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 +LGBTQIکمیونٹی میں موجود نیو یارک کے
شہریوں کے لیے دماغی صحت کے ذرائع
اس گائیڈ میں نیو یارک کے شہریوں میں موجود  +LGBTQIکمیونٹی ،ان کے گھرانوں اور
ان کے دوستوں کی معاونت کے لیے دماغی صحت کے متعلق معلومات اور ذرائع شامل ہیں۔
اس گائیڈ میں شامل تنظیمیں اور پروگرامز ثقافتی طور پر قابل عمل اور یقینی نگہداشت ،اور
اس کے ساتھ ساتھ دیگر سروسز بھی فراہم کرتے ہیں ،جو کہ نیو یارک کے +LGBTQI
شہریوں کو ان کی دماغی صحت پر اثر انداز ہونے والے غیر معمولی عناصر سے نمٹنے میں
مدد دے سکتی ہیں۔

 COVID-19کی عالمی وبا کے دوران ،بہت سے سروس فراہم کنندگان نے سروسز کی
فراہمی کو تبدیل کر کے آن الئن یا بذریعہ فون کیا ہے۔ اس گائیڈ میں اس بارے میں معلومات
شامل ہیں کہ عالمی وبا کے دوران ،سروسز کیسے فراہم کی جا رہی ہیں ،جہاں معلوم ہو؛
تاہم ،ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ سروسز کے تازہ ترین اوقات کار ،الگت ،اور
ترسیل کے ذرائع کی تصدیق کے لیے ذیل میں دی گئی تنظیموں سے براہ راست رابطہ کریں۔
ساتھی اور معاونتی گروپس →

وہ ایپس جو دماغی صحت اور مزاحمت کی
معاونت کرتی ہیں →
کاؤنسلنگ اور تھیراپی →

بحران میں کاؤنسلنگ اور خود کشی سے
بچاؤ →
صنفی تصدیقی نگہداشت →

بے گھر  +LGBTQIنوجوانوں کے لیے
معاونت →
 +LGBTQIمہاجرین اور پناہ گزینوں کے
لیے معاونت →
مدد تالش کریں — ذرائع کی گائیڈز ،نقشہ
جات ،اور فراہم کنندہ کی ڈائریکٹری →
دوستوں کے لیے ذرائع →

 +LGBTQIنیو یارک کے بزرگ شہریوں
کے لیے سماجی علیحدگی میں معاونت →

گفتگو کریں اور مربوط ہوں

^ واپس اوپر جائیں

ساتھی اور معاونتی گروپس:
ایسے ساتھیوں سے مربوط ہونا دماغی صحت کے اپنے چیلنجز سے نمٹنے میں آپ کی مدد
کر سکتا ہے جنہوں نے زندگی کے یکساں مشکل حاالت کا سامنا کیا تھا۔ جن مشکالت کا سامنا
آپ کر رہے ہیں انہی مشکالت سے گزرنے والے کسی ایسے شخص سے بات کرنا آپ کو یہ
سمجھنے میں کہ آپ کس چیز کا سامنا کر رہے ہیں اور معاونت کردہ محسوس کرنے میں اکثر
مدد دے سکتا ہے۔ ذیل میں ایسی کچھ تنظیمیں ہیں جو  +LGBTQIنیو یارک شہریوں کے لیے
ساتھی اور معاونتی گروپس کی سروسز فراہم کرتی ہیں:

