
موارد الصحة النفسية لسكان نيويورك في مجتمع المثليات 
والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية 

الجنسانية وأحرارالهوية والميول الجنسية وحاملو صفات 
الجنسين )مجتمع الميم(

يتضمن هذا الدليل معلومات بشأن الصحة النفسية ومواردها المتاحة من أجل دعم سكان نيويورك 
في مجمتع الميم وأسرهم وحلفائهم. تقدم المنظمات والبرامج الواردة في هذا الدليل الرعاية المالئمة 
والمؤكدة ثقافًيا وكذلك خدمات أخرى من شأنها يمكن أن تساعد مجتمع الميم من سكان نيويورك في 

التعامل مع عوامل فريدة تؤثر على صحتهم النفسية. 

في أثناء جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، انتقل العديد من مقدمي الخدمات إلى تقديم الخدمات 
عبر اإلنترنت أو من خالل الهاتف. يتضمن هذا الدليل معلومات بشأن كيفية تقديم الخدمات 

في أثناء الجائحة حيثما كان ذلك معروًفا؛ ومع ذلك، نشجعك على االتصال مباشرة بالمنظمات 
المذكورة أدناه من أجل التأكد من ساعات الخدمة والتكلفة وطرق التنفيذ األخيرة.

دعم شباب مجتمع الميم الذين يعانون من 
التشرد→

دعم المهاجرين وطالبين اللجوء من مجتمع 
الميم→

العثور على المساعدة - أدلة الموارد 
والخرائط ودليل مقدمي الخدمات →

موارد للحلفاء →

مجموعات األقران والدعم→
التطبيقات التي تدعم الصحة النفسية والقدرة 

على التكيف→
تقديم االستشارة والعالج→

تقديم االستشارة في األزمات ومنع االنتحار→
رعاية تأكيد الهوية الجنسانية→

دعم العزل االجتماعي لمسنين مجتمع الميم من 
سكان نيويورك→

التحدث واالتصال

مجموعات األقران والدعم: 
يمكن أن يساعدك االتصال باألقران الذين لديهم خبرات حياتية مشابهة في التغلب على تحديات 
صحتك النفسية. في األغلب يساعدك التحدث إلى شخص ما يمر بما تمر به في فهم ما تواجهه 

ويشعرك بالدعم. فيما يلي بعض المنظمات التي تقدم خدمات مجموعات األقران والدعم لمجتمع الميم 
من سكان نيويورك:

 مجموعات مجانية عبر اإلنترنت للقُصر والمراهقين واآلباء ومقدمي 	 
الرعاية وأفراد األسرة اآلخرين والبالغين من طيف الهوية الجنسانية 

)Gender Spectrum(. تتيح هذه المجموعات فرصة لالتصال باآلخرين 
ومشاركة الخبرات والشعور براحة المجتمع الداعم. 

 دعم األقران السري المجاني للشباب والبالغين من خالل الخطوط الساخنة الوطنية 	 
 )LGBT’s National المقدمة من مركز المساعدة الوطني لمجتمع الميم

)Help Center. اتصل على 7743-246-800 الخط الساخن الوطني لشباب 
مجتمع الميم، أو 7243-234-888 الخط الساخن الوطني لكبار مجتمع الميم، أو 

4564-843-888 الخط الساخن الوطني لمجتمع الميم.

 دعم األقران المجاني فردًيا وجماعًيا من خالل الهاتف وافتراضًيا من مشروع صحة 	 
 CAMBA )CAMBA’s Young Men’s Health الشبان من منظمة

Project(. لمعرفة المزيد، تصفح صفحة مشروع صحة الشبان من منظمة 
CAMBA أو اتصل على 626-8665 )917(.

