
 
في األوقات الصعبة، تذكَّر أن   

 تعتني بصحتك النفسیة وعافیتك.
#HealthyMindsPhilly   
#mindPHL 

  24أرقام یجب أن تعرفھا، تعمل على مدار الـ 
  أیام في األسبوع   7ساعة/

215-685-6440 888-545-2600 
 لخدمات الصحة النفسیة واإلدمان  ألزمات الصحة النفسیة

  

 لطوارئ الصحة السلوكیة  أماكن تذھب إلیھا 
 مركز االستجابة ألزمات األطفال  ) Hall Mercerمركز (  )Friendsمستشفى ( 

4641 Roosevelt Blvd.  234 S. Eighth St . 3300 Henry Ave., Falls Center 2, Suite 3N 
215-831-2600  215-829-5433 215-878-2600 

   
 عالج إدمان األفیون) ) (NETنقطة الوصول إلى ( ) Episcopalمستشفى ( الطبي )  Einstein(مركز 

5501 Old York Road  100 E. Lehigh Ave . 499 N. Fifth St . 
215-951-8300  215-707-2577 844-533-8200 

  

  مواقع تزورھا 

 للحصول على خدمات للصحة النفسیة وفحوصات  األسبوع أیام في   7ساعة/ 24للصحة السلوكیة عبر اإلنترنت على مدار 
 )Medicaidومقدمي خدمات تدریب وفعالیات ومصادر ( اإلدمان، وخدمات اإلسعافات األولیة للصحة النفسیة 

 المستفیدین عبر اإلنترنت، قم بزیارة  وزیارة 
HealthyMindsPhilly.org CBHPhilly.org 

)  QRللمزید من المصادر امسح رمز االستجابة السریعة (
باستخدام ھاتفك المحمول أو یمكنك زیارة  

DBHIDS.ORG/BOOST 
 ندعم المجتمع • 

 عن طریق التدخل المبكر • 
 في حاالت الصحة السلوكیة• والعافیة واإلعاقة الذھنیة

فیالدیلفیا من خالل نھجنا لدعم صحة السكان؛ وذلك بتشجیع كل أفراد المجتمع على تولي مسؤولیة  نقوم بدور فعال في دعم صحة وعافیة األفراد في 
في جعل فیالدلفیا المكان الذي یعیش فیھ كل  ) DBHIDSالحفاظ على صحتھم، ویساھم قسم الصحة السلوكیة وخدمات اإلعاقة الذھنیة في فیالدلفیا (

 المقیمین حیاة سعیدة. 
 

http://healthymindsphilly.org/
http://cbhphilly.org/


 
نصائح لتحسین حالتك المزاجیة في  

 األوقات الصعبة. 

#HealthyMindsPhilly 
#mindPHL 

 
 
 

 احصل على الدعم 
فیمكن أن تُحِدث المساعدة البسیطة  

 تغییًرا كبیًرا. 
اطلب مساعدة في المھام الُملحة إذا كانت   •

 إمكانیاتك. تتجاوز 
احصل على الدعم العاطفي. یمكن أن تخلِّصك   •

مشاركة إحباطاتك أو التنفیس عنھا من التوتر  
 وتساعدك على مواصلة الطریق. 

 فكر في المساعدة المتخصصة إذا احتجتھا.  •

 

 صحة مقدم الرعایة
یجب أن یحافظ مقدمو الرعایة على 

 صحتھم النفسیة والجسدیة. 
تناول وجبات طعام صحیة، ومارس الریاضة   •

 بانتظام، واحصل على قدٍر كاٍف من النوم. 
ابحث عن وسائل لالسترخاء واحصل على   •

فترات من الراحة. فالراحة لخمس دقائق تقلل  
 الضغط العصبي. 

ك  ابحث عن الدعم من أشخاص یفھمونك. یمكن •
االنضمام إلى مجموعة دعم أو التحدث مع  

 األصدقاء والعائلة فھم یقدمون الرعایة أیًضا. 

 
 
 

 صحة الشباب 
یرید األطفال من جمیع األعمار أن  

یعرفوا: ھل أنا آمن؟ ھل من یقدم لي 
الرعایة آمن؟ كیف سیؤثر ھذا في  

 حیاتي الیومیة؟ 
والعنف   19-تحدث مع األطفال عن كوفید •

واألحداث المؤلمة األخرى، استمع لمخاوفھم  
 وعالج قلقھم. 

إذا الحظَت تغیًرا في السلوك (قلقًا أو حزنًا زائًدا،   •
أو أكالً أو نوًما غیر صحي، أو مشكلة في  

التركیز)، فاتصل بطبیب األطفال أو مختص  
 الصحة النفسیة للمساعدة. 

 

 صحة المجتمع 
أثرت األحداث الراھنة بقوة في   •

 سعادة الناس في فیالدیلفیا. 
 أنت لست وحدك!  •
أصبح المجتمع شبكة األمان في   •

األوقات العصیبة. اطمئن على جیرانك وعائلتك،  
 وأصدقائك الذین قد یحتاجون إلى دعمك. 

لدعم ومساعدة المجتمع في التغلب على األحداث  •
  اإللكترونيالبرید   المؤلمة، راسلنا عبر

NetworkOfNeighbors@phila.gov . 

 
 
 

 MHANational.orgو، HealthyChildren.org ،(CDC)المصادر: مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا 
لمزید من النصائح والمصادر لألفراد واألطفال  
 والشباب والعائالت والمجتمعات، یمكنك زیارة
DBHIDS.ORG/BOOST 

mailto:NetworkOfNeighbors@phila.gov