•نو عمر بچوں ،نوجوانوں ،والدین ،نگہداشت کنندگان ،گھرانے کے دیگر
افراد اور بالغان کے لیے مفت آن الئن گروپس منجانب صنفی اسپیکٹرم
()Gender Spectrum۔ یہ گروپس دیگر افراد سے مربوط ہونے ،تجربات
کو شیئر کرنے ،اور معاونتی کمیونٹی کا تعاون محسوس کرنے کا موقع فراہم
کرتے ہیں۔
•نوجوانوں اور بالغان کے لیے ساتھی کی مفت رازدارانہ معاونت بذریعہ
قومی ہاٹ الئنز منجانب  LGBTکا قومی مدد مرکز (LGBT’s National
)Help Center۔  LGBTنوجوانوں کی قومی ہاٹ الئن 800-246-7743،
 LGBTبزرگ شہریوں کی قومی ہاٹ الئن  ،888-234-7243یا  LGBTکی
قومی ہاٹ الئن  888‑843‑4564پر کال کریں۔
• CAMBAکا نوجوان مردوں کی صحت کا پراجیکٹ (CAMBA’s Young
) Men’s Health Projectکی جانب سے ورچوئل طور پر اور فون کے
ذریعے ساتھی کی مفت انفرادی اور گروپ معاونت مزید جاننے کے لیے،
 CAMBAکے نوجوان مردوں کی صحت کے پراجیکٹ کا صفحہ مالحظہ
کریں یا  (917) 626-8665پر کال کریں۔
•خواتین اور جنسی رجحان سے العلم افراد جو نشے سے دور ہیں یا نشے سے
دور رہنے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بحالی میں معاونت کی مفت آن
الئن میٹنگز منجانب ٹیمپسٹس برج کلب ()Tempest’s Bridge Club۔
•نیو یارک شہر کے کمپٹرولر کی  LGBTQگائیڈ (New York City
) Comptroller’s LGBTQ Guideمیں زمرہ بند کردہ  LGBTQکے
ذرائع کی جامع فہرست ،جس میں تنظیم کی قسم ،سروس کے مقامات ،کمیونٹی اور
بورو کی قسم تالش کی جاسکتی ہیں۔ آپ تالش کے فلٹر کے اندر دماغی صحت کی
سروسز اور ساتھی کے معاونتی گروپ کی سروسز تالش کر سکتے ہیں۔

وہ ایپس جو دماغی صحت اور مزاحمت کی معاونت کرتی ہیں:
ایسی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا بھی مفید ہو سکتا ہے جو دماغی صحت میں معاونت کر سکے،
اس کے ساتھ ساتھ نمٹنے کے مشورے ،ذاتی نگہداشت کی معلومات ،اور دیگر ذرائع کو
شیئر کر سکے۔
•اسپیکٹرم ( )Spectrumایک ایسی کمیونٹی ایپ ہے جو ان منفرد ()queer
افراد کی دماغی صحت کا نظم کرنے کے لیے طریقوں ،ذرائع اور معلومات کی
تالش ،اور کمیونٹی کے ساتھ مربوط کرنے میں مدد کرتی ہے جو علیحدہ ،اپنی
ذات میں بند یا خطرے کی زد میں ہوتے ہیں۔
•لبریٹ ( )Liberateسبسکرپشن پر مبنی مراقبے کی ایک ایپ ہے جو سیاہ فام ،مقامی
اور محتلف رنگ کے حامل افراد ( )BIPOCکی کمیونٹی کے لیے مخصوص ہے۔ ایپ
کے ذریعے مراقبوں کی سربراہی  BIPOCکے مراقبے کے اساتذہ کرتے ہیں ،جن
میں سے کچھ اپنی شناخت  +LGBTQIکمیونٹی کے اراکین کے طور پر کرتے ہیں۔
• NYCویل ( )The NYC Wellویب سائٹ ان تجویز کردہ ایپس کی ایک
فہرست فراہم کرتی ہے جو کہ  COVID-19کی عالمی وبا کے دورانیے میں
دماغی صحت کی مفت معاونت فراہم کر رہی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے برا ِہ
کرم یہاں کلک کریں۔

مدد کے لیے کہیں

^ واپس اوپر جائیں

اگر آپ کی دباؤ ،بے چینی ،غیر یقینی ،اداسی یا دکھ کی مشکل صورتحال بڑھ جاتی ہے،
تو پیشہ ورانہ نگہداشت سے رجوع کرنا مددگار ہو سکتا ہے۔ ذیل میں دی گئی تنظیمیں
 +LGBTQIکمیونٹی کو دماغی صحت کی پیشہ ورانہ سروسز فراہم کرنے میں مہارت رکھتی
ہیں۔ مزید براں ،محکمہ دماغی صحت امریکہ ( )Mental Health Americaکی جانب
سے یہ ذریعہ  +LGBTQIسے ہمدردی رکھنے والے تھیراپسٹ کی تالش میں آپ کی مدد
کے لیے مشورے فراہم کرتا ہے۔

