
 

কিঠন সমেয় আপনার মানিসক 
�া�য্ এবং সু�তার যৎন েনওয়ার 
কথা মেন রাখুন। 
#HealthyMindsPhilly 
#mindPHL 

েয ন�রগিল 24/7 েজেন রাখেত হেব  

215-685-6440 888-545-2600 
মানিসক �াে�য্র সংকেটর জনয্ মানিসক �া�য্ এবং আসি� পিরেষবা 

  

েকাথায় যােবন আচরণগত �াে�য্র জরুির পিরি�িতর জনয্ 
Friends Hospital  Hall Mercer Children's Crisis Response Center 
4641 Roosevelt Blvd.  234 S. Eighth St. 3300 Henry Ave., Falls Center 2, Suite 3N 
215-831-2600  215-829-5433 215-878-2600 
   
Einstein Medical Center Episcopal Hospital NET Access Point (Opioid Treatment) 
5501 Old York Road  100 E. Lehigh Ave. 499 N. Fifth St. 
215-951-8300  215-707-2577 844-533-8200 
  

েয ওেয়বসাইটগিল িভিজট করেবন  

24/7 অনলাইন আচরণগত �াে�য্র জনয্ মানিসক �া�য্ এবং আসি� �ীিনং, 
মানিসক �াে�য্র �াথিমক িচিকৎসা পিরেষবা এবং েমিডেকড �িশ�ণ, ইেভ� 
এবং িরেসাসর্গিলর সরবরাহকারীেদর জনয্ িভিজট করুন অনলাইন �াপক, িভিজট করুন 
HealthyMindsPhilly.org CBHPhilly.org 

আরও িরেসােসর্র জনয্, QR েকাডিট �য্ান করেত আপনার েসল েফান 
কয্ােমরা বয্বহার করুন বা 
DBHIDS.ORG/BOOST িভিজট করুন 
সু�তা • আচরণগত �া�য্ • েবাধশি�র অ�মতায় �াথিমক হ�ে�প • কিমউিনিট সহায়তা 

আমােদর নাগিরক �াে�য্র দৃি�ভ�ীর মাধয্েম সকল িফলােডলিফয়া বাসীেদর �া�য্ এবং সু�তা উ�ত করার ে�ে� আমরা 
সি�য় ভূিমকা িনেয় থািক। সম� কিমউিনিটেক তােদর সু� থাকার দািয়� িনেত স�ম কের তুেল, DBHIDS 
িফলােডলিফয়ােক এমনভােব গেড় তুলেত সহায়তা কের েযখােন �িতিট আবািসক সমৃ� হেয় উঠেত পােরন। 

 

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


 

কিঠন সমেয় আপনার েমজাজ উ�ত 
করার পরামশর্সমূহ। 
#HealthyMindsPhilly 
#mindPHL 

 
 
 
 
সহায়তা পান 
�াথিমক সহায়তা একিট বড় পাথর্কয্ গেড় তুলেত 
পাের। 
• আপনার কােজর চাপ খুব েবিশ হেয় েগেল জরুির 

কাজগিলর জনয্ একজন সহায়ক চান। 
• মানিসক সহায়তা পান। আপনার হতাশা বা আেবগ 

েশয়ার করা আপনার মানিসক চাপ কমােত এবং 
�াভািবক জীবনযা�া বজায় রাখেত সহায়তা করেত 
পাের। 

• আপনার েপশাগত সহায়তার �েয়াজন হেল তা 
চান। 

পিরচযর্া �দানকারীর সু�তা 
পিরচযর্া �দানকারীেদর িনেজেদর মানিসক ও 
শারীিরক যৎন েনওয়া উিচৎ। 
• �া�য্কর খাবার খান, িনয়িমত শরীরচচর্ া করুন এবং 

পযর্া� ঘুমান। 
• আরাম করার এবং িবরিত েনওয়ার উপায়গিল খঁুজুন। 

পাঁচ-িমিনেটর িবরিত মানিসক চাপ কমায়। 
• যারা েবােঝন তােদর েথেক সহায়তা েনওয়ার েচ�া 

করুন। আপিন একিট সহায়ক �েপ গদান করেত 
পােরন বা পিরচযর্াকারী ব�ুবা�ব এবং পিরবােরর 
সদসয্েদর সােথ কথা বলেত পােরন। 

 
 
 
 
 
িকেশার িকেশারীেদর সু�তা 
সব বয়েসর বা�ারাই জানেত চায়: আিম িক 
িনরাপদ? আমার পিরচযর্া �দানকারী িক 
িনরাপদ? এিট আমার ৈদনি�ন জীবনেক 
কীভােব �ভািবত করেব? 
• িশশেদর সােথ COVID-19, সিহংসতা এবং 

অনয্ানয্ মমর্াি�ক ঘটনা স�েকর্  কথা বলুন; ভেয়র 
িবষয়গিল শনুন এবং সমসয্াগিলর সমাধান করুন। 

• আপিন আচরেণর েকানও পিরবতর্ ন (অতয্ািধক 
দুি��া বা িবষ�তা, অ�া�য্কর খাদয্াভাস বা ঘুম, বা 
মনঃসংেযাগ করার সমসয্া) ল�য্ করেল সহায়তার 
জনয্ একজন িশশেরাগ িবেশষ� বা মানিসক �া�য্ 
িবেশষে�র সােথ েযাগােযাগ করুন। 

 
 

কিমউিনিটর সু�তা 
সা�িতক ইেভ�গিল িফলােডলিফয়ার কিমউিনিটগিলেক 

গভীরভােব �ভািবত কেরেছ। 
• আপিন একা নন! 

• কিঠন সময় কিমউিনিট িনরাপৎতার বুনট হেয় হেয় ওেঠ। েয সম� �িতেবশী, 

পিরবার এবং ব�ুবা�েবর সহায়তা �েয়াজন তােদর েদখুন। 

• কিমউিনিটর মেধয্ ঘটা মমর্াি�ক ঘটনার েমাকািবলা করেত সহায়তার জনয্, 

NetworkOfNeighbors@phila.gov-এ ইেমল করুন। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
উৎসসমূহ: CDC, HealthyChildren.org, এবং MHANational.org 
বয্ি�, বা�া, তরুণ তরুণী, পিরবারবগর্ এবং কিমউিনিটগিলর জনয্ আরও 
পরামশর্ এবং িরেসােসর্র জনয্,  DBHIDS.ORG/BOOST 
িভিজট করুন 

mailto:NetworkOfNeighbors@phila.gov

