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 COVID-19کی دماغی صحت کے
وسائل کی گائیڈ برائے قانونی فیصلوں
میں شامل کردہ افراد

اس گائیڈ میں دماغی صحت کے وہ وسائل اور معلومات دی گئی ہیں
جو کہ قانونی فیصلوں میں شامل کردہ افراد کو ،ایسے لوگوں کو جن
کے عزیز زیر حراست ہیں یا حال ہی میں رہ چکے ہیں ،اور زیر
حراست افراد کے بچوں کے نگہداشت کنندگان کو  COVID‑19کی
عالمگیر وباء کے دوران دماغی صحت کی معاونت حاصل کرنے میں
مدد دے سکتی ہیں۔ اس گائیڈ میں موجود تمام وسائل مفت ،رازدارانہ،
اور فون ،متنی پیغام ،یا آن الئن کے ذریعے قابل رسائی ہیں۔

قانونی فیصلوں میں شامل کردہ افراد کے لئے وسائل

دماغی صحت اور نشہ آور اشیاء کے غلط استعمال کی
مفت ،رازدارانہ سروسز درج ذیل تنظیموں کی وساطت
سے دستیاب ہیں:
• Central Harlemمیں CASES
 Nathanielکلینک پر ٹیلی مینٹل ہیلتھ سروسز
 (Tele‑mental health services) 13سال اور اس سے
زائد عمر کے نئے اور موجودہ صارفین کو دستیاب ہیں۔ مزید
معلومات کے لئے یا ریفرل کے لئے ،ان کی ویب سائٹ مالحظہ
کریں یا  212‑553‑6708پر کال کریں۔
• Fortuneسوسائٹی میں دماغی صحت اور نشہ آور اشیاء
کے استعمال کے عالج کے پروگرامز (Mental health
 )and substance use treatment programsنئے
حوالے قبول کر رہے ہیں اور بذریعہ ٹیلیفون یا ویڈیو سیشنز
سرانجام دے رہے ہیں:
◦دماغی صحت کا پروگرام ابتدائی جانچ کاریوں ،نفسیاتی
جانچ کاریوں ،انفرادی تھیراپی ،آفت کے اصالحی
عالج ،اور طبی عمل کی تنظیم کے فالو اپ سیشنز
کی پیشکش کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لئے ،اینڈریو
ٹیٹ ( )Andrew Tateسے  929‑487‑9916یا
 atate@fortunesociety.orgپر رابطہ کریں۔
◦نشہ آور شئے کے استعمال کے عالج کا پروگرام
(The Substance Use Treatment
 )programابتدائی جانچ کاریوں ،انفرادی
صالح کاری ،اور گروپ سیشنز کی پیشکش کرتا
ہے۔ مزید معلومات کے لئے ،جیسمین السٹرا
( )Jasmine Lastraسے  929‑487‑9495یا
 jlastra@fortunesociety.orgپر رابطہ کریں۔
•صدمے پر مرکوز کردہ تھیراپی
( )Trauma‑focused therapyخواتین کی جیل خانہ
ایسوسی ایشن )(Women’s Prison Association
) (WPAکی جانب سے تمام قانونی فیصلوں میں شامل
کردہ خواتین ،بشمول ٹرانس اور سس خواتین (trans
 ،)and cis womenنیز تمام غیر بائنری ()non‑binary
اور غیر تصدیقی جنس والے افراد کو دستیاب ہے۔ ہسپانوی
میں خدمات حاصل کرنے کے لئے  347‑803‑3535یا
 347‑820‑0658پر کال کریں۔
•دماغی صحت کی خدمات ،منشیات کا عالج ،بحالی میں معاونت،
اور دیگر خدمات پیش کاروں کی جانب سے ،ہر صنف،
جنسی رجحان ،نسل ،اور عمر کے ان افراد کو میسر ہیں جو
 ،HIV/AIDSحراست ،نشہ آور شئے کے استعمال ،اور رویہ
جاتی صحت کی دشواریوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ وہ LGBT
سے منسوب پروگرامنگ کی پیشکش بھی کرتے ہیں۔ مزید
معلومات یا اصالح کار کے ساتھ مالقات کا اپائنٹمنٹ طے
کرنے کے لئے 212‑243‑3434 ،پر کال کریں۔ جذباتی
معاونت کے لئے ،آپ ان کی  24/7بحرانی معاونت کی الئن
 917‑681‑8531پر بھی کال کر سکتے ہیں۔

