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بچوں ،نوعمروں اور نوجوان بالغان کے
لیے  COVID-19ہدایت نامہ برائے دماغی
صحت کے وسائل

نیویارک کے بہت سے نوجوان رہائشی جذباتی طور پر مغلوب ،اداسی،
پریشانی اور خوف کے احساس میں مبتال ہیں۔ اس ہدایت نامے میں دماغی
ٰ
اعلی درجے کی معلومات اور سروسز شامل ہیں جو مدد کر سکتی
صحت کی
ہیں۔ اس ہدایت نامے میں دیے جانے والے تمام وسائل مفت ہیں اور بذریعہ
قابل رسائی ہیں۔
فون ،متن یا آن الئن ِ

یہ ہدایت نامہ کس کے لیے ہے:
•بچوں ،نوعمروں ،اور نوجوان بالغان کے لیے
•والدین اور نگہداشت کنندگان کے لیے
•ایسے ماہرین کے لیے جو نوجوان افراد کے ساتھ کام کرتے ہیں

وسائل برائے نوعمر و نوجوان بالغان ()24-13
سیکھیں
اپنے احساسات کو سمجھنا اور دماغی صحت کے بارے میں سیکھنا جذباتی طور پر مطمئن
ہونے میں مدد کا باعث بن سکتا ہے۔
• KidsHealthکی جانب سے ایک مختصر ویڈیو نوجوان افراد میں اداسی کے
احساسات کا سراغ لگاتی اور اسے معمول پر التی ہے اور اس کے حل کی حکمت
عملیاں تجویز کرتی ہے۔
•نوجوان افراد کی صحت ( )Young Men’s Healthنوجوان افراد کے لیے
نفسیاتی صحت پر ایک تعلیمی وسیلہ ہے۔
•پریس پازز ( )Press Pause’sذہنی افکار پر  10اینیمیٹڈ ویڈیوز جو نوعمروں
کو ان عمومی ذہنی دباؤ سے نمٹنے میں مدد دے سکتی ہیں جو انہیں جذباتی طور پر
مغلوب بنا سکتا ہے۔
•نوعمروں کے لیے  6دماغی صحت کی حکمت عملیاں
) (6 mental health strategies for teensجو  COVID-19کے دوران
 UNICEFکی جانب سے ان کی دماغی صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہیں۔

بات کریں اور مربوط رہیں
اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ رابطے میں رہنا آپ کو پریشانی سے نمٹنے
میں مدد فراہم کر سکتا ہے ،دباؤ میں کمی النے اور مثبت سوچ کا حامل بنانے کا باعث
بن سکتا ہے۔
• OK2TALKدماغی صحت کے مسائل کا شکار نوعمروں اور نوجوان بالغان کے
لیے ایک ایسی آن الئن کمیونٹی ہے جو انہیں اپنی بحالی ،صدمے ،جدوجہد یا امید کی
ذاتی سرگزشتوں کا اشتراک کرنے کی جگہ کی پیشکش کرتی ہے۔
•نوعمروں کی باتیں ( )Teen Talkدباؤ اور دماغی عارضے کے متعلق معلومات کا
اشتراک کرتی ہے ،اکثر پوچھے جانے والے سواالت کا جواب دیتی ہے اور ایسے
دوستوں کی مدد کے لیے تجاویز دیتی ہے جنہیں معاونت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
•سیز دی آکورڈ ( )Seize the Awkwardدوستوں اور رشتہ داروں کے
ساتھ رابطے بحال رکھنے کے لیے حکمت عملیاں پیش کرتی ہے اور دماغی
صحت میں معاونت کی پیشکش کرتی ہے ،جو جیڈ فاؤنڈیشن اور ایڈ کاؤنسل
( )Jed Foundation and Ad Councilکی جانب سے پیش کردہ ہے۔
•ٹین الئن آن الئن ( 8:30pm-12:30am )Teen Line Onlineکے درمیان،
ایسے نوعمروں کی جانب سے معاونت کی پیشکش کرتی ہے جنہوں نے بات سننے
کی ،خدشات کو دور کرنے میں مدد دینے کی ،اور اختیارات کو اجاگر کرنے کی
تربیت لے رکھی ہے۔

