
 
در حاالت سخت بھ یاد داشتھ باشید کھ مراقبت 

 صحت روانی و سالمتی خودتان باشید. 
#HealthyMindsPhilly #mindPHL 

 

  بشناسید  24/7شماره ھای کھ باید 
 

215-685-6440 888-545-2600 
 برای خدمات صحت روانی و اعتیاد  برای بحران صحت روانی 

  

جاھای کھ باید بھ آن  
 برای حاالت اضطراری صحت رفتاری  کنید مراجعھ 

 مرکز مبارزه با بحران اطفال  ) Hall Mercerھال مرسر (  ) Friends Hospitalشفاخانھ فرندز (
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 Medicalمرکز طبی انستین (
Center(   شفاخانھ اپیسکوپل

)Episcopal Hospital ( NET Access Point ) (معالجھ تریاک 
5501 Old York Road  100 E. Lehigh Ave . 499 N. Fifth St . 
215-951-8300  215-707-2577 844-533-8200 

  

  وب سایت ھای کھ باید بھ آن مراجعھ شود 

 برای پیدا کردن آزمایش ھای صحت روانی و اعتیاد،  24/7برای صحت رفتاری آنالین 
 ،Medicaidو ارائھ کنندگان برای تریننگ ھای  خدمات کمک اولیھ صحت روانی 

 دریافت کنندگان انالین مراجعھ کنید بھ  برنامھ ھا و منابع، مراجعھ کنید بھ 
HealthyMindsPhilly.org CBHPhilly.org 

را سکین کنید یا بھ   QRبرای منابع بیشتر، با استفاده از کمره موبایل تان، کد  
DBHIDS.ORG/BOOST  مراجعھ کنید 

 سالمتی • صحت رفتاری • ناتوانی ذھنی مداخلھ اولیھ • پیشتیبانی جامعھ

 

فعال  ما از طریق رویکرد سالمتی جمعیت مان، در ارتقای صحت و سالمتی ھمھ باشندگان فیالدلفیا، نقش
با توانمند سازی تمام جامعھ برای مراقبت از صحت خود، کمک می کند تا    DBHIDSاجرا می کنیم. 

 فیالدلفیای را ایجاد کند کھ در آن ھر ساکن رشد کرده بتواند. 
 

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


 
 نکاتی برای بھبود روحیھ تان در شرایط سخت. 

#HealthyMindsPhilly #mindPHL 
 
 
 
 

 کمک دریافت کنید 
کمک اولیھ می تواند تفاوت بزرگی را ایجاد  

 کند. 
اگر بیش از حد کار می کنید، برای انجام دادن   •

 کارھای دستی کمک بخواھید. 
بھ اشتراک  پشتیبانی عاطفی دریافت کنید.  •

گذاشتن نا امیدی ھا یا تخلیھ قلب از خفگان می  
تواند فشار را از بین ببرد و بھ شما کمک می 

 کنند کھ بھ سفر زندگی تان ادامھ دھید.  
در صورت ضرورت بھ کمک مسلکی مراجعھ   •

 کنید. 

 سالمتی مراقب 
مراقبین باید از نظر روحی و جسمی از خود  

 مراقبت کنند. 
بخورید، بطور منظم ورزش کنید  غذاھای سالم  •

 و بھ اندازه کافی بخوابید. 
راه ھای برای استراحت و وقفھ پیدا کنید. وقفھ   •

 پنج دقیقھ ای فشار را کاھش می دھد. 
از افرادی کھ می فھمند، کمک دریافت کنید شما   •

می توانید بھ یک گروه پشتیبانی بپوندید یا با  
ھستند،  دوستان و خانواده تان کھ مراقبت کننده  

 صحبت کنید. 

 
 
 
 

 سالمتی جوانان 
اطفال در ھر سن می خواھند بدانند کھ: آیا  
من در امان ھستم؟ آیا مراقبت کنندگان من  

در امان ھستند؟ این چگونھ روی زندگی من  
 تاثیر می گذارد؟ 

، خشونت و  19-با کودکان در مورد کووید •
حوادث دیگر آسیب کننده صحبت کرده، بھ  
ترس ھای شان گوش دھید و نگرانی را از  

 بین ببرید. 
اگر در رفتار تغیری را مشاھده کردید   •

(نگرانی یا ناراحتی بیش از حد، غذا یا  
خواب ناسالم، یا مشکل داشتن در تمرکز)،  

صص  برای دریافت کردن کمک با متخ
اطفال یا متخصص صحت روانی تماس  

 بگیرید. 

 سالمتی جامعھ 
رویدادھای اخیر بر رفاه جوامع فیالدلفیا تاثیر عمیقی گذاشتھ  

 است. 
 شما تنھا نیستید!  •

جامعھ در شرایط سخت بھ شبکھ مصونیت تبدیل می شود.   •

احوال ھمسایگان، خانواده و دوستان را بگیرید کھ ممکن بھ  

 باشند. کمک نیاز داشتھ 

برای مبارزه با نگرانی ھای جامعھ، بھ   •

NetworkOfNeighbors@phila.gov   .ایمیل بفرستید 

 
 
 

 CDC, HealthyChildren.org, and MHANational.orgمنابع: 
برای رھنمایی و منابع بیشتر برای افراد، اطفال، جوانان، 

  خانواده ھا و جوامع، بھ 
DBHIDS.ORG/BOOST   مراجعھ کنید 

mailto:NetworkOfNeighbors@phila.gov

