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�মা হেলা একিট ভয়াবহ ঘটনা বা কেয়কিট ধারাবািহক ঘটনার মানিসক �িতি�য়া। �মা একিট অিভ�তা বা দীঘর্ 
িদন ধের হেয় আসা অিভ�তা েথেক ঘটেত পাের। 

 
 

�মািটক ঘটনার মােঝ থাকেত পাের: 
সিহংসতা শারীিরক বা মানিসক িনযর্াতন 
বণর্বাদ  মহামারী স�িকর্ ত আইেসােলশন 
অবেহলা েশাক এবং কাউেক হারােনা 

 
 

�মা েযমন হেত পাের:  
হৃৎ��ন েবিশ বা েথেম চলা  ভয় 
শরীর বয্থা িডে�শন 
অনুভূিতর বারবার পিরবতর্ ন উে�গ 
রাগ বা ে�াধ হঠাত কের েবর করা এনািজর্  না থাকা 

 
 

েযখােন সহায়তা পােবন: 

�মার �ভােবর ে�ে� সাহােযয্র জনয্, অনু�হ কের েযাগােযাগ করুন: 
CBH সদসয্ পিরেসবা 888-545-2600 

(সবার জনয্ সহায়তা উপলভয্ রেয়েছ) 
িফলােডলিফয়া �াইিসস লাইন 215-685-6440 
েনটওয়াকর্  অফ েনইবর 267-233-4837 

(কিমউিনিটর েভতের �মার িবষেয় �িতি�য়া) 
 

আপিন যা পােবন: 
1. সহানুভূিতশীল েপশাদারগণ আপনার কথা শেন আপনােক পিরেষবার সােথ যু� করেব। 
2. আপনার �েয়াজনীয় সাহাযয্ পাওয়ার ে�ে� ইনসুয্ের� এবং কাগজপে� সহায়তা। 
3. েপশাদারেদর সােথ েযাগােযাগ সহ �েয়াজন অনুযায়ী সহায়তা িদেত থাকা। 

 

 

আেরা িটপস এবং িরেসােসর্র জনয্ িভিজট করুন 

DBHIDS.ORG/TRAUMA 

েসাসর্: traumaresourceinstitute.com এবং unicefusa.org 

আপনার �মািটক 
ে�েসর অিভ�তা 
রেয়েছ? 
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�মা হেলা একিট ভয়াবহ ঘটনা বা কেয়কিট ধারাবািহক ঘটনার মানিসক �িতি�য়া। �মা 
একিট অিভ�তা বা দীঘর্ িদন ধের হেয় আসা অিভ�তা েথেক ঘটেত পাের। 

ছিব: Steve Weinik 
 

#HealthyMindsPhilly 
#mindPHL 

 
24/7 েয েফান না�ারগেলা জানা দরকার 
িফলােডলিফয়া �াইিসস লাইন 

215-685-6440 
মানিসক �া�য্ ঝঁুিক 

কিমউিনিট িবেহিবয়ারাল েহলথ 

888-545-2600 
মানিসক �া�য্ ও আসি� পিরেষবা 

েহামেলস আউটিরচ 

215-232-1984 

 
 
         েযখােন যােবন আচরণগত �াে�য্র জরুরী অব�ার জনয্ 

Friends Hospital  
4641 Roosevelt Blvd. 
215-831-2600 

Einstein Medical Center  
5501 Old York Road  
215-951-8300 

Hall Mercer 
234 S. Eighth St.  
215-829-5433 

Episcopal Hospital  
100 E. Lehigh Ave.  
215-707-2577 

Children’s Crisis Response Center 
3300 Henry Ave., Falls Center 2, Suite 3N  
215-878-2600 

NET Access Point (Opioid Treatment)  
499 N. Fifth St. 
844-533-8200

 

         েযসব ওেয়বসাইট িভিজট করেবন 
24/7 অনলাইন আচরণগত �া�য্ �ীিনং, মানিসক �াে�য্র 
�াথিমক িচিকৎসা �িশ�ণ, ইেভ� এবং সং�ানগিলর 
জনয্,িভিজট করুন  

HealthyMindsPhilly.org 

 
 
 

অনলাইেন েমিডেকড �াপকেদর জনয্ মানিসক �া�য্ এবং আসি�র 
ে�ে� পিরেষবা িনেত ও পিরেষবা �দানকারীেদর খঁুেজ েপেত,  
িভিজট করুন 

CBHPhilly.org 
 

 

আরও িরেসােসর্র জনয্, QR েকাড �য্ান করেত বা ওেয়বসাইট িভিজট করেত আপনার েসল েফান 
কয্ােমরা বয্বহার করুন 

DBHIDS.ORG/BOOST 
সু�তা • আচরণগত �া�য্ • বুি�বৃিৎতক অ�মতা �াথিমক হ�ে�প • কিমউিনিট সহায়তা 

 
 

 
 
আমােদর জন�া�য্ েকৗশেলর মাধয্েম আমরা িফলােডলিফয়ার সকল মানুষেদর �া�য্ ও ভােলা থাকা িনি�ত করেত 
আমরা সি�য় ভূিমকা পালন কির। কিমউিনিটর সবাইেক তােদর �াে�য্র িবষেয় সেচতন করার মাধয্েম DBHIDS 
এমন এক িফলােডলিফয়া গড়েত সহায়তা কের েযখােন নাগিরকরা িবকিশত হেব। 
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