
 
د سخت وختونو پھ جریان کې د خپل رواني 

 روغتیا او ھوساینې پاملرنھ پھ یاد ولرئ.
HealthyMindsPhilly #mindPHL # 

 

  پیژندلو شمیرې  24/7د 

215-685-6440 888-545-2600 
 د رواني روغتیا او روږدي خدماتو لپاره  د رواني روغتیا بحران لپاره 

  

 روغتیا عاجل حاالتو لپاره د چال چلند  د تلو ځایونھ 
 Friendsد ملګرو روغتون ( 

Hospital(   (ھال مرسھ)Hall Mercer  (د ماشومانو د بحران غبرګون مرکز)Children's Crisis 
Response Center 

 3N، جاده 2ھنري الره، د فالس مرکز  3300 اتمھ کوڅھ. . S 234  روزویلټ بلیوارڈ.  4641
215-831-2600  215-829-5433 215-878-2600 

   
 Einstein(د آینسټین طبي مرکز) 

Medical Center   (د اپیسکوپل روغتون)
Episcopal Hospital  دNET   (د اپیوایډ درملنھ) السرسي نقطھ 

 پنځم کوڅھ. . N 499 لیھائ جاده. . E 100  زوړ یارک سړک  5501
215-951-8300  215-707-2577 844-533-8200 

  

  لیدنې لپاره ویب پاڼې 

 د رواني روغتیا او روږدي کیدو موندلو لپاره  آنالین چال چلند روغتیا لپاره  24/7د 
 د میډیکاډ لپاره خدمات او چمتو کونکي  معاینې، د رواني روغتیا لومړنۍ مرستې 
 آنالین، لیدنھ وکړئ ترالسھ کونکي   روزنې، پیښې او سرچینې، لیدنھ وکړئ 

HealthyMindsPhilly.org CBHPhilly.org 

کوډ سکین کولو لپاره د خپل ګرځنده تلیفون   QRد نورو سرچینو لپاره، د 
 DBHIDS.ORG/BOOSTکیمره وکاروئ یا لیدنھ وکړئ  

 ھوساینھ • چال چلند روغتیا • فکري معلولیت لومړنی مداخلھ • ټولنې مالتړونھ

ھوساینې  موږ زموږ د نفوس روغتیا چلند لھ الرې د ټولو فالډیلفیانو روغتیا او 
تھ وده ورکولو کې فعالھ ونډه اخلو. د ټولې ټولنې پھ ځواکمن کولو سره د دوی  

د یوې داسې فالډیلفیا    DBHIDSروغتیا مسؤلیت پھ غاړه اخیستو سره، 
 رامینځتھ کولو مرستھ کوي پھ کوم کې چې ھر اوسیدونکی وده کولی شي. 

 

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


 
ان کې د  د ستونزمن وختونو پھ جری

 خپل مزاج ښھ کولو لپاره الرښوونې. 

#HealthyMindsPhilly #mindPHL 
 
 
 

 مالتړ ترالسھ کړئ 
اساسي مرستھ لوی توپیر رامینځتھ کولې  

 شي.
د اضطراري دندو سره د کومک غوښتنھ   •

وکړئ کھ چیرې تاسو باندې خورا ډیر بار  
 یاست.

احساساتي مالتړ ترالسھ کړئ. ستاسو د   •
مایوسۍ شریکول یا قوي احساسات کولی  

شي تشنج مو خوشې کړي او تاسو سره پھ  
 مخکې حرکت کې مرستھ وکړي. 

مسلکي مرستې پھ پام کې ونیسئ کھ چیرې   •
 تاسو ورتھ اړتیا لرئ. 

 د پاملرنھ کونکي ھوساینھ 
پاملرنھ کونکي باید خپل ځان پھ  

 فزیکي توګھ وساتي. ذھني او  
سالم خواړه وخورئ، پھ منظم ډول   •

 تمرین وکړئ او کافي خوب وکړئ. 
د آرام کولو او وقفې کولو الرې   •

 ومومئ. پنځھ دقیقې وقفھ فشار کموي. 
د ھغو خلکو څخھ مالتړ ومومئ څوک   •

چې پوھیږي. تاسو د مالتړ ډلې سره  
ګډون کولی شئ یا د ملګرو او کورنۍ  

ې پاملرنھ  سره خبرې وکړئ څوک چ
 کونکي ھم وي. 

 
 
 

 د ځوانانو ھوساینھ 
د ھر عمر ماشومان غواړي پوه شي: ایا  

زه خوندي یم؟ ایا زما پاملرنھ کونکې  
خوندي دی؟ ایا دا بھ زما ورځني ژوند  

 باندې څنګھ اغیزه وکړي؟ 
،  COVID-19د ماشومانو سره د  •

تاوتریخوالي او نورو دھني ټکان پیښو پھ  
اړه وغږیږئ؛ ویره واورئ او اندیښنې  

 حل کړئ. 
کھ چیرې تاسو پھ چلند کې بدلون   •

وګورئ (ډیرې اندیښنې یا خفګان، غیر  
صحي خواړه یا خوب، یا پھ تمرکز کې  

ستونزه) نو د مرستې لپاره د ماشومانو د  
ي روغتیا متخصص سره  ناروغۍ یا روان
 اړیکھ ونیسئ. 

 د ټولنې ھوساینھ
 وروستیو پیښو د فالډیلفیا ټولنو پھ ھوساینې ژوره اغیزه کړې. 

 تاسو یوازې نھ یاست!  •

ټولنھ پھ سخت وخت کې د خوندیتوب جال جوړیږي. ګاونډیان،   •

 کورنۍ او ملګري وګورئ چې ممکن مالتړ تھ اړتیا ولري. 

مقابلھ کې د مرستې د مالتړ لپاره، پدې  د ټولنې دھني ټکان سره  •

بریښنالیک  

 . NetworkOfNeighbors@phila.govواستوئ

 
 
 

 MHANational.orgاو  ،   CDC, HealthyChildren.orgمنابعې: 
لویانو، د اشخاصو، ماشومانو، ځوانو  

کورنیو او ټولنو لپاره د نورو الرښوونو او  
  سرچینو لپاره، دا وګورئ 

DBHIDS.ORG/BOOST 

mailto:NetworkOfNeighbors@phila.gov