دوبارہ داخلے کی دستیاب خدمات سے رجوع کرنا آپ
کو یا آپ کے عزیزوں کو گھر منتقلی میں مدد دے
سکتا ہے ،جس میں شامل ہے:
•مکمل طور پر دوبارہ اندراج کی خدمات ،جن میں
 the Osborne Associationکی جانب سے ورچوئل
گروپ اور انفرادی خدمات دستیاب ہیں ،جس میں قبل از
رہائی چھوڑنے کی منصوبہ بندی اور کیس کے دوبارہ
اندراج کی تنظیم کاری شامل ہے۔ دماغی صحت کی خدمات
سمیت ،دوبارہ اندراج کی کوئی ضرورت پڑنے پر حوالے
کی معلومات کے لئے  NYCکی دوبارہ اندراج کی ہاٹ الئن
( )1‑833‑672‑3733پر کسی بھی دن صبح  8تا شام 8
بجے تک کال کریں۔
• PORTlineایک ایسی ہیلپ الئن ہے جو جیل سے منتقلی
اور دوبارہ اندراج میں معاونت دینے کی خاطر خاص طور
پر ترتیب دی گئی ہے ،جو کہ  + NYC Healthاسپتالوں
کے شرکت کنندگان کے ہمراہ صحت کی اصالحی خدمات
( )Correctional Health Servicesکا ایک اقدام ہے۔
دوبارہ اندراج اور منتقلی کا مرحلہ (Point of Reentry and
 )Transition, PORTطبی ،دماغی صحت ،اور نشہ آور
اشیاء کے غلط استعمال کی ضرورتوں میں معاونت دے سکتا،
وظائف کے بارے میں سواالت کے جواب دے سکتا ،اور دیگر
خدمات کی جانب بھجوا سکتا ہے۔  646‑614‑1000پر کال
کریں یا  chsportline@nychhc.orgپر ای میل کریں۔
•آپ کی صحت اہمیت رکھتی ہے :تعزیراتی انصاف کس طرح
سے آپ کی صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے NYCمحکمہ
برائے صحت و دماغی حفظان صحت (NYC Department
) of Health and Mental Hygiene, DOHMHکی
جانب سے اس امر پر ایک گائیڈ ہے کہ دوبارہ اندراج کے حامل
افراد کس طرح اپنی صحت کو سنبھال سکتے اور وہ معاونت
حاصل کر سکتے ہیں جو انہیں چاہیئے۔

ہمعصروں کے ایک ورچوئل گروپ میں ایسے افراد
کے ساتھ شامل ہونا جن کے آپ جیسے ہی تجربات
ہوں آپ کو سنبھلنے اور مربوط رہنے میں مدد دے
سکتا ہے:
•قانونی معامالت میں شامل کردہ دماغی صحت کے خطرات
کے حامل افراد کے لئے ورچوئل کمیونٹی ،ذاتی نوعیت
کی ہمعصری معاونت ،اور نفسیاتی معالج سے جلد از جلد
مالقاتیں فاؤنٹین ہاؤس ( )Fountain Houseکے آن ریمپ
پروگرام کی وساطت سے دستیاب ہیں۔ مزید معلومات کے لئے
 onramp@fountainhouse.orgپر ای میل کریں یا
 917‑676‑5157پر کال کریں۔

ان لوگوں کی خاطر وسائل جن کے عزیز حراست میں
ہیں یا حال ہی میں حراست میں رہ چکے ہیں