مدد طلب کریں
اگر آپ کے دباؤ کی عالمتیں آپ کو مغلوب کر رہی ہیں ،تو دماغی صحت کے ماہرین سے
رابطہ کرنے کے لیے ایسے بہت سے مفت ،رازدارانہ طریقے ہیں جو مدد کر سکتے ہیں۔
مندرجہ ذیل سروسز میں سے کسی ایک تک رسائی حاصل کریں۔
• NYC Wellامیگریشن کے اسٹیٹس سے قطع نظر ،دماغی صحت اور منشیات
کے بے جا استعمال کے لیے دن کے  24گھنٹے ،ہفتے کے  7دن 200 ،سے
زائد زبانوں میں مفت ،رازدارانہ سروسز فراہم کرتا ہے۔ 1-888‑NYC‑WELL
) (692‑9355پر کال کریں یا  65173پر" "Wellلکھ کر ٹیکسٹ کریں۔ آپ
 nyc.gov/nycwellپر آن الئن چیٹ بھی کر سکتے ہیں۔
• Crisis Text Line 24/7مفت نفسیاتی معاونت اور معلومات کی پیشکش کرتی ہے۔
 741741پر " "HOMEلکھ کر مفت ٹیکسٹ کریں 24/7 ،بحرانی مشاورت۔
• ULifelineکالج کے طلباء/طالبات کے لیے دماغی صحت کے وسائل مہیا
کرتی ہے۔ فوری معاونت کے لیے 741-741 ،پر " "STARTلکھ کر بھیجیں یا
) 1‑800‑273-TALK (8255پر کال کریں۔
•سٹی یونیورسٹی آف نیویارک ( )CUNYکے طلباء/طالبات کے لیے ورچوئل
مشاورت کی اپائنٹمنٹس۔
•دی ٹریور پراجیکٹ ( )The Trevor Projectکے پاس  LGBTQکے حامل
نوجوانوں اور ان کے عزیزوں کے لیے  24/7/365خودکشی کی روک تھام اور
بحران میں مداخلت کی ہاٹ الئن ہے۔  1‑866‑488‑7386پر کال کریں۔
•خودکشی کی روک تھام کے لیے قومی الئف الئن
) (The National Suicide Prevention Lifelineپریشانی میں مبتال
لوگوں کو  ،24/7مفت اور رازدارانہ معاونت ،آپ یا آپ کے عزیزوں کے لیے
بچاؤ اور بحرانی وسائل ،اور ماہرین کے لیے بہترین طریقوں کی پیشکش کرتی ہے۔
 1‑800‑273‑8255پر کال کریں۔

وسائل برائے والدین ،نگہداشت کنندگان اور ایسے افراد جو نیویارک
کے نوجوان شہریوں کے ساتھ کام کرتے ہیں
آپ کی زندگی میں موجود نوجوان افراد کے ساتھ حوصلہ مند گفتگو کرنے کے لیے تجاویز۔
1.1اپنی زندگی میں موجود بچے ،نوعمر یا نوجوان بالغ کے ساتھ باقاعدگی سے گفتگو
کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ ان کے احساسات کیا ہیں ،وہ ایسا
کیا جانتے ہیں جس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اپنے لہجے کو مکالماتی اور متجسس
رکھیں۔
2.2اثباتی زبان استعمال کرتے ہوئے یعنی "میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیوں "...یا "اس
طرح محسوس کرنا عام بات ہے"ان کے احساسات اور خدشات کی توثیق کریں۔
3.3ان کی بات کی پیروی کریں اور انہیں گفتگو میں رہنمائی کرنے دیں۔ COVID-19
کے متعلق تفصیلی معلومات کا "ضرورت سے زیادہ اشتراک" کرنے سے گریز
کریں ،جیساکہ نئے کیسز یا اموات کی تعداد ،کیوں کہ یہ پریشان کن ہو سکتا ہے۔
4.4ان کے جوش و ولولے کو واپس النے یا اُبھارنے کے لیے تخلیقی خیاالت کو جال
بخشنے کے ذریعے اس بات پر توجہ مرکوز کریں کہ اپنی مدد کے لیے وہ کیا کر
سکتے ہیں۔
5.5مدد طلب کرنے کے لیے انہیں ترغیب دیں اور مناسب وسائل کا اشتراک کریں۔
 TeenMentalHealth.orgسے حوصلہ افزا گفتگو کے لیے مزید تجاویز جانیں۔