کاؤنسلنگ اور تھیراپی:
•ایکرمین انسٹیٹیوٹ برائے خاندان (The Ackerman Institute for
) the Familyکی جانب سے یکساں جنس والے گھرانوں کے سربراہان اور
جوڑوں کی تھیراپی دماغی صحت کے ان پیشہ ور ماہرین اور تھیراپسٹس کی
جانب سے سروسز فراہم کی جاتی ہیں جو مختلف نسلی ،قومی ،ثقافتی ،جنسی
رجحانات ،اور صنفی شناختوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ COVID-19
کی عالمی وباء کے دوران تھیراپی کی سروسز ٹیلی تھیراپی پر منتقل کر دی
گئی ہیں۔ فیسیں کمی کے پیمانے پر ہیں۔ سروسز کے لیے ،براہ کرم ان کے
اندراج کے محکمے کو  ،212‑879‑4900ایکسٹنشن  122پر کال کریں۔
•نیو یارک شہر میں کیریبین برابری کے پراجیکٹ (the Caribbean
) Equality Projectکی جانب سے کیریبین  +LGBTQافراد کے
لیے ثقافتی طور پر موثر دماغی صحت کی مفت سروسز۔ فی الوقت سروسز
ورچوئل طور پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ اپائنٹمنٹ طے کرنے کے لیے،
 347-709-3179پر کال کریں۔
•ٹرانس نیو یارک ( )TransNewYorkکی جانب سے افراد کی بہتر فہم اور
اپنی صنفی شناخت کو قبول کرنے میں معاونت کے لیے انفرادی کاؤنسلنگ
اور ٹیلی ہیلتھ سروسز۔ براہ راست یا ٹیلی ہیلتھ اپائنٹمنٹ طے کرنے کے لیے،
 917-789-7490پر کال کریں۔
•خواتین کی جیلوں کی ایسوسی ایشن بمع نیو یارک شہر کے بے گھر افراد کی
سروسز کے محکمے کے اشتراک (Women’s Prison Association
in partnership with the New York City Department of
) Homeless Servicesکی جانب سے انصاف کے عمل میں شامل تمام
خواتین ،بشمول ٹرانس اور سیس ( )cisخواتین ،اس کے ساتھ ساتھ غیر
بائنری اور جنسی رجحان سے العلم افراد کے لیے ٹراما پر مبذول تھیراپی۔
•ہم جنس پرست عورتوں ،ہم جنس پرست مردوں ،دوہرے جنسی رجحان اور
خواجہ سرا افراد کے کمیونٹی مرکز (The Lesbian, Gay, Bisexual
) and Transgender Community Centerکی جانب سے
 LGBTQکمیونٹی کی جانب سے نشہ آور اشیا کے استعمال کے عالج اور
بحالی میں خصوصی معاونت ،جو کہ ریاست نیو یارک کے دفتر برائے الکحل
اور نشہ آور اشیاء کے غلط استعمال کی سروسز (New York State Office
) of Alcohol and Substance Abuse Services, OASASکا حصہ
ہے۔ مزید معلومات کیلئے  646 -556-9300پر کال کریں۔

بحران کی کاؤنسلنگ اور خود کشی سے بچاؤ:
•ٹریور الئف الئن/چیٹ/ٹیکسٹ ( )TrevorLifeline/Chat/Textسے رابطہ
کرنے کے ذریعے آپ فون ،ٹیکسٹ ،یا فوری آن الئن پیغام رسانی کے ذریعے
 24/7معاونت تالش کر سکتے ہیں۔
•ٹرانس الئف الئن ( )TransLifeLineکے ساتھ ٹرانس اور جنسی
رجحان سے العلم کالرز کے لیے مشکل صورتحال کی معاونت حاصل کریں۔
 800-565-8860پر کال کریں۔
•  NYCویل ( )NYC Wellدماغی صحت اور نشہ آور اشیاء کے غلط استعمال

کی رازدارانہ سروسز بشمول مختصر کاؤنسلنگ ،ساتھی کی معاونت ،مشکل
صورتحال کی کاؤنسلنگ ،اور جاری دماغی نگہداشت صحت کے لیے حوالے،
مفت فراہم کرتا ہے۔ تربیت یافتہ مشیران آپ کی امیگریشن حیثیت سے باالتر ہو
کر ،آپ کو دن میں  24گھنٹے ،ہفتے میں  7دن 200 ،سے زائد زبانوں میں
معاونت فراہم کر سکتے ہیں۔
کال کریں،1-888-NYC-Well (692-9355) :
ٹیکسٹ کریں 65173 :پر " ،"Wellیا
 nyc.gov/nycwellپر آن الئن چیٹ کریں۔