 اجتماعات دعم التعافي عبر اإلنترنت المجانية للنساء واألفراد غير المتوافقين 	 
مع الهوية الجنسانية الذين يتمتعون بالوعي أو مهتمين باالتزان من نادي 

.Tempest’s Bridge )Tempest’s Bridge Club(

 يمكن العثور على قائمة شاملة بموارد مجتمع الميم ومصنفة وفًقا لنوع المنظمة, 	 
ومجاالت الخدمة ونوع المجتمع والبلدية في دليل مجتمع الميم لمراقب نيويورك 

)New York City Comptroller’s LGBTQ Guide(. يمكنك العثور 
على خدمات الصحة النفسية وخدمات مجموعة دعم األقران ضمن مرشح البحث.

التطبيقات التي تدعم الصحة النفسية والقدرة على التكيف: 
أيًضا يمكن أن يكون من المفيد تحميل تطبيق يمكنه دعم الصحة النفسية وكذلك مشاركة 

نصائح التأقلم ومعلومات الرعاية الذاتية والموارد األخرى.

 إن Spectrum هو تطبيق لمجتمع أحرار الهوية والميول الجنسية يعمل على 	 
تزويد أحرار الهوية والميول الجنسية المعزولين أو المغلقين أو المعرضين للخطر 
بأدوات من أجل إدارة صحتهم النفسية والعثور على موارد ومعلومات واالتصال 

بالمجتمع. 

 إن Liberate هو تطبيق تأمل قائم على االشتراك مخصص لمجتمع السود 	 
والسكان األصليين واألشخاص الملونين. يقود معلمو التأمل في مجتمع السود 

والسكان األصليين واألشخاص الملونين التأمالت من خالل التطبيق وبعضهم ُيعرف 
عنهم بأنهم أعضاء في مجتمع الميم.

 يقدم NYC Well website قائمة بالتطبيقات الموصى بها، التي تقدم دعًما 	 
مجانًيا فيما يتعلق بالصحة النفسية طوال جائحة كوفيد-19. لمزيد من المعلومات، 

ُيرجى الضغط هنا.  

أطلب المساعدة

إذا أصبحت تجربتك مع التوتر أو القلق أو الشك أو الحزن أو الكآبة ساحقة، فقد يساعدك التماس 
الرعاية الصحية المهنية. إن المنظمات التالية متخصصة في تقديم خدمات الصحة النفسية 

المهنية لمجتمع الميم. باإلضافة إلى ذلك، يقدم هذا المورد من منظمة الصحة النفسية األمريكية 
)Mental Health America( نصائح لمساعدتك في العثور على أخصائي نفسي داعم 

لمجتمع الميم.

تقديم االستشارة والعالج:  
 العالج النفسي لألسر واألزواج من الجنس نفسه من معهد أكرمان لألسرة 	 

)The Ackerman Institute for the Family(. يقدم األخصائيون 
المهنيون واألخصائيون النفسيون للصحة النفسية الخدمات، حيث يكونون أشخاص 

من أعراق واإلثنيات وثقافات وميول جنسية وهويات جنسانية مختلفة. أصبحت 
خدمات العالج النفسي ُتقدم عن بعد في أثناء جائحة كوفيد-19. ستتبع الرسوم 

المقياس التناسبي. من أجل الحصول على الخدمات، ُيرجى االتصال بقسم االستقبال 
على 4900-879-212 ورقم داخلي 122.

 خدمات الصحة النفسية المختصة ثقافًيا المجانية ألفراد مجتمع الميم الكاريبيين 	 
 Caribbean Equality( في مدينة نيويورك من مشروع المساواة الكاريبي
Project(. ُتقدم الخدمات في الوقت الحاضر افتراضًيا. من أجل تحديد موعد، 

ُيرجى االتصال على 347-709-3179.

