
 

 

ي 
 
 2020أبريل،  28تم التحديث ف

 

وس كورونا الُمستجد )  ( COVID-19التصدي لفير
 الوصول إىل الطعام

نت السلكي )الوصول إىل  ي  (WiFiإنير
 
 مجان

 مساعدة اإلسكان
ي متالمساعد

 
 أخرات اإليجار ومنع اإلخالءة ف

 المرافق
 خدمات الصحة العقلية المجانية
 الوصول إىل موارد اللياقة البدنية

 عالج إدمان المخدرات والكحول

 أغطية الوجه
  الرعايةدعم أولياء األمور ومقدمي 

 اليافعير  موارد للشباب 

ي الحي الذي تعيش فيه
 
 جهات االتصال ف

 خطة لطفلك في حالة مرضك 

 

( ACS( عىل مدينة نيويورك، قامت إدارة خدمات األطفال )COVID-19وس كورونا الُمستجد )نظًرا للتأثير غير المسبوق لفير 
 ومدينة نيويورك بوضع قائمة موارد من أجل األشخاص الباحثير  عن المساعدة. 

ي تشملوت
ي قد يحتاجون إليها، والت 

: زيادة هدف المعلومات التالية إىل توصيل سكان نيويورك وأحبائهم بالموارد اليومية الت 

نت؛ مساعدة اإلسكان والمساعدة اإليجارية؛ والخدمات الطبية؛ وخدمات الصحة ا  لعقلية وعالجالوصول إىل الطعام واإلني 
ا التحقق  إدمان

ً
ا عن الطرق  HelpNowNYCمن خدمة المساعدة اآلن التابعة لمدينة نيويورك المخدرات. يمكنك أيض

ً
بحث

كاؤها المساعدة، أو لد ي تقدم بها مدينة نيويورك وشر
وس كورونا الُمستجد )الت   (. COVID-19عم جهود االستجابة لفير

ي وقت
 
ال أو كهذا. إذا كنت وىلي أمر، أو تقدم الرعاية حالًيا ألطف  من الصعب أن تكون وىلي أمر أو مقدم رعاية، خاصة ف

ا الع
ً
، فإن القائمة الواردة أدناه تقدم لك معلومات حول كيفية التخلص من التوتر. ويمكنك أيض ثور عىل أنشطة مراهقير 

ي المنازل. 
 
 تعليمية مجانية لألطفال الذين يمكثون ف

ىلي 
جو الع إذا تعرضت أنت، أو شخص تعرفه، للعنف المي   ، في  لم بأن المساعدة أو العنف عىل أساس النوع الجنسي

 NYC Family) حت  يتم تحويلك إىل أقرب مركز للعدالة األشية بمدينة نيويورك 311ُيرجى االتصال عىل الرقم  متاحة. 
Justice Center)  لبحث عم من خالل االموارد والد عىل أو االطالع عىل أرقام الهواتف المذكورة أدناه. يمكنك العثور

ي 
 
نامج  ف ي مدينة نيويور  HOPEدليل الموارد لير

 
ىلي لمدينة نيويورك المتاح عىل . كف

 مدار  اتصل بالخط الساخن للعنف المي  
هما من  HOPE (4673)-621-800ساعة يومًيا:  24 ي الحصول عىل مأوى وغير

 
للتخطيط الفوري للسالمة والمساعدة ف

ي حالة الطوارئ، يرجى االتصال . 800-810-7444(: TTYالموارد. الهاتف النصي لضعاف السمع )
 
 .. 911بالرقم ف

ا حتر  9 متوفر من االثنير  إىل الجمعة، 
ً
 مساًء:  5صباح

https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/covid19/translations/planforyourchildar.pdf
https://www1.nyc.gov/site/helpnownyc/index.page?fbclid=IwAR3osrVGnV9goF2ePchkbE6YdfoTpSiGtIYOP-VqmWShrtnbMQb3QLW2Wao
http://www.nyc.gov/nychope


 

 

ي 
 
 2020أبريل،  28تم التحديث ف

 