والدین اور نگہداشت کنندگان
سیکھیں
 COVID-19کیسے نوجوان افراد کی دماغی صحت پر اثرانداز ہو سکتا ہے کی تفہیم آپ
کے لیے آپ کی زندگی میں شامل بچوں ،نوعمروں اور نوجوان بالغان کو بہتر انداز میں
معاونت فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
•آپ کے خاندان کو مسائل سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے ،بچوں کے صدماتی
دباؤ کے قومی نیٹ ورک ()National Child Traumatic Stress Network
کی جانب سے ایک وبائی مرض کا پھیل جانا کیسے جذباتی طور پر آپ کے خاندان
کو متاثر کر سکتا ہے پر رہنمائی ،ہم عمر افراد کی جانب سے عمومی ردعمل ،اور
سرگرمیاں۔
• COVID-19کی وباء سے چھٹکارا پانے کی بچے کی صالحیت کو فروغ دینے
کے  5طریقے ،منجانب چائلڈ ٹرینڈز ()Child Trends۔
•چائلڈ مائنڈ انسٹیٹیوٹ ( )Child Mind Instituteکی جانب سے عالمات کا جانچ
کار ( )A Symptoms Checkerدماغی صحت کے ممکنہ مسائل کے متعلق
معلومات اور عمومی عالمات فراہم کرتا ہے۔
•کمیونٹیز میں سیزم اسٹریٹ ( )Sesame Street in Communitiesکی جانب
سے ،صحت کی ہنگامی صورتحال کے دوران اپنے بچے کی بہبود کی حفاظت کیسے
کرنی ہے پر آرٹیکلز کا مینیو۔
•ریڈی روزی کا تخلیقی نصابی پروگرام (The Creative Curriculum
) ReadyRosie Programنگہداشت فراہم کاران کو نفسیاتی صحت اور
 COVID-19کے متعلق اکثر پوچھے جانے والے سواالت کا جواب دینے کے لیے
انواع و اقسام کے موضوعات پر جامع ،تحقیقات پر مبنی ویڈیوز کا اشتراک کرتا ہے۔
•چائلڈ مائنڈ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ،پرورش کرنے پر COVID-19 Facebook
الئیو چیٹ میں شرکت کریں۔
• NYC Wellایپ الئبریری میں کھوجیں ،جو آپ کی اپنی صحت اور نفسیاتی بہبود
کو سہارا دینے کے لیے درست ایپ یا آن الئن ٹول ڈھونڈنے میں مدد کر سکتی ہے۔

بات کریں اور مربوط رہیں
نوجوان افراد کی زندگی میں باقاعدگی سے حوصلہ مند گفت و شنید اطمینان بخشنے کی
انتہائی اہم قوت بن سکتی ہے۔
•بچے کے صدماتی دباؤ کے قومی نیٹ ورک کی جانب سے ،اپنے بچوں سے کورونا
وائرس کے متعلق تبادلۂ خیال کرنے کے لیے والدین کے لیے تجویزی شیٹ۔
ماہرین نفسیات
•قومی ایسوسی ایشن برائے اسکول کے ِ
) (National Association of School Psychologistsاور قومی ایسوسی
ایشن برائے اسکول نرسز ( )National Association of School Nursesکی
جانب سے ایک تجویزی شیٹ جو نگہداشت فراہم کاران کو بچوں اور نوجوانوں سے
ان کے ڈر سے متعلق بات کرنے میں ،اور پریشانی میں کمی النے کے لیے ،مثبت
حفاظتی اقدامات کا نمونہ بنانے میں مدد دیتی ہے۔
•بچے کے صدماتی دباؤ کے قومی نیٹ ورک کی جانب سے ،کیسے نومولود اور
شیر خوار بچے بحران پر ردعمل دے سکتے ہیں اور ان کا مداوا کرنے میں مدد
دینے کے طریقوں پر ایک مجموعی جائزہ۔
•نگہداشت فراہم کنندگان کیسے بچوں کا حوصلہ قائم رکھ سکتے ہیں کے متعلق
ایک امریکن اشاروں کی زبان ( )American Sign Language) (ASLکی
 YouTubeویڈیو۔