 تقديم االستشارة الفردية والخدمات الصحية عن بعد من أجل مساعدة األفراد فيما 	 
 .TransNewYork يتعلق بفهم هويتهم الجنسانية وقبولها على نحو أفضل من

 من أجل تحديد موعد شخصًيا أو عن بعد، ُيرجى االتصال على 
.917-789-7490

 العالج النفسي المستند على الصدمة لكافة النساء المتورطين في العدالة بما في 	 
ذلك النساء مغايرات الهوية الجنسانية والنساء متوافقات الجنس وكذلك كافة 

األفراد غير الثنائيين وغير المتوافقين مع الهوية الجنسانية من جمعية سجون 
النساء )Women’s Prison Association( باالشتراك مع إدارة مدينة 

 )New York City Department of نيويورك لخدمات المشردين
.Homeless Services(

 دعم عالج تعاطي المخدرات والتعافي منها خاصًة لمجتمع الميم من مركز 	 
مجتمع المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية 

 )Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Community
)Center، الذي يعد جزًءا من مكتب خدمات إدمان الكحوليات والمخدرات 

)Office of Alcohol and Substance Abuse Services( التابع إلى 
والية نيويورك. اتصل على 9300-556-646 لمزيد من المعلومات.

تقديم االستشارة في األزمات ومنع االنتحار: 
 يمكنك إيجاد دعم على مدار الساعة طوال أيام األسبوع من خالل الهاتف 	 

أو الرسائل النصية أو المراسلة الفورية عبر اإلنترنت من خالل االتصال بـ 
.TrevorLifeline/Chat/Text

 احصل على دعم األزمات للمتصلين مغايري الهوية الجنسانية والمتسائلين 	 
 عن هويتهم الجنسانية من خالل TransLifeLine. اتصل على 

.877-565-8860

 يقدم NYC Well خدمات خاصة بالصحة النفسية وتعاطي المخدرات سرية 	 
ومجانية بما في ذلك االستشارة الموجزة ودعم األقران واالستشارة في األزمات 

واإلحاالت إلى الرعاية الصحية النفسية المستمرة. يمكن للمستشارين المدربين تقديم 
الدعم لك على مدار الساعة طوال أيام األسبوع بأكثر من 200 لغة بغض النظر عن 

وضع الهجرة. 
اتصل على: (NYC-Well )692-9355-888-1، أو 

أرسل رسالة نصية إلى: "Well" على 65173، أو 
.nyc.gov/nycwell التحدث عبر اإلنترنت على

الدعم المتخصص

رعاية تأكيد الهوية الجنسانية: 
يقدم مقدمو الخدمات رعاية مغايري الهوية الجنسانية، التي تجمع بين خدمات الصحة السلوكية 

والخدمات الصحية الجسدية واالجتماعية المناسبة لمغايري الهوية الجنسانية، التي تؤكد على الهوية 
الجنسانية من أجل دعم الصحة العامة والسالمة النفسية لألفراد. يمكن أن تتضمن هذه الخدمات 

خدمات الصحة النفسية المختصة بمغايري الهوية الجنسانية ومراقبة العالج الهرموني وتقديم 
الخطابات التي تؤكد على الهوية الجنسانية.

 فيما يتعلق بخدمات صحة مغايري الهوية الجنسانية و الصحة السلوكية في بيئة 	 
إيجابية، حيث يمكن للمرضى المشاركة في عالقة مستمرة مع مقدم خدمات 

الرعاية األولية ومقدم خدمات الصحة النفسية من أجل معالجة مجموعة كاملة 
 .Callen-Lorde من احتياجاتهم الصحية والعافية، ُيرجى االتصال بمركز
اتصل على 7200-271-212 لمزيد من المعلومات. باإلضافة إلى ذلك، يقدم 

TransAtlas التابع إلى مركز Callen-Lorde خريطة تفاعلية عبر اإلنترنت 
ودليل، حيث يتضمن خدمات الصحة والدعم لألشخاص مغايري الهوية الجنسانية 

وغير الثنائيين وحاملي صفات الجنسين. 

 الرعاية الصحية الطبية والسلوكية والخدمات األخرى الشاملة المؤكدة 	 
لمغايري الهوية الجنسانية بما في ذلك الرعاية األولية والعالج الهرموني من 

 .The Gerald J. Friedman Transgender Wellness Center
اتصل على 3556-434-212 لمزيد من المعلومات.

 يتوفر دعم الصحة النفسية ورعاية تأكيد الهوية الجنسانية ألفراد مجتمع الميم من 	 
خالل NYC Health + Hospitals’ Pride Health Centers. اتصل 
على 5000-925-212 واضغط 3 بعد اختيار اللغة من أجل التحدث إلى ممرضة 

والسؤال عن الخدمات.