ي مدينة نيويورك، 
 
 718-575-4545 بالرقم ، اتصل Queensمركز العدالة األشية ف

ي مدينة نيويورك
 
  718-250-5113 بالرقم ، اتصل Brooklyn، مركز العدالة األشية ف

ي مدينة نيويورك، 
 
  718-508-1220 بالرقم ، اتصل Bronxمركز العدالة األشية ف

ي مدينة نيويورك، 
 
  212-602-2800 بالرقم ، اتصل Manhattanمركز العدالة األشية ف

ي مدينة نيويورك، 
 
  718-697-4300 بالرقم ، اتصل Staten Islandمركز العدالة األشية ف

 Mayor’s Office to End Domestic and)عنف عىل أساس نوع الجنس نهاء العنف األشي والوقد أنشأ مكتب العمدة إل 
Gender-Based Violence) 

 العودة إىل األعىل

 

 الوصول إىل الطعام

ي تخدم أطفال وعائالت مدينة
نيويورك، وكذلك   للحصول عىل معلومات حول مخازن المواد الغذائية وبرامج الوجبات الت 

هم من األفراد المعرضير  لخطر الجوع، ُيرجى االطالع عىل ما يىلي   : كبار السن وغير

 مخازن المواد الغذائية •
 ير أنحاء مدينة نيويوركخريطة مخازن المواد الغذائية ع •
م إدارة التعليم بمدينة نيويورك • وفير ثالث بت (New York City Department of Education) تلير 

ي ذلك أن  وجبات مجانية يومًيا ألي شخص من سكان نيويورك. 
 
ويمكن ألي شخص من سكان نيويورك يرغب ف

ي اليوم من أكير من 
 
للوجبات عيى مختلف أنحاء المدينة. للتعرف عىل  مركز  400يحصل عىل ثالث وجبات مجانية ف

ها من المعلومات، . انقر هنا المواقع وساعات العمل وغير ي
 . ال ُيطلب أي تسجيل أو رقم تعريف 

ا لألفراد المالزمير  لمنازلهم •
ً
 توصيل الطعام مجان

• :City Meals on Wheels   وال يمكنك تحضير وجبات الطعام، وتعيش  60إذا كنت تبلغ من العمر ،
عاًما أو أكير

ل،  . فانقر هنا بالمي  
 SNAPمخصصات برنامج  •

 العودة إىل األعىل

نت السلكي ) ي WiFiالوصول إىل إنير
 ( مجان 

نت السلكي  ي الوقت الذي نلي   WiFi)يمكن أن يؤدي الوصول إىل شبكة إني 
 
م فيه بالتباعد ( مجانية إىل إحداث فارق كبير ف

نت السلكي علم عن بعد. للحصول عىل معلومات حول كيفية الوصول االجتماعي والعمل من المنازل والت إىل شبكة إني 
(WiFi :  ( مجانية، ُيرجى االطالع عىل ما يىلي

../3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/الهاتف:7185754545
../3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/الهاتف:7182505113
../3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/الهاتف:7185081220
../3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/الهاتف:2126022800
../3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/الهاتف:7186974300
https://www.foodbanknyc.org/get-help/
https://maps.nyc.gov/foodhelp/#map-page
https://maps.nyc.gov/foodhelp/#map-page
https://maps.nyc.gov/foodhelp/#map-page
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://cv19engagementportal.cityofnewyork.us/#/display/5e7555117ad6750216160409
https://www.citymeals.org/get-meals
https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/misc/ACCESS-HRA-Coronavirus-Flyer.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/misc/ACCESS-HRA-Coronavirus-Flyer.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hra/downloads/pdf/misc/ACCESS-HRA-Coronavirus-Flyer.pdf


 

 

ي 
 
 2020أبريل،  28تم التحديث ف

 

نت المجانية للعائالت منخفضة الدخل:  • لية للعائالت ذات الدخل Comcastتوفر  خدمة اإلنير نت مي    خدمة إني 
ا، لمدة 

