
يشعر الكثير من شباب نيويورك الصغار السن باالضطراب والحزن والقلق 
والخوف. يتضمن هذا الدليل معلومات وخدمات ذات جودة عالية بشأن الصحة 
العقلية من الممكن أن تساعد. تتوفر جميع الموارد في هذا الدليل مجاًنا ويمكن 

الوصول إليها عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو عبر اإلنترنت. 

لمن هذا الدليل:
األطفال، والمراهقين، والشباب صغار السن	 
اآلباء ومقدمي خدمات الرعاية	 
المتخصصين الذين يتعاملون مع األشخاص صغار السن	 

الموارد للمراهقين والشباب صغار السن )24-13(

المعرفة
إن فهم ما تشعر به وتحصيل المعرفة بشأن الصحة العقلية من الممكن أن يساعدا على توفير 

الراحة النفسية.

 يستكشف مقطع فيديو قصير حاالت الشعور بالحزن بين األشخاص صغار السن ويقللها 	 
.KidsHealth لكي تكون طبيعية ويشارك استراتيجيات التأقلم من

 Young Men’s Health عبارة عن مورد تعليمي بشأن الصحة العاطفية للشباب 	 
صغار السن.

 إن سلسلة مقاطع فيديو الصور المتحركة لـ Press Pause والمكونة من 10 	 
فيديوهات بشأن التأمل الواعي من الممكن أن تساعد المراهقين على التعامل مع حاالت 

التوتر الشائعة التي تجعلهم يشعرون باالضطراب.
 6 استراتيجيات للصحة العقلية للمراهقين من أجل حماية صحتهم العقلية في أثناء مرض 	 

.UNICEF من ،)COVID-19(

التحدث واالتصال
إن البقاء على اتصال مع األصدقاء واألسرة من الممكن أن يساعدك على التغلب على القلق 

وتخفيف التوتر والتفاؤل.

 OK2TALK عبارة عن مجتمع عبر اإلنترنت للمراهقين والشباب صغار السن الذين 	 
يتعرضون لمشكالت الصحة العقلية، ويوفر لهم المساحة لمشاركة قصصهم الشخصية مع 

التعافي أو المأساة أو الكفاح أو األمل.
 يشارك برنامج Teen Talk معلومات بشأن التوتر والصحة العقلية، ويجيب عن األسئلة 	 

الشائعة، ويقدم اقتراحات لمساعدة األصدقاء الذين قد يحتاجون إلى الدعم.
 تقدم حملة Seize the Awkward استراتيجيات لالتصال مع األصدقاء واألسرة 	 

.Ad Councilو Jed Foundation وتوفير دعم الصحة العقلية من
 توفر مؤسسة Teen Line عبر اإلنترنت الدعم من خالل مراهقين يتم تدريبهم 	 

على االستماع، والمساعدة على توضيح المخاوف، واستكشاف الخيارات، بين الساعة 
8:30 مساًء و12:30 صباًحا.

اطلب المساعدة
إذا تفاقمت أعراض التوتر، يتوفر العديد من الطرق المجانية والسرية لالتصال بأحد اختصاصيي 

الصحة العقلية الذي يمكنه تقديم المساعدة. اتصل بإحدى الخدمات الواردة أدناه. 

 يقدم NYC Well خدمات مجانية وسرية للصحة العقلية وتعاطي المواد المخدرة على 	 
مدار 24 ساعة يومًيا و7 أيام في األسبوع، بما يزيد عن 200 لغة، دون النظر إلى 

حالة الهجرة. اتصل بـ )NYC‑WELL )692‑ 9355‑888- 1 أو أرسل رسالة نصية 
تتضمن كلمة "Well" إلى 65173. كما يمكنك إجراء المحادثة عبر اإلنترنت من 

.nyc. gov/ nycwell
 توفر خدمة Crisis Text Line الدعم العاطفي والمعلومات مجاًنا على مدار 24 	 

ساعة يومًيا و7 أيام في األسبوع. أرسل رسالة نصية تتضمن كلمة "HOME" إلى 
741741 مجاًنا، خدمة استشارية في كيفية التعامل مع األزمات على مدار 24 ساعة 

يومًيا و7 أيام في األسبوع.
 يوفر مرجع ULifeline موارد الصحة العقلية لطالب الكليات. للحصول على دعم 	 