عمر کی مناسبت والی سرگرمیاں ،جیسا کہ کتب بینی
اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنا ،بچوں کو ذہنی دباؤ سے
نبٹنے اور مزاحمت پیدا کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔
دستیاب سرگرمیاں:
•مزاحمتی وسائل چھ سال کی عمر والے نوعمر بچوں
اور والد/والدہ کی حراست جھیلنے والے بچوں کے لئے
 Sesame Street Workshopکی جانب سے مرتب کردہ
ہیں۔ اس میں مفت تعلیمی وسائل موجود ہیں جن میں بچوں کی
کہانی کی کتاب ،ویڈیوز ،سرگرمیاں ،اور والدین اور نگہداشت
کنندگان کے لئے مفید مشوروں کی شیٹس شامل ہیں۔
•زیر حراست یا حراست میں لیے جانے والے والدین کے بچوں
کے لئے کتابی تجاویز منجانب  ،We Got Us Nowجو کہ
زیر حراست والدین کے بچوں کی جانب سے قائم کردہ اور
چالئی جانے والی ایک تنظیم ہے اور پیشکش کرتی ہے۔
•یہ زیر حراست یا حراست میں لیے جانے والے والدین کے
بچوں کے لئے کتابیں نیز ایسا محفوظ مقام تشکیل دینے کے
لئے کچھ ہدایتی تجاویز جہاں بچے اور خاندان اپنے بارے میں
رائے قائم ہونے ،خود کو قصور وار ٹھہرائے جانے ،یا ٹھپہ
لگنے کے احساس کے بغیر اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں
اطمینان محسوس کریں ،زیر حراست والدین کے بچوں کے لئے
نیویارک کا اقدام (New York Initiative for Children of
) Incarcerated Parentsکی جانب سے تجویز کردہ ہیں۔

اس بارے میں جاننا کہ  COVID‑19کس طرح سے
نوجوان افراد کی دماغی صحت کو متاثر کر سکتا ہے
آپ کو انہیں بھرپور طور پر معاونت دینے میں مدد دے
سکتا ہے۔ دستیاب وسائل:
•غیر ولدیتی نگہداشت کنندگان کے لیے مدد ،جس میں شامل
ہے  COVID‑19وسائل کا صفحہ ،ناول کورونا وائرس کے
بارے میں بچوں سے بات کرنے کے سلسلے میں ویبنار ،آن
الئن آگاہی کی ویڈیوز ،منجانب نیویارک اسٹیٹ کن شپ نیویگیٹر
()New York State Kinship Navigator۔
•نگہداشت کنندگان کے لئے نگہداشت کنندگان ہی کی جانب سے
ان بچوں کے ضمن میں ذہنی دباؤ کے عمومی نکات کے بارے
میں مفید مشورے جن کے والدین قانونی فیصلوں میں شامل
کردہ ہیں ،منجانب قومی وسائل مرکز برائے اطفال و خاندان
بمقام رٹگرز یونیورسٹیکی آن الئن الئبریری۔
• COVID‑19کی عالمگیر وباء کے دوران زیر حراست والدین
کے بچوں کی دماغی صحت ،سماجی رویے ،اور تعلیم میں
معاونت فراہم کرنے کی خاطر وسائل ،منجانب Youth.gov۔

ان دیگر نگہداشت کنندگان یا خاندانوں کے ساتھ جڑنا
جو حراست سے متاثر ہوئے ہوں آپ کو معاونت پذیری
کا احساس پانے اور بےچینی کو کم کرنے میں مدد دے
سکتا ہے۔ معاونت دستیاب ہے:
•صحت مند تعلق کی ورچوئل ورکشاپس اور معاونتی گروپس
برائے نگہداشت کنندگان و بالغان جن کا کوئی عزیز حراست
میں ہے ،منجانب the Osborne Association۔
حوالگی کے لئے ،آئیون لوکس ( )Ivan Lucasسے
 ilucas@osborneny.orgیا  929‑514‑0024پر
رابطہ کریں۔
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