ً
يوًما.  60المنخفض، الذين يمثلون عمالء مؤهلير  جدد

يارة  . INTERNET-8-855-1أو االتصال بالرقم  /https://www.internetessentials.com ُيرجي 
نت • ي لديها تالميذ بير  WiFiالسلكي ) شبكة إنير

 Spectrumتوفر  : 12 الروضة والصف ( مجانية للعائالت التر
ن ي WiFiت السلكي )خدمة شبكة إني 

ي لديها تالميذ بدًءا من مرحلة الروضة وحت  الصف الثان 
( مجانية للعائالت الت 

ي للعمالء الجدد(. اتصل با 60عشر لمدة 
كيب المجان  من أجل ترتيب  8395-488-844-1لرقم يوًما )بما يتضمن الي 

ة للعمالء.  Verizonكما تعرض  ذلك.  ا أدوات تعلم مجانية وقنوات متمير 
ً
 أيض

عىل رفع حدود البيانات غير  AT&Tو Sprintو T-Mobileو Metro PCSتعمل كل من  بيانات الهاتف الخلوي:  •
كي الهو 

خدمات الهواتف الخلوية الخاص بك يوًما. اتصل بمقدم  60اتف الخلوية لمدة ال تقل عن المحدودة لمشي 
 من المعلومات.  للحصول عىل المزيد 

 العودة إىل األعىل

 مساعدات اإلسكان

ستستمر و ق إجراءات اإلخالء واألوامر المعلقة عىل مستوى الوالية لحير  إشعار آخر. ي، سيتم تعل2020مارس  16اعتباًرا من 
العقار بمنع المستأجرين من الدخول، وأوامر اإلصالح، ومخالفات ألخرى، مثل: حاالت قيام مالك وظائف محكمة اإلسكان ا

ة.   القانون الخطير

رهن العقاري وتأجيل دفع الديون المستحقة عند حجز ل، قامت نيويورك بتطبيق تخفيف ا2020مارس  19اعتباًرا من 
وس. إذا  يوًما وذلك لصالح مالكي العقارات غير ا 90الرهن لمدة  ي األوقات المحددة بسبب تأثير الفير

 
لقادرين عىل السداد ف

تابع لـ لا (Tenants' Rights Hotline) ىل الخط الساخن لحقوق المستأجرينكانت لديك استفسارات، ُيرجى االتصال ع
Met Council  0611-979-212بالرقم . 

 العودة إىل األعىل

ي 
 
 جار ومنع الطرد/اإلخالءمتأخرات اإليالمساعدة ف

ي منع اإلخالءمو  •
 
 ارد للمساعدة ف

دين" برنامج منع اإلخالء المقدم من "التحالف •  من أجل المشر

ي نظام المأوى:  •
 
مديرة ، Elizabeth Iannoneيرجى التواصل مع  األفراد المعاقون الذين يواجهون صعوبات ف

دين يد (Disability Affairs for Homeless Services) شؤون اإلعاقة لخدمات المشر ، عن طريق اليى
ي 
ون   iannonee@dss.nyc.gov اإللكي 

 األشخاص الصم وضعاف السمع الذين يحتاجون إىل التواصل مع إدارة الخدمات االجتماعية •
(Department of Social Services) :  تتاح خدمةASL Direct ارة الخدمات االجتماعية. ُيرجى إد من

   Kim Dolan، 347-474-4231التواصل مع 

 إىل األعىل ودةالع

https://www.internetessentials.com/
https://www.verizon.com/about/news/update-verizon-serve-customers-covid-19
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/facing-eviction.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/facing-eviction.page
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/facing-eviction.page
https://www.coalitionforthehomeless.org/get-help/im-being-evicted/
mailto:iannonee@dss.nyc.gov


 

 

ي 
 
 2020أبريل،  28تم التحديث ف

 

 المرافق

افق نيويورك بتعليق عمليات قطاع الخدمات بالنسبة للكهرباء والتدفئة والمياه ، تطوعت مر 2020مارس  13اعتباًرا من 
 لجميع العمالء. 