فوري، أرسل رسالة نصية تتضمن كلمة "START" إلى 741-741 أو اتصل بـ 
 .1 ‑800‑273-TALK )8255(

 	 City University of New York مواعيد االستشارات االفتراضية لطالب جامعة 
 .)CUNY)

 يتوفر لدى مؤسسة The Trevor Project خط ساخن لمنع االنتحار والحيلولة دون 	 
وقوع األزمات على مدار 24 ساعة يومًيا و7 أيام في األسبوع و365 يوم في السنة 

لشباب LGBTQ وأحبائهم. اتصل بـ 7386‑488‑866‑ 1.
 يوفر National Suicide Prevention Lifeline الدعم المجاني والسري على 	 

مدار 24 ساعة يومًيا و7 أيام في األسبوع لألشخاص الذين يتعرضون لمحن، ويوفر 
موارد الوقاية واألزمات لك ولألحباء، وأفضل الممارسات لالختصاصيين. اتصل بـ 

.1 ‑800‑273‑8255

موارد لآلباء، ومقدمي الرعاية واألشخاص الذين يتعاملون مع سكان 
نيويورك الصغار السن

نصائح إلجراء محادثات داعمة مع األشخاص صغار السن الموجودين في حياتك

 حاول أن تتحدث باستمرار مع الطفل أو المراهق أو الشاب الصغير السن الموجود في . 1
حياتك لتتعرف على ما يشعر به وما يعرفه وما يساوره القلق بشأنه. حافظ على النبرة 

التخاطبية والفضولية. 
ر مشاعرهم ومخاوفهم باستخدام لغة تأكيدية مثل "أستطيع أن أتفهم لماذا..." أو "من . 2  قدِّ

الطبيعي الشعور بتلك الطريقة."
 عليك أن تحذو حذوهم وتمنحهم الفرصة للتحكم في دفة الحديث. تجنَّب "المشاركة . 3

الزائدة عن الحد" لمعلومات تفصيلية بشأن مرض )COVID-19(، مثل عدد الحاالت 
الجديدة أو الوفيات، فلعل هذا ينذر بالخطر.

 ركز في ما يمكنهم القيام به للمساعدة من خالل العصف الذهني إليجاد أفكار إبداعية . 4
تهديها لهم أو ترفع من معنوياتهم. 

عهم على طلب الدعم ومشاركة الموارد المناسبة. . 5  شجِّ

ف على المزيد من النصائح بشأن المحادثات الداعمة من هنا، من  تعرَّ
 .TeenMentalHealth. org

اآلباء ومقدمو الرعاية 

المعرفة 
إن فهم إلى أي مدى قد يؤثر مرض )COVID-19( في الصحة العقلية لألشخاص صغار السن 
من الممكن أن يساعدك على تقديم الدعم بشكل أفضل لألطفال والمراهقين والشباب صغار السن 

الموجودين في حياتك.

 توجيه بشأن إلى أي مدى قد يؤثر تفشي مرض معٍد في أسرتك عاطفًيا، وردود 	 
الفعل النموذجية حسب الفئة العمرية، وأنشطة لمساعدة أسرتك على التأقلم، من 

.The National Child Traumatic Stress Network
 5 طرق لتعزيز قدرة األطفال على التأقلم مع جائحة مرض )COVID-19(، من 	 

 .Child Trends
ص األعراض الذي يقدم معلومات بشأن التحديات المحتملة للصحة العقلية وأبرز 	   متفحِّ

.Child Mind Institute األعراض، من
 قائمة مقاالت بشأن كيفية حماية حالة الطفل في أثناء إحدى حاالت الطوارئ الصحية، 	 

.Sesame Street in Communities من
 يشارك The Creative Curriculum ReadyRosie Program ملخًصا، 	 

ومقاطع فيديو مستندة إلى أبحاث بشأن مجموعة من الموضوعات لإلجابة عن األسئلة 
 .)COVID-19( الشائعة لمقدمي الرعاية حول الصحة العاطفية ومرض

 احضر المحادثة المباشرة المتعلقة بمرض )COVID-19( عبر Facebook التي 	 
.Child Mind Institute ستدور حول األبوة، من

 استكشف مكتبة تطبيقات NYC Well، التي من الممكن أن تساعدك على الوصول إلى 	 
التطبيق المناسب أو أداة عبر اإلنترنت لدعم صحتك وحالتك العاطفية.