مہارت پر مبنی معاونت

^ واپس اوپر جائیں

صنفی تصدیقی نگہداشت:
درج ذیل فراہم کنندگان خوجہ سرا افراد کو ایسی نگہداشت فراہم کرتے ہیں جو کہ خواجہ سرا
افراد کے لیے رویے سے متعلق صحت کی مناسب سروسز کو یقینی طور پر صنف سے متعلق
جسمانی صحت اور سماجی سروسز کے ساتھ جوڑتی ہے تاکہ افراد کی صحت اور دماغی
بہبود کی پوری طرح سے معاونت کی جائے۔ ان سروسز میں خواجہ سراؤں کے لیے موثر
دماغی صحت کی سروسز ،مانیٹرنگ ہارمون تھیراپی ،اور یقینی طور پر صنف سے متعلق
خطوط فراہم کرنا شامل ہو سکتا ہے۔

•خواجہ سرا افراد کی صحت ( )Transgender Healthاور رویہ سے
متعلق صحت ( )Behavioral Healthکی سروسز کو ایک ایسے یقینی
ماحول میں دیکھنے کے لیے کہ جہاں مریض اپنی صحت کے پورے اسپیکٹرم
اور بہبود کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنیادی نگہداشت فراہم کنندہ
اور دماغی صحت کے فراہم کنندہ کے ساتھ جاری تعلق میں منسلک ہو سکتا
ہو ،کالین لورڈ ( )Callen-Lordeسے رابطہ کریں۔ مزید جاننے کے لیے
 212-271-7200پر کال کریں۔ مزید برآں ،کالین لورڈ کی ٹرانس ایٹلس
( )TransAtlasباہمی تعامل کا ایک آن الئن نقشہ اور ڈائریکٹری فراہم کرتی
ہے ،جس میں خواجہ سرا ،غیر بائنری اور یکساں جنسی رجحان والے افراد
کے لیے صحت اور معاونت کی سروسز شامل ہیں۔
•ٹرانس افراد کے لیے جامع طبی اور رویے سے متعلق تصدیقی نگہداشت
صحت اور دیگر سروسز بشمول بنیادی نگہداشت اور ہارمون تھیراپی منجانب
جیرالڈ جے فرائیڈمین مرکز برائے بہبود خواجہ سرا افراد (The Gerald
)J. Friedman Transgender Wellness Center۔ مزید معلومات
کیلئے  212-434-3556پر کال کریں۔
• NYC Health + Hospitalsکے پرائیڈ مراکز صحت (NYC Health
) + Hospitals’ Pride Health Centersکے ذریعے +LGBTQ
افراد کے لیے دماغی صحت کی معاونت اور یقینی صنف سے متعلق نگہداشت
دستیاب ہے۔  212-925-5000پر کال کریں اور زبان کے انتخاب کے بعد
نرس سے بات کرنے اور سروسز سے متعلق پوچھنے کے لیے  3دبائیں۔
•آپ کے لیے اور آپ کے گھرانے کے لیے خواجہ سرا افراد کے لیے
مخصوص اور رویے کی صحت سے متعلقہ دیگر معاونتیں جیسا کہ انفرادی
کاؤنسلنگ ،معاونتی گروپس ،نفسیاتی جائزے اور جاری سائیکو تھیراپیوٹک
( )psychotherapeuticمعاونت ماؤنٹ سینائی کے مرکز برائے خواجہ
سرا افراد کے لیے ادویات اور سرجری (Mount Sinai’s The Center
) for Transgender Medicine and Surgery, CTMSکی جانب
سے فراہم کی جا رہی ہیں۔ مزید جاننے کے لیے  212-604-1730پر کال
کریں۔

 +LGBTQIنیو یارک کے بزرگ شہریوں کے لیے سماجی
علیحدگی میں معاونت:
نیو یارک کے بہت سے بزرگ شہری تنہا رہتے ہیں ،اور  COVID-19کے دوران انہوں
نے خود کو سماجی طور پر علیحدہ اور اکیال پایا ہے۔ مراکز برائے انسداد بیماری اور بچاؤ
( )Centers for Disease Control and Preventionکے مطابق ،اکیال پن شدید
پریشانی ،بے چینی اور یہاں تک کہ خود کشی کے خطرے کا عنصر ہے۔ ذیل میں کچھ ذرائع
ہیں جو نیو یارک کے بزرگ  +LGBTQIشہریوں کے سماجی روابط کو بڑھاتے ہیں اور
اکیلے پن میں کمی التے ہیں۔