 العودة إىل األعىل

 خدمات الصحة العقلية المجانية

ي أو  جو منك أن تعرف بأنك لست وحدك. فالمساعدة متوافرة.  الضعف، و أ القلقإذا كنت تشعر بالضغط العصتى  في 

• NYC Well : يعتيىNYC Well  ي وشي. تحدث إىل أحد
وسيلتك للوصول إىل دعم الصحة العقلية بشكل مجان 

ن من الوصول إىل خدماالست
ّ
بأكير ات الصحة العقلية واإلدمان، شاريير  عيى الهاتف أو المراسلة النصية أو الدردشة وتمك

ي العام. تتاح المساعدة من خالل الهاتف أو  365أيام أسبوعًيا/  7ساعة يومًيا/  24لغة، عىل مدار  200 من
 
يوًما ف

 k.us/en/https://nycwell.cityofnewyor ، قم بزيارةالرابط: الرسائل النصية أو الدردشة! للمزيد من المعلومات
وس كورونا الُمستجد ) • ي أثناء انتشار لفير

 NYS) ( بوالية نيويوركCOVID-19الخط الساخن للدعم العاطف 

COVID-19 Emotional Support Hotline) : عن لية المجانية ستشارات الصحة العقيمكن الوصول إىل ا
 . 9314-863-844-1الرقم طريق 

 بالغير  لشباب الخدمات الصحة العقلية والخدمات الصحية ل

يع االثنير  إىل السبت لجم تظل األبواب مفتوحة من : Mount Sinai Adolescent Health Centerمركز  •
 3000-423-212الشباب الذين يحتاجون إىل الحصول عىل الخدمات. اتصل عىل 

أيام أسبوعًيا للشباب الذين يعانون من  7ساعة يومًيا،  24تظل األبواب مفتوحة : Covenant Houseمنظمة  •
د. اتصل بالرقم   www.covenanthouse.org أو قم بزيارة الموقع 212-613-0300التشر

 LGBTQالخدمات الطبية وخدمات الصحة العقلية لمجتمع 

ي االنتحار، متاح عىل مستوى الواليات المتحدة عىل :  Trevor Projectوع مشر  •
 
خط ساخن لحاالت الرغبة ف

. يتاح المستشارون المدربون LGBTQمجتمع  ساعة يومًيا ويتمتع بالخصوصية والمجانية، مخصص لشباب 24مدار 

ي االنتحار أو أيام أسبوعًيا. إذا كنت شاًبا ي 7ساعة يومًيا/  24من أجل دعمك 
 
ي من أزمات أو تشعر بالرغبة ف

افًعا وتعان 
ات حت  تتحدث فيه بحرية، فاتصل بالرقم تحتاج إىل مكان آمن وخاٍل من األحكا -488-866-1م المسبقة والتحير 

 www.thetrevorproject.org رة الموقعأو بادر بزيا 7386
سيكون جدول الزيارات، لألشخاص الذين يعانون من أعراض طارئة أو الرعاية  الصحية:  Callen-Lordeعيادة  •

هم عيى الهاتف. وسيستقبل رض  سيتم فحصمساًء، بينما الم 3صباًحا إىل  9الشخصية، من االثنير  إىل الجمعة من 
. ستكون األشخاص المقرر لهم مواعيد روتينية مكالمة هاتفية يوم موعدهم.  ي الوقت الحاىلي

 
ال يتم قبول مرض  جدد ف

ي تشيلسي وبرونكس، أما الذين يحتاجون إىل  5صباًحا إىل  9ساعات عمل الصيدلية من 
 
مساًء، من االثنير  إىل الجمعة ف

. قم Callen-Lordeهم استالمها عيى خدمة التوصيل المجانية من طبية، فيمكن رصف وصفات

 Lorde.org-www.Callen بزيارة

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://www.mountsinai.org/locations/adolescent-health-center
http://www.covenanthouse.org/
http://www.thetrevorproject.org/
http://www.thetrevorproject.org/
http://www.thetrevorproject.org/
http://www.callen-lorde.org/


 

 

ي 
 
 2020أبريل،  28تم التحديث ف

 

: تظل األبواب مفتوحة عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع للشباب الذين (Covenant Houseدار العهد ) •