مندرجہ ذیل سر انجام دیں
عمر کی مناسبت سے سرگرمیاں معاونت فراہم کر سکتی ہیں ،بیماری سے جلد صحتیابی
کے فروغ میں مدد دیتی ہیں ،اور نوجوان افراد میں سمجھ بوجھ کو پروان چڑھاتی ہیں۔
•کمیونٹیز میں سیزم اسٹریٹ کی جانب سے ،بچوں کو مشغول رکھنے اور صحت
کی ہنگامی صورتحالوں میں بیماری سے جلد صحتیابی کو پروان چڑھانے کے لیے
آسان سرگرمیاں۔
• :COVIBOOK#دنیا بھر میں بچوں کی معاونت اور حوصلہ افزائی کرنا
()Supporting and Reassuring Children around the World
کورونا وائرس کی ایسی وضاحت فراہم کرتی ہے جو بچوں کو آسانی سے سمجھ میں
آ جائے اور  25سے زائد زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔
•“ ”My Hero is Youبچوں کی ایک تصویری کتاب ہے جو کہ COVID-19
سے متاثرہ متعدد ممالک میں کہانی سنانے کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔
• 5سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے سیزم اسٹریٹ اور پبلک براڈ
کاسٹنگ سروس ( )Public Broadcasting Serviceکی جانب سے،
”“Learn about Coronavirus Coloring Book۔
سن بلوغت کی نفسیات (American
•امریکن اکیڈمی برائے نونہال اور ِ
) Academy of Child and Adolescent Psychiatryکی جانب سے
Help kids cope while sheltering in place۔

مدد طلب کریں
اگر آپ کی زندگی میں شامل نوجوان افراد کے لیے –یا آپ کے بطور والد/والدہ یا نگہداشت
کار ،تناؤ یا اداسی غلبہ پا جانے کا سبب بنتی ہے – تو مدد کے لیے رسائی حاصل کریں۔
مفت ،رازدارانہ دماغی صحت کی سروسز دستیاب ہیں۔
• COVID-19کے دوران طباء اور خاندانوں کے لیے دستیاب ٹیلی دماغی صحت کی
سروسز :شعبۂ تعلیم کے ٹیلی دماغی صحت کے انڈیکس کو مالحظہ کریں۔
• NYC Wellذہنی صحت اور منشیات کے غلط استعمال سے متعلق رازدارانہ سروسز
کی پیشکش کرتا ہے۔ تربیت یافتہ صالح کاران آپ کو امیگریشن کے اسٹیٹس سے قطع
نظر ،دن کے  24گھنٹے ،ہفتے کے  7دن 200 ،سے زائد زبانوں میں معاونت فراہم
کر سکتے ہیں۔ ) 1‑888‑NYC‑WELL (692-9355پر کال کریں ”WELL“ ،لکھ
کر  65173پر بھیجیں یا  nyc.gov/nycwellپر آن الئن چیٹ کریں۔
•ریاس ِ
ت نیویارک کی  COVID-19نفسیاتی معاونت کی ہیلپ الئن ایسے افراد کو
معاونت کی پیشکش کرتی ہے جو کورونا وائرس کی ہنگامی صورتحال کے باعث
شدید پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہیلپ الئن پر رضاکار موجود ہوتے ہیں ،جن میں
ماہرین صحت شامل ہیں ،جنہوں نے بحرانی مشاورت میں تربیت حاصل کر رکھی
ہے۔  844-863-9314پر کال کریں۔
•مقام کے لحاظ سے شہری نظم و نسق کے اندر ،غیر منافع بخش ،اور نجی کلینکل
دماغی صحت کی سروسز NYC Well :سروس تالش کار کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔
سن بلوغت میں آنے والوں کے لیے مفت اور کم الگت کی دماغی صحت
•بچوں اور ِ
حفظان صحت کی سروسز کا صفحہ
کی سروسز NYC :شعبۂ صحت اور دماغی
ِ
مالحظہ کریں۔
•نیویارک شہر میں کم آمدنی ،غیر بیمہ شدہ ،اور بیمہ کے تحت افراد کو دماغی صحت
اور دیگر سماجی سروسز دستیاب ہیں :خود مختاری کے لیے صحت کے معلوماتی
ٹول ( )Health Information Tool for Empowerment) (HITEکی ویب
سائٹ مالحظہ فرمائیں۔
•شدید نفسیاتی پریشانیوں کے حامل بچوں اور نوجوانوں کے لیے مدد جنہیں سنجیدہ
نوعیت کے عالج کی ضرورت ہو سکتی ہے :بچوں کی رسائی کے واحد مقام
( )Children’s Single Point of Accessکو مالحظہ کریں۔

