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اتِصل بالخط الساخن التابع لـ BHS على الرقم:  
617-635-9676

سیكون األخصائیون النفسیون واالجتماعیون في المدرسة متاحین لالتصال من یوم االثنین إلى یوم الجمعة، من الساعة 9 
صباًحا إلى الساعة 5 مساًء خالل عطلة الشتاء. إذا كنت بحاجة إلى دعم الصحة النفسیة للتلمیذ(ة) التابع لك، فیمكنك االتصال 

بالخط الساخن، وسوف یساعدون في توصیلك بالموارد المناسبة.

اتِصل بالطبیب الخاص بطفلك/التلمیذ(ة).
للحصول على دعم إضافي خالل فترة اإلغالق، تواصل مع طبیب طفلك. استخدم المراسلة عبر اإلنترنت أو الھاتف 

لالتصال بالمكتب وتحدید الموارد.

اتِصل بفریق خدمات الطوارئ في بوسطن (BEST) على 
 1-800-981-HELP (4357) :الرقم

یرسل فریق خدمات الطوارئ في بوسطن (BEST) أطباء أزمات متنقلین إلى المنازل، والمدارس، والعیادات الخارجیة، 
والعدید من المواقع المجتمعیة األخرى.

اذھب إلى مركز الرعایة العاجلة أو العیادة
في حالة الطوارئ، یمكن لمراكز أو عیادات الرعایة العاجلة المحلیة تقدیم دعم إضافي. توصیك مواقع الرعایة العاجلة 

التابعة لخدمات الطوارئ في بوسطن (BEST) باالتصال مسبًقا قبل الزیارة على الرقم:
 1-800-981-4357

BEST Bay Cove للرعایة العاجلة
 Solomon Carter Fuller Mental Health

 Center  85 East Newton Street, 1st
Floor  Boston, MA 02118

BEST North Suffolk للرعایة العاجلة 
 Erich Lindemann Mental Health
 Center  25 Staniford Street, 2nd

Floor Boston, MA 02114

BEST North Suffolk للرعایة العاجلة، 
B South Street 140

Jamaica Plain, MA 02130



لحاالت الطوارئ

اتِصل بالرقم 911 إذا كنت قلًقا بشأن 
خطر وشیك

لحاالت طوارئ الصحیة النفسیة
اتِصل بفریق خدمات الطوارئ في بوسطن (BEST) على 

 1-800-981-HELP (4357) :الرقم

اتِصل على خط المساعدة الخاص بمؤسسة 
Samaritans على مستوى الوالیة أو أرِسل رسالة 

نصیة على مدار الساعة، طوال أیام األسبوع على 
الرقم: 877-870-4673 

الخطوط الساخنة
 (617) 748-2000 :(DCF) إدارة األطفال والعائالت

الدفاع العنف المنزلي: 2020-785 (877)  مركز 
عن حقوق الطفل في مقاطعة سوفولك:  

(617)-779-2146

موارد األسرة

BPS الموقع اإللكتروني الخاص بفیروس كورونا التابع لـ

التحدث مع األطفال بشأن فیروس كوفید-19
(یتوفر باللغات اإلنجلیزیة، واإلسبانیة، واألمھریة، والصینیة، والكوریة، 

والفرنسیة، والفیتنامیة)

  مكافحة العنصریة والوصمة الناجمة عن فیروس كورونا
(یتوفر باللغَتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة)

 إدارة التوتر والقلق أثناء ھذا التفشِّي  معلومات وموارد بشأن فیروس

كورونا

  مراجعة تطبیق Common Sense Media لتطبیقات الصحة النفسیة

مساعدة األطفال في التعامل مع حاالت الطوارئ

 العنایة بصحتك السلوكیة  موارد مركز الدفاع عن

حقوق الطفل

موارد مجتمعیة

الطعام

3-1-1
و

خط المساعدة التابع إلدارة المعونة االنتقالیة 
(DTA) على الرقم 382-2363 (877) 

الھجرة

 دلیل الموارد  للعائالت
المھاجرة

یمكنك أیًضا االتصال بـ 
 مكتب بوسطن  للنھوض

بالمھاجرین على 
الرقم 617-635-2980 

الرعایة الصحیة
(الجسدیة والنفسیة)

خط الصحة التابع للعمدة على 
الرقم 617-534-5050 

البطالة

إدارة معونة  البطالة (في ماساتشوستس)

صنادیق التبرعات واإلغاثة من مدینة  بوسطن

صندوق اإلغاثة اإلیجاري

المساعدة في حاالت الطوارئ متاحة من خالل 
االتصال على:

1-1-2 (على مستوى الوالیة)●
1-1-3 (مدینة بوسطن)●

اإلسكان

مكتب االستقرار السكني   
617-635-4200

اطلب اإلحاالت األولیة لبرنامج القسائم لألسر 
المضاعفة من خالل ملء ھذه االستمارة.  الحظ 

أن ھذه شراكة جدیدة، ولن تتناول احتیاجات 
السالمة الفوریة؛ ُیرجى االستفادة من مكتب 
االستقرار السكني أیًضا والتشاور مع إدارة 

الشباب BPS Opportunity لضمان السالمة 
أوالً.

 للحصول على قائمة كاملة تضم جمیع الموارد، ُیرجى الرجوع إلى صفحة
موارد مدینة بوسطن، والتي یتم تحدیثھا بشكٍل متكرر

موارد إضافیة:

https://www.bostonpublicschools.org/coronavirus
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/countering-covid-19-(coronavirus)-stigma-and-racism-tips-for-parents-and-caregivers
https://www.nami.org/getattachment/About-NAMI/NAMI-News/2020/NAMI-Updates-on-the-Coronavirus/COVID-19-Updated-Guide-1.pdf?lang=en-US
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
https://www.nami.org/getattachment/About-NAMI/NAMI-News/2020/NAMI-Updates-on-the-Coronavirus/COVID-19-Updated-Guide-1.pdf?lang=en-US
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html
https://www.commonsensemedia.org/lists/apps-to-help-with-mental-health
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html
https://www.suffolkcac.org/support-resources/covid-19-support
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/tips-social-distancing-quarantine-isolation-031620.pdf
https://www.suffolkcac.org/support-resources/covid-19-support
https://www.boston.gov/news/covid-19-resource-guide-bostons-immigrants
https://www.boston.gov/news/covid-19-resource-guide-bostons-immigrants
https://www.boston.gov/departments/immigrant-advancement
https://www.boston.gov/departments/immigrant-advancement
https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-covid-19-unemployment-information
https://www.boston.gov/news/coronavirus-disease-covid-19-boston
https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/office-housing-stability/rental-relief-fund
https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/office-housing-stability
https://forms.gle/HhGJAb1kzLdZ3kaN7
https://www.boston.gov/health-and-human-services/covid-19-help-residents
https://www.boston.gov/health-and-human-services/covid-19-help-residents