د. ا  venanthouse.orgwww.co أو قم بزيارة الموقع 212-613-0300تصل بالرقم يعانون من التشر
 )718)الرقم عن طريق ستظل مفتوحة ومتاحة لإلجابة عن استفساراتك ومخاوفك عيى الهاتف  : H.E.A.Tعيادة  •

613-8453 . 
اضية من الساعة ومات واإلحال: يعمل فريق المعلمركز المثليير  جنسًيا •  10صباًحا إىل  9ة عىل مكاتب أمامية افي 

 www.gaycenter.org قم بزيارة –. 212-620-7310الرقم  مساًء من االثنير  إىل السبت عىل

• Trans Lifeline:  يقدمTrans Lifeline ي الوصو خدمات دعم األقران ويمكنهم مساع
 
ل إىل العديد من دتك ف

ي يتم جمعها عىل المستوى
المحىلي وعىل مستوى الواليات المتحدة.  صناديق الطوارئ وموارد المساعدات المتبادلة الت 

ل بزيارة: 877–565–8860اتصل بهم عن طريق الرقم 
ّ
 www.translifeline.org . تفض

-654-917: خط ساخن مخصص فقط لألشخاص الذين يتصلون من الحجز: للمهاجرينالمساواة يق تحق •
ها من خدمات المساعدة  5:30صباًحا وحت   9:30يتاح من . 9696 مساًء. من االثنير  إىل الجمعة. الطلبات العامة وغير

 1:00صباًحا إىل  10:00، ومن ير  واألربعاء مساًء يومي االثن 4:00إىل مساًء  1:00تتاح من . 2904-714-212القانونية: 
 www.immigrationequality.org مساًء أيام الجمعة. قم بزيارة

 العودة إىل األعىل

 البدنيةالوصول إىل خدمات اللياقة 

زلنا. وتعتيى دروس التمارين المجانية المتاحة عيى شاطنا، حت  لو كنا مالزمير  لمنامن المهم أن نحافظ عىل صحتنا ون
 رائعً 

ً
نت حال  ا: اإلني 

نت:  • نت. دروس التمارين الرياضية ال YMCAتقدم  دروس التمارين الرياضية المجانية عير اإلنير  مجانية عيى اإلني 

 العودة إىل األعىل

 عالج إدمان المخدرات والكحول

ة: بالنسبة لسكان نيويورك الذين يعانون من اإل   دمان، تتاح موارد خالل هذه الفي 

نتد •  عم عالج اإلدمان عير اإلنير

نت •  االجتماعات المنعقدة عير اإلنير

 عودة إىل األعىلال

 

 

 

http://www.covenanthouse.org/
http://www.gaycenter.org/
http://www.translifeline.org/
http://www.immigrationequality.org/
https://ymca360.org/
https://oasas.ny.gov/
https://oasas.ny.gov/
https://oasas.ny.gov/
https://www.nyintergroup.org/remote-meetings/list-of-remote-meetings-to-join/
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 أغطية الوجه 

 األمان

 ( عدم ارتداء أغطية الوجه المصنوعة من القماش. 2ُيرجى مالحظة أنه يجب عىل األطفال الذين تقل أعمارهم عن عامير  )

 األكاديمية األمريكية لطب األطفال نصائح مفيدة للحفاظ عىل سالمة األطفال عند استخدام أغطية الوجهأصدرت 
ورة. وأفكاًرا حول كيفية ال ي تشجيع طفلك عىل استخدام غطاء الوجه عند الض 

 
 مساعدة ف

 افعل ذلك بنفسك

 ال يجب أن تكون أغطية الوجه باهظة الثمن ويمكن أن يكون صنعها ممتًعا! 