التحدث واالتصال
يمكن أن تكون المحادثات الداعمة المنتظمة مصدًرا حيوًيا للراحة في حياة األشخاص صغار السن. 

 	 National Child ورقة نصائح لآلباء لمناقشة فيروس كورونا مع أطفالهم، من 
.Traumatic Stress Network

 ورقة نصائح لمساعدة مقدمي الرعاية على التحدث مع األطفال والشباب بشأن 	 
 National مخاوفهم، وتدابير وقائية نموذجية وإيجابية، للمساعدة على تخفيف القلق، من

 National Association ofو Association of School Psychologists
 .School Nurses

 نظرة عامة بشأن إلى أي مدى قد يتجاوب الرضيع واألطفال الصغار مع إحدى األزمات 	 
 The National Child Traumatic Stress وطرق لمساعدتهم على التعافي، من

.Network
 مقطع فيديو عبر YouTube بلغة اإلشارة األمريكية )ASL( حول كيف يمكن لمقدمي 	 

الرعاية تقديم الدعم لألطفال.

الممارسة
يمكن لألنشطة المالئمة لألعمار تقديم الدعم، والمساعدة على بناء القدرة على التأقلم، وتعزيز 

الفهم بين األشخاص صغار السن.

 أنشطة بسيطة لشغل أوقات األطفال وبناء قدرتهم على المقاومة في أثناء حاالت الطوارئ 	 
.Sesame Street in Communities الصحية، من

 COVIBOOK#: دعم األطفال في جميع أنحاء العالم وطمأنتهم يقدم شرًحا مالئًما  	
لألطفال بشأن فيروس كورونا وتمت ترجمته إلى ما يزيد عن 25 لغة.

 "بطلي هو أنت" (My Hero is You( عبارة عن كتاب رسومات توضيحية 	 
لألطفال تم إعداده من خالل رواية القصص في العديد من البلدان التي تأثرت بمرض 

.)COVID-19(
 	 )Learn about Coronavirus "كتاب "معرفة ألوان فيروس كورونا 

 Sesame Street and the Public لألطفال حتى سن الخامسة، من Coloring)
.Broadcasting Service

 يتضمن كتاب مساعدة األطفال على التأقلم في أثناء وجودهم في أماكن اإليواء 	 
(Help kids cope while sheltering in place( أنشطة مقترحة من 

 .American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

اطلب المساعدة
إذا تفاقمت حالة التوتر أو الحزن لألشخاص صغار السن الموجودين في حياتك، أو لك كأب أو 

مقدم رعاية، فاتصل لطلب المساعدة. تتوفر خدمات الصحة العقلية مجاًنا وبسرية.

 تتوفر خدمات الصحة العقلية عن ُبعد للطالب واألسر في أثناء مرض 	 
)COVID-19(: قم باالطالع على فهرس الصحة العقلية عن ُبعد من وزارة التعليم 

.)Department of Education)
 توفر NYC Well الخدمات السرية للصحة العقلية وتعاطي المواد المخدرة. يمكن 	 

للمستشارين المدربين تزويدك بالدعم على مدار 24 ساعة يومًيا، و7 أيام في األسبوع، 
 1 ‑888‑NYC‑WELL بما يزيد عن 200 لغة دون النظر إلى حالة الهجرة. اتصل بـ
)9355-692(، أو أرسل رسالة نصية تتضمن "Well" إلى 65173، أو قم بإجراء 

 .nyc.gov/nycwell المحادثة عبر اإلنترنت من
 يوفر خط المساعدة للدعم العاطفي المتعلق بمرض )COVID-19( في والية نيويورك 	 

الدعم لهؤالء الذي يعانون من القلق المتزايد بسبب الحالة الطارئة لفيروس كورونا. يدير 
خط المساعدة متطوعون، بما فيهم اختصاصيو صحة عقلية، تلقوا التدريب على تقديم 

الخدمات االستشارية في كيفية التعامل مع األزمات. اتصل بـ 844-863-9314 .
 خدمات الصحة العقلية في جميع أرجاء المدينة، وغير مستهدفة للربح، وفي عيادات 	 

