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يتضمن هذا الدليل موارد ومعلومات عن الصحة العقلية قد تساعد 
المدانين الجنائيين، واألشخاص الذين ُسجن أحباؤهم مؤخًرا أو كانوا في 
السجن، ومقدمي الرعاية ألطفال المسجون آباؤهم في العثور على دعم 
الصحة العقلية في أثناء جائحة مرض )COVID‑19(. جميع الموارد 

في هذا الدليل مجانية، وسرية، ويمكن الوصول إليها هاتفًيا، أو عبر 
الرسائل النصية أو عبر اإلنترنت.

موارد للمدانين الجنائيين. 

تتوفر خدمات الصحة العقلية المجانية وخدمات تعاطي 
المواد المخدرة من خالل المؤسسات التالية:

 	 CASES Nathaniel تتوفر خدمات الصحة العقلية عن ُبعد في  
Clinic في Central Harlem للعمالء الجدد والحاليين ممن 
تبلغ أعمارهم 13 عاًما أو أكثر. لمعرفة المزيد من المعلومات أو 
إجراء إحالة، تفضل بزيارة موقعهم اإللكتروني أو اتصل بالرقم 

.212 ‑553‑6708

 تقبل برامج الصحة العقلية وعالج تعاطي المواد المخدرة في 	 
مؤسسة The Fortune Society اإلحاالت الجديدة وتجري 

جلسات عبر الهاتف أو الفيديو:

◦  يقدم برنامج الصحة العقلية تقييمات أولية، 	
وتقييمات نفسية، وعالًجا فردًيا، والتدخل في 
حالة األزمات، وجلسات متابعة إدارة العالج 
الدوائي. للمزيد من المعلومات، تواصل مع 

Andrew Tate على الرقم 9916‑487‑929  أو 
.atate@ fortunesociety. org

◦  يقدم برنامج عالج تعاطي المواد المخدرة 	
تقييمات أولية، واستشارات فردية، وجلسات 
جماعية. للمزيد من المعلومات، تواصل مع 

Jasmine Lastra على الرقم 9495‑487‑929  أو 
.jlastra@ fortunesociety. org

  يتوفر العالج المرّكز على الصدمة لجميع المدانات الجنائيات في 	 
 ،)Women’s Prison Association, WPA(  جمعية سجن النساء 

بمن فيهّن مغايرات الهوية الجنسية أو ذوات الميول الجنسية 
المزودجة، وكذلك جميع األفراد غير الثنائيين وذوي 

التفاوت الجنساني. اتصل بالرقم 3535-803-347 أو 
0658‑820‑347 للحصول على الخدمات باللغة اإلسبانية.

 تتوفر خدمات الصحة العقلية، والعالج من تعاطي المخدرات، 	 
ودعم التعافي، وغيرها من الخدمات لألشخاص من كل جنس، 
وتوجه جنسي، وعرق، وعمر ممن تأثروا باإلصابة بفيروس 

نقص المناعة البشرية/اإليدز، والسجن، وتعاطي المواد المخدرة، 
 .EXPONENTS وتحديات الصحة السلوكية، من خالل

ويقدمون أيًضا برامج مخصصة لمجتمع الميم. للمزيد من 
المعلومات أو لتحديد موعد لمقابلة مستشار، اتصل بالرقم 

3434‑243-212. وللحصول على دعم عاطفي، يمكنك 
أيًضا االتصال بخط الدعم في حالة األزمات الخاص بهم المتاح 

على مدار 24 ساعة يومًيا و7 أيام في األسبوع على الرقم 
.917-681‑8531

يمكن أن يساعد الحصول على خدمات إعادة التأهيل 
المتاحة في انتقالك أنت أو أحبائك إلى منزل، وتشمل هذه 

الخدمات ما يلي:

 تتوفر خدمات إعادة التأهيل الكامل، بما فيها الخدمات 	 
الجماعية االفتراضية والخدمات الفردية من خالل 

the Osborne Association، بما في ذلك التخطيط 
لمرحلة ما قبل الخروج من السجن وإطالق السراح، وإدارة 

حالة إعادة التأهيل. اتصل بالخط الساخن إلعادة التأهيل بمدينة 
نيويورك على الرقم )3733-672-833-1 ( في أي يوم بين 

الساعة 8 صباًحا والساعة 8 مساًء للحصول على معلومات 
اإلحالة عند الحاجة إلى أي خدمات إعادة تأهيل، بما في ذلك 

خدمات الصحة العقلية.