حول كيفية استخدام أغطية الوجه، مع تعليمات لخيارات الخياطة  ( تعليماتCDCالسيطرة عىل األمراض ) يوفر مركز  •

 أو دون الخياطة. 
هذا كيفية استخدام قميص قديم لصناعة غطاء وجه من  New York Timesصحيفة مقطع الفيديو الخاص بيوضح  •

 القماش يمكن إعادة استخدامه )ال تلزم الخياطة(. 
 آخر، ال يحتوي عىل خياطةإليك  •

ً
 سهال

ً
ي ق لحرفيةا )ويرتبط الموقع بأمثلة أخرى من األعمال مثاال

لية الت  د ترغب المي  

ي تجربتها مع أطفالك(. 
 ف 

 عودة إىل األعىلال

 

 ولياء األمور ومقدمي الرعايةدعم أل

ي يمكن أن 
ا إضافًيا. وفيما يىلي الطرق الت 

ً
ي المنازل، يواجه العديد من أولياء األمور ضغط

 
مع إغالق المدارس وبقاء األطفال ف

ي 
 
 تخفيف الضغط عىل أولياء األمور:  تساعد ف

• Mindfulness For Parents )اليقظة ألولياء األمور( 

 أساليب التنفس العميق •

وس كورونا النظًرا أل  ي وقف انتشار فير
 
ات طويلة من أجل المساعدة ف ي منازلنا لفي 

 
، قد (COVID-19مستجد )ننا قد نظل ف

 واجه اآلباء واألمهات تحديات خاصة. ي

ل. من أجل الحفاظ عىل ه تالنصائح اإليجابية لآلباء واألمها وهذه بعض •  دوء المي  
ا عىل •

ً
هم اطلع أيض وس كورونا ونصائح لآلباء واألطفال وغير  موارد حول فير

ة ا األكاديمية األمريكية لطب األطفال تقدم • نتشار نصائح لآلباء واألمهات الذين يعانون من الضغط أثناء في 
وس كورونا الُمستجد    (COVID-19)فير

وس كورونا الُمستجد  للتعامل مع األطفال الجدد نصائح •  COVID)- (19أثناء انتشار فير
وس كورونا الُمستجد  لدعم رفاهية األطفال العاطفية صةموارد مخص •  COVID)- (19خالل جائحة فير

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.nytimes.com/video/well/100000007078467/homemade-face-mask-tutorial.html
https://www.nytimes.com/video/well/100000007078467/homemade-face-mask-tutorial.html
https://www.youtube.com/watch?v=R1FHPI4XpRs
https://www.zerotothree.org/resources/2268-mindfulness-for-parents
https://www.thedeepsleepco.com/4-7-8-breathing/
https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Pages/Positive-Parenting-and-COVID-19_10-Tips.aspx
https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Pages/Positive-Parenting-and-COVID-19_10-Tips.aspx
https://www.healthychildren.org/English/family-life/family-dynamics/communication-discipline/Pages/Positive-Parenting-and-COVID-19_10-Tips.aspx
https://preventchildabuse.org/coronavirus-resources/
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/The-American-Academy-of-Pediatrics-Advises-Parents-Experiencing-Stress-over-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/crying-colic/Pages/Tips-for-Coping-with-a-New-Baby.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/crying-colic/Pages/Tips-for-Coping-with-a-New-Baby.aspx
https://www.childtrends.org/publications/resources-for-supporting-childrens-emotional-well-being-during-the-covid-19-pandemic
https://www.childtrends.org/publications/resources-for-supporting-childrens-emotional-well-being-during-the-covid-19-pandemic
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وس كورونا الُمستجد )يبحث العديد من أولياء األمور عن النصا -COVIDئح حول كيفية التحدث مع األطفال حول فير
 األنشطة المفيدة:  ض مقاطع الفيديو وورقات(. فيما يىلي بع19

•  PBS : اقرأ هذا المقال منPBS Kids وس كورونا الُمستجد وستجد في ه نصائح مفيدة حول التحدث عن فير
(COVID-19 .مع األطفال ) 

• Sesame Street  :)ي  )عالم سمسم
 
وس كورونا  Sesame Streetأنشأ أصدقاؤنا ف دليال حول كيفية مناقشة فير

 ( مع األطفال الصغار. COVID-19د )الُمستج
علم و )عالم سمسم( صفحات ملونة ُممتعة  tSesame streeأنشأت  أهمية غسل اليدين:  •