 ُيقدم الدعم الخاص بمغايري الهوية الجنسانية والصحة السلوكية األخرى، على 	 
سبيل المثال: االستشارة الفردية ومجموعات الدعم والتقييمات النفسية ودعم 

العالج النفسي المستمر لم وألسرتك من خالل مركز طب وجراحة مغايري الهوية 
 Mount Sinai )Mount Sinai’s The Center الجنسانية التابع إلى

 for Transgender Medicine and Surgery(. اتصل على 
1730-604-212 لمزيد من المعلومات.

دعم العزل االجتماعي لمسنين مجتمع الميم من سكان نيويورك: 
يعيش العديد من سكان نيويورك بمفردهم وفي أثناء جائحة كوفيد-19 وجدوا أنفسهم منعزلين 

ووحيدين اجتماعًيا. ووفًقا لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، إن الشعور بالوحدة عامل خطير 
يسبب االكتئاب والقلق وحتى االنتحار. فيما يلي بعض الموارد، التي تعمل على زيادة العالقات 

االجتماعية وتقلل من الشعور بالوحدة لدى مسنين مجتمع الميم من سكان نيويورك. 

 يقدم SAGEConnect مكالمات مجانية إلى لمسنين مجتمع الميم من سكان 	 
نيويورك من أعضاء المجتمع والحلفاء من أجل زيادة عالقاتهم االجتماعية في 

وقت األزمة. من أجل الحصول على الخدمات، ُيرجى ملء االستمارة من خالل 
الضغط هنا.

 يقدم GRIOT Circle باالشتراك مع إدارة مدينة نيويورك للمسنين زيارات 	 
منتظمة مجانية من خالل متطوع متخصص في خدمة مسنين مجتمع الميم 

المالزمين منازلهم من سكان نيويورك الملونين. ُتنفذ الزيارات عن بعد في أثناء 
جائحة كوفيد-19. لمعرفة المزيد، ُيرجى االتصال على 2775-246-718 ورقم 

داخلي 21.

دعم شباب مجتمع الميم الذين يعانون من التشرد: 

 ُتقدم خدمات الصحة النفسية واإلسكان والدعم الالزم اآلخر لشباب مجتمع الميم 	 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 24 لترك الشوارع وبدء حياة مستقلة صحية 
في مركز علي فورني )The Ali Forney Center(. من أجل الحصول على 

المساعدة، يمكنك االتصال على 212-206-0574.

 ُتقدم خدمات الصحة النفسية واإلسكان والعديد من الدعم اآلخر لشباب مجتمع الميم 	 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 24 من خالل  )الباب( The Door. ُتقدم 
خدمات االستشارة الخاصة بهم في الوقت الحاضر افتراضًيا. من أجل تحديد موعد 

لالستشارة، يمكنك االتصال على 9090-941-212 ورقم داخلي 3452 أو البريد 
.MHintakes@door.org )Habla Español) اإللكتروني

 خدمات الصحة النفسية والدعم اآلخر لشباب مجتمع الميم من جمعيات نيويورك 	 
 )The Metropolitan الخيرية التابعة إلى كنيسة مجتمع متروبوليتان

)Community Church New York Charities.. لمزيد من المعلومات 
 بشأن خدمات الباب وبرنامج خدمات الصحة النفسية، ُيرجى االتصال على 

7440-629 )212( ورقم داخلي 226.

دعم المهاجرين وطالبين اللجوء من مجتمع الميم:  
 خدمات الصحة النفسية والدعم اآلخر لالجئين وطالبي اللجوء من مجمتع 	 

الميم الذين عانوا من الصدمات والتعذيب من برنامج الناجين من التعذيب 
)Program for Survivors of Torture(، وهو برنامج خاص 

لمستشفيات وصحة مدينة نيويورك. من أجل الحصول على الخدمات، يمكنك 
االتصال على 212-562-8713.