 PORTline هو خط مساعدة مصمم خصيًصا للمساعدة 	 
في إعادة التأهيل واالنتقال من السجن، وهي مبادرة 

أطلقتها خدمات الصحة اإلصالحية بالتعاون مع شركاء 
NYC Health + Hospitals. ويمكن أن يساعد خط نقطة 
إعادة التأهيل واالنتقال )PORT( في تلبية االحتياجات الطبية، 

واحتياجات الصحة العقلية، وتعاطي المواد المخدرة، واإلجابة عن 
األسئلة حول الفوائد، واإلحاالت إلى خدمات أخرى. اتصل بالرقم 

1000-614-646 أو أرسل رسالة عبر البريد اإللكتروني 
.chsportline@nychhc.org

 صحتك مهمة: كيف تؤثر اإلدانة الجنائية في صحتك هو 	 
دليل تقدمه إدارة الصحة والصحة العقلية بمدينة نيويورك 
 )NYC Department of Health and Mental

(Hygiene, DOHMH حول كيفية تأثير إعادة التأهيل في 
صحة األشخاص وكيف يحصلون على الدعم الذي يحتاجون إليه.

يمكنك االنضمام إلى مجموعة نظراء افتراضية مع 
أشخاص خاضوا تجارب مماثلة والتواصل معهم:

 يتوفر المجتمع االفتراضي، ودعم األقران الفردي، ومواعيد 	 
الطبيب النفسي العاجلة من خالل برنامج OnRamp التابع 

لـ Fountain House والمخصص للمدانين الجنائيين الذي 
يعانون مشكالت تتعلق بالصحة العقلية. أرسل رسالة عبر البريد 

اإللكتروني onramp@ fountainhouse. org أو اتصل 
بالرقم 5157-676-917 للمزيد من المعلومات.

موارد لألشخاص الذين ُسِجَن أحباؤهم مؤخًرا أو كانوا 
في السجن

يمكن أن تساعد األنشطة المناسبة للعمر، مثل القراءة 
ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية، األطفال في إدارة 

التوتر وتنمية المرونة. وتشمل األنشطة المتاحة ما يلي:

 تم تصميم الموارد المتعلقة بالمرونة لألطفال الصغار الذين 	 
تتراوح أعمارهم بين ست سنوات وما دون ذلك، والذين 

يحاولون التأقلم مع سجن أحد الوالدين، من جانب ورشة عمل 
Sesame Street Workshop. وهي تحتوي على موارد 

تعليمية مجانية، بما فيها قصص لألطفال، ومقاطع فيديو، وأنشطة، 
ونشرات إرشادية ألولياء األمور ومقدمي الرعاية.

 ترشيحات كتب لألطفال المسجون آباؤهم وعنهم من 	 
We Got Us Now، وهي مؤسسة أقامها ويديرها أطفال 

مسجون آباؤهم وتقدم خدمات لهم.

 ترشيحات كتب لألطفال المسجون آباؤهم وعنهم وكذلك بعض 	 
النصائح اإلرشادية لخلق بيئة آمنة يشعر فيها األطفال والعائالت 
بالراحة للتعبير عن عواطفهم دون الشعور بأنهم سيكونون محاًل 
إلصدار األحكام، أو إلقاء اللوم عليهم، أو وصفهم بأي صفات، 

 New York( وتقدمها مبادرة نيويورك ألطفال المسجون آباؤهم
.)Initiative for Children of Incarcerated Parents

يمكن أن يساعدك التعرف على كيفية تأثير مرض 
)COVID-19( في الصحة العقلية للشباب في دعمهم 

بشكل أفضل. وتشمل الموارد المتاحة ما يلي:

 مساعدة مقدمي الرعاية من غير اآلباء، بما في ذلك صفحة 	 
موارد مرض )COVID-19(، وهي عبارة عن ندوة عبر 

اإلنترنت عن الحديث مع األطفال حول فيروس كورونا المستجد، 
 New York ومقاطع فيديو تعليمية عبر اإلنترنت، يقدمها موقع

.State Kinship Navigator

 نصائح لمقدمي الرعاية من مقدمي الرعاية حول نقاط التوتر 	 
الشائعة التي يتعرض لها أطفال المدانين الجنائيين، تقدمها 
المكتبة اإللكترونية للمركز القومي للموارد المقدمة لعائالت 

وأطفال المدانين الجنائيين بجامعة روتجرز.

 موارد للمساعدة في دعم الصحة العقلية والسلوك االجتماعي 	 
 )COVID-19( لألطفال المسجون آباؤهم خالل جائحة مرض

.Youth.gov يقدمها موقع

يمكن أن يساعدك التواصل مع مقدمي الرعاية اآلخرين 
أو العائالت المتأثرة بسجن أحد أفرادها في الشعور 

بالدعم والحد من القلق. وتشمل مصادر الدعم ما يلي:

 ورش عمل عالقات صحية افتراضية ومجموعات 	 
دعم لمقدمي الرعاية والكبار الذين ُسجن أحد أحبائهم 

تقدمها the Osborne Association. إلجراء 
إحالة، تواصل مع contact Ivan Lucas من خالل 

ilucas@ osborneny. org أو الرقم 929-514-0024.

 )COVID-19( دليل مرض
لموارد الصحة العقلية فيما يتعلق 

بالمدانين الجنائيين
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