ُ
قابلة للطباعة ت

 طوة بخطوة. األطفال كيفية غسل أيديهم خ

ل؟ أال تبحث عن ي المي  
 
فيهية والتعليمية الممتعة ألطفالك أثناء إقامتك ف  بعض األنشطة الير

اضية لألطفال من جميع األ  (: Brooklyn Public Libraryبة بروكلير  العامة )مكت • ي ذلك: برامج افي 
 
عمار، بما ف

ها. اليو   غا ووقت شد القصص والتحسير  وغير
ي مانهاتن ) •

 
ون قادًرا عىل زيارة متحف قد ال تك (: Children's Museum of Manhattanمتحف األطفال ف

لك؟ استمتع بزيارة ا ه إىل مي   ي لمتحفاألطفال، ولكن لماذا ال تحض 
ون  ي مانهاتن للحصول عىل  لموقع اإللكي 

 
األطفال ف

 بعض األفكار حول كيفية ملء يوم الطفل باألنشطة التفاعلية الجذابة. هناك أشياء تناسب الجميع طوال األسبوع! 
لفيديو هذه من شاهد مقاطع ا (: e Artshildren's Museum of thCمتحف الفنون المخصص لألطفال ) •

لية: زهور مربوطة وملونة  متحف الفنون المخصص لألطفال وتعلم كيفية إنشاء مشاريــــع فنية من المواد المي  
 ومحطات فضاء وعرائس. هناك أشياء تناسب الجميع! 

ي  •
 
ي  (: outsDisney Workالرياضية ) تمارين ديزن

ي سلسلة تمارين مجانية مناسبة للعائالت والت 
تقدم ديزن 

لك.   ستجعلك تتعرق دون أن تغادر مي  
ها ويقودها باقة من أفضل الفنانير  ُجرعة إبداع يومية يصمم: up Classroom-Lincoln Center Popفصول  •

ي العالم. كل فصل من الفصول الرقمية 
 
ة كل يوموالُمعلمير  ف ي تبث مباشر

ل  الت  ي المي  
 
سيستخدم المواد الموجودة ف

ي لديها أطفال عىل استكشاف مجموعٍة متنوعة من األشكال الفنية. 
 لمساعدة العائالت الت 

هات نيويورك • هات  (: NYC Parks) متي   ي المتي  
 
ل، انضم إلينا ف ي المي  

 
امك بالتباعد االجتماعي و/أو البقاء ف أثناء الي  

هات الحية والتأمل - ي جوالت المتي  
 
نت. انضم إلينا ف فيهية  عيى اإلني  واللياقة البدنية ودروس الفنون واألنشطة الي 

 ! ها الكثير  لألطفال وغير
• Scholastic :  أنشأتScholastic  .ل من أجل األطفال ي المي  

 
 قائمة ممتعة من األنشطة المجانية ف

• Storyline Online : ات مكتبة رقمية ي ذلك   تضم عشر
 
ي يقرأها عليهم ممثلون مشهورون، بما ف

كتب األطفال الت 
Oprah Winfrey . 

ي تستهدف تلبي ACSتقدم 
اضية( التر ىلي والمجتمعي )اآلن باستخدام العمليات عن بعد واالفير

ة االحتياجات الدعم المي  
 الفريدة لعائلتك. 

ل.  دمات الوقايةخ خدمات الوقاية:  • ي المي  
هذه الخدمات مجانية  تساعد األش عىل الحفاظ عىل سالمة األطفال ف 

ي مدينة نيويورك ل
 
ي كل جي ف

 
ي سن المدرسة، وطوعية ومتاحة ف

 
ي لديها أطفال من الرضع، واألطفال ف

دعم األش الت 
. والخدمات مصممة لتلبية االحتياجات الفردي ، والشباب البالغير  ة وقد تشمل مساعدة اآلباء ومقدمي والمراهقير 