•نیو یارک کے بزرگ  +LGBTQIشہریوں کے لیے کمیونٹی کے اراکین اور
دوستوں کی جانب سے اس مشکل وقت میں ان کے سماجی رابطے کو بڑھانے
کے لیے مفت کالز  SAGEConnectکی جانب سے فراہم کی جا رہی ہیں۔
سروسز موصول کرنے کے لیے یہاں کلک کر کے فارم پُر کریں۔
•نیو یارک کے گھر تک محدود مختلف رنگ کے حامل بزرگ +LGBTQI
شہریوں کے ساتھ خدمت میں مہارت رکھنے والے رضاکار کی جانب سے مفت
باقاعدہ مالقاتیں  GRIOT Circleکی جانب سے  NYCکے محکمہ برائے
بزرگ افراد ( )NYC Department for the Agingکے اشتراک سے فراہم
کی جا رہی ہیں۔  COVID-19کی عالمی وباء کے دوران مالقاتیں فاصالتی
طور پر منعقد کی جاتی ہیں۔ مزید جاننے کے لیے  718-246-2775ایکسٹنشن
 21پر کال کریں۔

بے گھر  +LGBTQIنوجوانوں کے لیے معاونت:
•گلیوں کی زندگی سے نجات اور صحت مند آزادانہ زندگی کی شروعات
کے لیے  LGBTQکے  16-24سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے
دماغی صحت ،رہائش اور دیگر درکار معاونتی سروسزعلی فارنی مرکز
( )The Ali Forney Centerپر فراہم کی جاتی ہیں۔ معاونت کے لیے ،آپ
 212-206-0574پر کال کر سکتے ہیں۔
•دی ڈور ( )The Doorکی جانب سے  12-24سال کی عمر کے نوجوانوں
کے لیے دماغی صحت ،رہائش اور دیگر معاونتی سروسز فراہم کی جا رہی ہیں۔
ان کی کاؤنسلنگ کی سروسز فی الوقت ورچوئل طور پر فراہم کی جا رہی ہیں۔
کاؤنسلنگ کی اپائنٹمنٹ طے کرنے کے لیے ،آپ  212-941-9090ایکسٹنشن
 3452پر کال یا ) MHintakes@door.org (Habla Españolپر ای
میل کر سکتے ہیں۔
•میٹرو پولیٹن کمیونٹی چرچ برائے نیو یارک چیریٹیز (The Metropolitan
) Community Church New York Charitiesکی جانب
سے  +LGBTQنوجوانوں کے لیے دماغی صحت اور دیگر معاونتی
سروسز۔ نوجوانوں کی سروسز اور دماغی صحت کی سروسز کے پروگرام
()Youth Services and the Mental Health Services Program
کے بارے میں مزید معلومات کے لیے  (212) 629-7440ایکسٹنشن  226پر
کال کریں۔

 +LGBTQIمہاجرین اور پناہ گزینوں کے لیے معاونت:
•تشدد سے بچنے والے متاثرین کے لیے پروگرام (Program for
 (Survivors of Torture) NYC Health + Hospitalsاسپتال
) (NYC Health + Hospitalsکے خصوصی پروگرام کی طرف سے
 +LTBTQکے ان پناہ گزینوں اور پناہ کے متالشیوں کے لیے دماغی صحت
اور دیگر معاونتی سروسز جنہوں نے ٹراما اور تشدد کا سامنا کیا ہو۔ سروسز
کے لیے ،آپ  212-562-8713پر کال کر سکتے ہیں۔
•بینسن ہرسٹ کی یہودی کمیونٹی ( )JCHہاؤس (Jewish Community
) House (JCH) of Bensonhurstکی جانب سے روسی زبان بولنے
والے ان ہم جنس پرست مردوں اور عورتوں اور ان کے گھرانوں کے لیے مفت
دماغی صحت اور ساتھی کی معاونت کی سروسز جو امتیازی سلوک اور تشدد
سے بچنے کے لیے روس اور یوکرین سے انخال کر رہے ہیں۔ سروسز کے لیے
 718-943-6326یا  718-331-6800ایکسٹنشن  190پر کال کریں۔
•افریقی سروسز کمیٹی ( )African Services Committeeکی جانب سے
افریقی تاریکین وطن میں سے حالیہ مہاجرین اور پناہ کے متالشی LGBTQ
افراد کے لیے مفت دماغی صحت کی کاؤنسلنگ اور ساتھی کی معاونت۔ LGBTQ
کے حالیہ مہاجرین کی جانب سے تجربہ کیے جانے والے مخصوص خدشات کو
دور کرنے کے لیے یہ ایک محفوظ اور معاونتی جگہ فراہم کرتے ہیں۔ سروسز
موصول کرنے کے لیے 212-222-3882 ،ایکسٹنشن  2148پر کال کریں۔