 خدمات الصحة النفسية ودعم األقران المجانية لألفراد واألسر من المثليات 	 
والمثليين الناطقين بالروسية الذين يفرون من روسيا وأوكرانيا من أجل 

الهرب من التمييز والعنف من مجتمع الجالية اليهودية من بنسونهورست 
)Jewish Community House of Bensonhurst(. ُيرجى االتصال 

على 6326-943-718 أو 6800-331-718 ورقم داخلي 190 من أجل 
الحصول على الخدمات. 

 خدمات استشارة الصحة النفسية ودعم األقران المجانية للمهاجرين وطالبي 	 
اللجوء من مجتمع الميم الجدد من الشتات األفريقي من لجنة الخدمات اإلفريقية 

)African Services Committee(. حيث إنهم يقدمون مساحة آمنة 
وداعمة من أجل معالجة مواطن الضعف التي يعاني منها مهاجري مجتمع الميم 

الجدد. من أجل الحصول على الخدمات، ُيرجى االتصال على 212-222-3882 
ورقم داخلي 2148.

العثور على المساعدة

 تتوافر قائمة كاملة بمقدمي خدمات الصحة النفسية، الذين يقدمون استشارة التأكيد 	 
والعالج النفسي إلى مجتمع الميم من سكان نيويورك من خالل دليل الخدمة التابع 
إلى )NYC Well )NYC Well’s service directory. حيث يسمح لك 
الدليل وخريطتهم التفاعلية عبر اإلنترنت بالبحث عن مقدمي الخدمات وفًقا للحي 

والتخصص ونوع التأمين.

 يمكن العثور على قائمة شاملة بالمنظمات ومقدمي الخدمات، الذين يعملون لصالح 	 
شباب مجتمع الميم، في دليل موارد مواجهة كوفيد-19 في مجتمع الميم التابع 
 New York City Unity Project( إلى مشروع وحدة مدينة نيويورك

LGBTQ COVID-19 Resource Guide(، الذي يتضمن معلومات بشأن 
خدمات الصحة النفسية المتاحة في أثناء كوفيد-19.

 يمكن العثور على خريطة تفاعلية عبر اإلنترنت ودليل فيما يتعلق بخدمات الصحة 	 
لمجتمع الميم لرعاية تأكيد الهوية الجنسانية واالستشارة والرعاية األولية والصحة 

.)NYC Health Map( الجنسية من خالل خريطة صحة مدينة نيويورك

 يمكنك العثور على أخصائي مهني للصحة السلوكية يعمل لصالح مجتمع 	 
الميم ويقدم رعاية مختصة من خالل استخدام دليل مقدمي خدمات التابع إلى 

.GLMA’s )GLMA’s Provider Directory(

موارد للحلفاء 

يشير البحث إلى أن قبول األسرة يمكن أن يدعم الصحة النفسية والسالمة للشباب، الذين ُيعرف عنهم 
بأنهم أعضاء في مجتمع الميم. فيما يلي الموارد التي تقدم معلومات بشأن األساليب، التي يمكن من 

خاللها لألسر والحلفاء دعم أطفال وشباب مجتمع الميم.

 المواد والموراد التعليمية لألسر التي لديها أطفال وشباب في مجتمع الميم من 	 
مشروع قبول األسرة )Family Acceptance Project(. أيًضا يتيح هذا 

البرنامج إمكانية الوصول إلى بحث جديد بشأن مساعدة األسر في دعم أطفالهم 
المنضمين إلى مجتمع الميم. تتوفر الموارد باللغة اإلنجليزية واللغة اإلسبانية واللغة 

الصينية. 

 المعلومات والتدريب والدعم لآلباء واألسر من تعليم وتدريب طيف الهوية 	 
 .)Gender Spectrum Education and Training( الجنسانية

تعمل المنظمة على تهيئة مساحات مراعية لالعتبارات الجنسانية وشاملة لألطفال 
والمراهقين.

^ العودة إلى أعلى

^ العودة إلى أعلى

^ العودة إلى أعلى

^ العودة إلى أعلى

^ العودة إلى أعلى
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