خاصة حسب الموقع: تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني للبحث عن الخدمات التابعة لـ 
.NYC Well

 خدمات الصحة العقلية مجاًنا ومقابل تكلفة منخفضة لألطفال والمراهقين: تفضل 	 
بزيارة صفحة الخدمات التابعة لدائرة الصحة والسالمة العقلية بمدينة نيويورك 

 .)NYC Department of Health and Mental Hygiene)
 تتوفر خدمات الصحة العقلية والخدمات االجتماعية األخرى لألفراد ذوي الدخل 	 

المنخفض، وغير المؤمن عليهم، والذين يفتقرون إلى تغطية تأمينية كافية: تفضل بزيارة 
 Health Information Tool for Empowerment الموقع اإللكتروني لـ

.)HITE)
 مساعدة األطفال والشباب الذين يعانون من اضطرابات عاطفية خطيرة وقد 	 

 يحتاجون إلى عالج مكثف: تفضل بزيارة خط االتصال الوحيد لألطفال 
.)the Children’s Single Point of Access)

األشخاص الذين يتعاملون مع الشباب 

المعرفة 
إن تعميق فهمك إلى أي مدى قد تؤثر جائحة مرض )COVID-19( في الصحة العقلية 

للشباب صغار السن من الممكن أن يساعدك على تقديم الدعم بشكل أفضل لألطفال والمراهقين 
والشباب صغار السن.

 تشارك بوابة اإلنترنت التابعة لـ Wide Open School موارد للمتعلمين بشأن 	 
تخفيف التوتر والتعلم االجتماعي العاطفي والتأمل. 

 قائمة من كتب األطفال بشأن الفقدان لألطفال منذ الوالدة وحتى عمر 8 سنوات ممن 	 
 National Association for the تعرضوا لفقدان أحد اآلباء أو األحباء، من

.Education of Young Children
 موارد لمساعدة األطفال منذ الوالدة وحتى عمر 8 سنوات على التأقلم مع التوتر والعنف 	 

 National Association for the Education of في المنزل أو المجتمع، من
.Young Children

التكيف والدعم
يمكن لنصائح الخبراء واألدوات المحددة المتعلقة بمرض )COVID-19( مساعدتك على 

تعزيز عملك بالنيابة عن األشخاص صغار السن 

 مجموعة األدوات "مرض )COVID-19( واألطفال الرضع واستشارات الصحة 	 
العقلية في مرحلة الطفولة المبكرة": يساعد المورد "كيفية تقديم الخدمات عندما يكون 

كل شيء مختلًفا" مقدمي الخدمات على تكييف استشارات الصحة العقلية في مرحلة 
 Center of Excellence for من ،)COVID-19( الطفولة المبكرة ألزمة مرض

Infant and Early Childhood Mental Health Consultation في جامعة 
.Georgetown University

 ندوة عبر اإلنترنت بعنوان "الدعم الحماسي في أثناء مرض )COVID-19(": يشمل 	 
"نصائح عملية وأفضل الممارسات" أفكاًرا بشأن كيفية توجيه عملية تمثيل األطفال 

.National Association of Counsel for Children وأسرهم، من
 سلسلة ندوات عبر اإلنترنت: تغطي ندوة "التعامل مع سوء المعاملة واإلهمال في أثناء 	 

مرض )COVID-19(" الحاالت المحتملة لسوء المعاملة واإلهمال في أثناء مرض 
)COVID(، وتتناول أدوار االختصاصيين السريريين، والزيارات المنزلية، والمعلمين 

في مرحلة الطفولة المبكرة، ومقدمي خدمات رعاية األطفال، منذ الوالة وحتى عمر 
ثالث سنوات. 

 توفر شبكة National Suicide Prevention Lifeline الدعم المجاني والسري 	 
على مدار 24 ساعة يومًيا و7 أيام في األسبوع لألشخاص الذين يتعرضون لمحن، 

وموارد الوقاية واألزمات لك ولألحباء، وأفضل الممارسات لالختصاصيين. اتصل بـ 
.1 ‑800‑273‑8255

دليل موارد الصحة العقلية المتعلق بمرض 
(COVID-19( لألطفال، والمراهقين 

والشباب صغار السن
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