مدد تالش کریں

^ واپس اوپر جائیں

• NYCویل کی سروس ڈائریکٹری ()NYC Well’s service directory
پر دماغی صحت کے وہ فراہم کنندگان جو نیو یارک کے  +LGBTQIشہریوں
کو یقینی کاؤنسلنگ اور تھیراپی فراہم کرتے ہیں ان کی مکمل فہرست دستیاب
ہے۔ یہ ڈائریکٹری اور ان کے باہمی تعامل کا آن الئن نقشہ آپ کو عالقے،
خصوصیت اور بیمے کی نوعیت کے اعتبار سے فراہم کنندگان کی تالش کی
اجازت دیتا ہے۔
• LGBTQکے نوجوانوں کی خدمت کرنے والی تنظیموں اور سروس فراہم
کنندگان کی ایک جامع فہرست نیو یارک شہر کے یگانگی کے پراجیکٹ برائے
 LGBTQ COVID-19کے ذرائع کی گائیڈ (New York City Unity
) Project LGBTQ COVID-19 Resource Guideمیں تالش کی جا
سکتی ہیں ،جس میں  COVID-19کے دوران دماغی صحت کی سروسز سے
متعلق معلومات شامل ہے۔
•صنفی تصدیقی نگہداشت ،کاؤنسلنگ ،بنیادی نگہداشت ،اور جنسی صحت کے
لیے  LGBTQصحت کی سروسز کا باہمی تعامل کا ایک آن الئن نقشہ اور
ڈائریکٹری  NYCنقشہ برائے صحت ( )NYC Health Mapپر تالش کی جا
سکتی ہے۔
•آپ  GLMAکے نگہداشت کنندہ کی ڈائریکٹری (GLMA’s Provider
) Directoryکا استعمال کر کے رویے سے متعلق صحت کے پیشہ ور ماہر
کو تالش کر سکتے ہیں جو  +LGBTQIکمیونٹی میں شامل ہو اور موثر
نگہداشت فراہم کرتا ہو۔

دوستوں کے لیے ذرائع

^ واپس اوپر جائیں

تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ گھرانے کی طرف سے قبولیت ان نوجوان بالغان کی دماغی صحت
اور بہبود میں معاونت کر سکتی ہے جو اپنی شناخت  +LGBTQکے طور پر کرتے ہیں۔ درج
ذیل وہ ذرائع ہیں جو ان طریقوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں جن کی مدد سے
گھرانے اور دوست  +LGBTQبچوں اور نوجوانوں معاونت کر سکتے ہیں۔

•خاندانی قبولیت کے پراجیکٹ ( )the Family Acceptance Projectکی
جانب سے  LGBTبچوں اور نوجوانوں والے گھرانوں کے لیے تعلیمی مواد
اور ذرائع۔ یہ پروگرام نئی تحقیق کو ان گھرانوں کی مدد تک رسائی فراہم کرتا
ہے جو اپنے  LGBTبچوں کی معاونت کرتے ہیں۔ ذرائع انگریزی ،ہسپانوی،
اور چینی زبانوں میں فراہم کردہ ہیں۔
•تعلیم اور تربیت کے صنفی اسپیکٹرم (Gender Spectrum Education
) and Trainingکی جانب سے والدین اور گھرانوں کے لیے معلومات،
تربیت اور معاونت۔ یہ تنظیم بچوں اور نوجوانوں کے لیے صنفی طور پر حساس
اور انہیں وابستہ کرنے کی جگہیں تخلیق کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔
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