیسے بغیر یا کم الگت والی 
نفسیاتی اور طبی نگہداشت، مشاورت، اور قانونی مدد 

حاصل کرنے میں تعاون۔
•  تعلیمی خدمات۔ اراکین کو ہائی اسکول کے مساوی ڈپلومہ 

کالسز، الئسنس کی تربیتیں اور کالج کے ڈگری کورسز 
کیلئے درخواست دینے میں مدد ملتی ہے۔

•  مالزمت کی خدمات، جیسے ریزیومے بنانا، اور مالزمتیں 
تالش کرنا اور درخواست دینا۔ کلب ہاؤسز اراکین کو کام 

کے عارضی مواقع بھی پیش کرتے ہیں۔
•  نئے لوگوں کے ساتھ پرلطف کام کرنا، جیسے سفر، راتوں 

کو گیم کھیلنا، اور فنون اور دستکاری۔ کلب ہاؤسز 
تعطیالت پر بھی کھلے رہتے ہیں تاکہ اراکین ایک دوسرے 

کے ساتھ جشن منا سکیں۔
دوسرے  اراکین  اسنیکس۔  اور  کھانے  بخش  •  صحت 

مدد  میں  کرنے  پیش  اور  پکانے  خریدنے،  کھانا  کو  اراکین 
ہیں۔ کرتے 
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Bronx
Fountain House
564  Walton Ave. 
Bronx, NY 10451 

718-742-9884

Goodwill Industries of Greater New York 
and Northern New Jersey

Lantern House 
512 Southern Blvd. 

Bronx, NY 10455 
718-993-1078

JASA
Bronx Friendship House 

2705  Schley Ave. 
Bronx, NY 10465 

718-863-8833
تخصص: بزرگ حضرات

Manhattan
Fedcap Rehabilitation Services

Chelton Loft 
1946 First Ave. 

New York, NY 10029 
212-727-4360

Fountain House  
425  W. 47th St. 

New York, NY 10036 
212-582-0340

Goddard Riverside Community Center
TOP Clubhouse 
263 W. 86th St. 

New York, NY 10024 
212-799-7171

Upper Manhattan Mental Health Center
Rainbow Club 

1727 Amsterdam Ave. 
New York, NY 10031 

212-694-9200

Staten Island
Venture House  

1442 Castleton Ave. 
Staten Island, NY 10302 

718-658-7821

Brooklyn
Brooklyn Community Services

Greater Heights Clubhouse 
980 Halsey St., Second Floor 

Brooklyn, NY 11207 
718-235-5780

Catholic Charities Neighborhood Services
Open Door Clubhouse 

2037 Utica Ave., Second Floor 
Brooklyn, NY 11234 

718-377-7757

JASA
Brooklyn Friendship House

202  Graham Ave.   
Brooklyn, NY 11206 

718-922-5079
تخصص: بزرگ حضرات

AHRC New York
Job Connection Center Clubhouse 

340 Livingston St., Fourth Floor
Brooklyn, NY 11217

 347-668-6489
 تخصص: وہ لوگ جنہیں سنگین 

ذہنی بیماری ہے اور نشوونما کی معذوری الحق ہے۔
Services for the UnderServed

Brooklyn Clubhouse 
1125 Fulton St., Second Floor 

Brooklyn, NY  11238 
 347-226-9015

Queens
Goodwill Industries of Greater New York 

and Northern New Jersey
Citiview Connections  

33-24 Northern Blvd., Third Floor 
Long Island City, NY 11101 

718-361-7030

Venture House
150 -10 Hillside Ave. 

Jamaica, NY 11432 
718-658-7201

Elmhurst Hospital
Lifelinks 

79-01 Broadway, C10-15 
Elmhurst, NY 11373 

718-334-5265

http://nyc.gov/nycwell