وہ افراد جو نوجوانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں
سیکھیں
 COVID-19کی وباء کیسے نوجوان افراد کی دماغی صحت پر اثرانداز ہو سکتی ہے کو
گہرائی میں جا کر سمجھنا بچوں ،نوعمروں اور نوجوان بالغان کو بہتر انداز میں معاونت
فراہم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔
•وسیع کھلے ہوئے اسکول کا آن الئن پورٹل ()Wide Open School’s online portal

اساتذہ کے لیے تناؤ میں کمی النے پر ،سماجی جذباتی تعلیم اور مراقبے کے وسائل
کا اشتراک کرتا ہے
•ایسے پیدائش سے  8سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے جنہوں نے اپنے والد/والدہ
یا عزیز کی موت کا صدمہ برداشت کیا ہے ،ان کے لیے قومی ایسوسی ایشن برائے
نوجوان اطفال کی تعلیم (National Association for the Education of
) Young Childrenکی جانب سے ،محرومی کا شکار بچوں کی کتابوں کی فہرست۔
•قومی ایسوسی ایشن برائے نوجوان بچوں کی تعلیم (National Association for
) the Education of Young Childrenکی جانب سے ،گھر یا کمیونٹی میں
تناؤ یا تشدد سے نمٹنے کی خاطر پیدائش سے  8سال تک کے بچوں کی مدد کے
لیے وسائل۔

موزونیت اور معاونت
ماہرانہ مشورہ اور  COVID-19کے خصوصی ٹولز نوجوان افراد کی جانب سے آپ کے
کام کو مضبوطی بخشنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں
•ٹول کٹ " COVID-19اور نومولود اور ابتدائی بچپن کی دماغی صحت
کی مشاورت :جارج ٹاؤن ( )Georgetownیوینورسٹی میں مرکز فضیلت
برائے نومولود اور ابتدائی بچپن کی دماغی صحت کی مشاورت (Center of
Excellence for Infant and Early Childhood Mental Health
) Consultationکی جانب سے ،جب سب کچھ مختلف ہو تو سروسز کیسے فراہم
کریں" فراہم کاروں کو  COVID-19کے بحران کے لیے ابتدائی بچپن کی دماغی
صحت کی مشاورت میں مدد دیتا ہے۔
• COVID-19کے دوران "زیلس ایڈوکیسی ( )Zealous Advocacyویبینار:
قومی ایسوسی ایشن کی کاؤنسل برائے اطفال کی جانب سے ،عملی تجاویز اور
بہترین الئحہ عمل" میں نوجوان بچوں اور ان کے خاندانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے
کیسے برتاؤ کرنا ہے کے متعلق آئیڈیاز شامل ہیں۔
•"ویبینار سیریز COVID-19 :کے دوران بدسلوکی اور اجتناب برتنے پر توجہ
دینا"  COVIDکے دوران بدسلوکی اور اجتناب برتنے کے امکانات کا احاطہ کرتی
ہے ،اور معالجین ،گھر کے دوروں ،ابتدائی بچپن کے اساتذہ ،اور بچے کی بہبود کے
افسران کے کردار پر صفر سے تین تک ،توضیح پیش کرتی ہے۔
•خودکشی کی روک تھام کے لیے قومی الئف الئن (The National Suicide
) Prevention Lifelineپریشانی میں مبتال لوگوں کو  ،24/7مفت اور رازدارانہ
معاونت ،آپ یا آپ کے عزیزوں کے لیے بچاؤ اور بحرانی وسائل ،اور ماہرین کے
لیے بہترین طریقہ کار فراہم کرتی ہے۔  1‑800‑273‑8255پر کال کریں۔
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