https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.sesamestreet.org/sites/default/files/media_folders/Images/PDF3V3.pdf&data=02|01|Marisa.Kaufman@acs.nyc.gov|b69f498c3fc94eb1bd5508d7d5bdd57b|32f56fc75f814e22a95b15da66513bef|0|0|637212883611478694&sdata=yfTb3PtdY8sxcVTrHMvja37rjixF3VxIRNTSEwMdBlk=&reserved=0
https://www.sesamestreet.org/caring?utm_source=SS.org%20Caring%20for%20Each%20Other%20Mission%20Section&utm_medium=homepage%20link&utm_campaign=Caring%20for%20Each%20Other
https://www.bklynlibrary.org/event-series/Virtual-Programming
https://cmom.org/learn/cmom-at-home/
https://vimeo.com/showcase/5247794
https://family.disney.com/articles/disney-workouts/
https://mailchi.mp/839815dad975/covid-19-community-resources-from-the-crw-prevention-team-3876393?e=e37e3cfb76
https://www.scholastic.com/parents/kids-activities-and-printables.html
https://www.scholastic.com/parents/kids-activities-and-printables.html
https://www.scholastic.com/parents/kids-activities-and-printables.html
https://www.youtube.com/user/StorylineOnline
https://www.youtube.com/user/StorylineOnline
https://www.youtube.com/user/StorylineOnline
https://www1.nyc.gov/site/acs/child-welfare/preventive-services.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/child-welfare/preventive-services.page
https://www1.nyc.gov/site/acs/child-welfare/preventive-services.page
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ي مواجهة التحديات مثل: األمراض العقلية، وإدمان المخدرات، والعنف األشي، والشباب المست
 
ل أو الرعاية ف

َ
غ

المعرض للخطر، واالحتياجات الطبية الخاصة؛ وتساعد عىل ربط األش بالدعم الملموس لتلبية المسكن أو رعاية 
ي إىل ألساسية األخرى. األطفال أو االحتياجات ا

ون  للحصول عىل المزيد  OPTA@acs.nyc.gov ُيرجى إرسال بريد إلكي 
نامج المناسب لعائلتك. من ال  معلومات والمطابقة مع اليى

الدعم لألش  (FAPبرنامج تقييم األرسة )يوفر  (: Family Assessment Programبرنامج تقييم األرسة ) •

اع ومساعدة  FAPيعمل برنامج  عانون من التحديات اليومية. عاًما الذين ي 18والشباب حت  عمر  عىل تقوية األش وتقليل الي  

ه عن المدرسة أو إدمان المخدرات أو الكحول أو القيام األش عىل التعامل مع المخاوف مثل هروب طفل أو تخلي
ي طوعية، ويمكن لكل أشة الحصول عىل تقيي FAPخدمات برنامج  . بسلوك مدمر أو خطير 

م فردي مع أخصان 
ي حل األزمات األشية. 

 
 اجتماعي متخصص ف

والتقييمات عيى الهاتف و/أو الفيديو.  مغلقة حالًيا أمام الجمهور، ولكن يمكن إجراء جميع االستفسارات FAPمكاتب برنامج 
عن طريق  FAPمع برنامج  ُيرجى التواصل نحن نربط األش بالخدمات العالجية المدعومة باألدلة وكذلك المنظمات المجتمعية. 

ي 
ون  يد اإللكي   وعيى الهاتف:  FAPinquiry@acs.nyc.gov اليى

 Bronx :718-664-1800مكتب  •
 Brooklyn :646-584-5178 / 347-907-0464 / 646-584-8935مكتب  •
 Manhattan :212-341-0012مكتب  •

 Staten Island : 718-720-0418 / 646-276-4170مكتب  •
 Queens :646-599-3308 / 718-725-3244مكتب  •

ي والمكالمات الهاتف
ون  يد اإللكي  جميع  عىل الرد وسيتم ، 5-9ية من االثنير  إىل الجمعة يتم الرد عىل رسائل صندوق اليى

 الرسائل. 

 العودة إىل األعىل

 

 موارد للشباب اليافعير  

وس كورونا الُمستجد ) أشخاص آخرين قد إىل ( COVID-19حت  لو كنت تشعر بصحة جيدة، ال يزال بإمكانك نشر فير
ي يمرضون بسببه بشدة. إن ابتعادك عن اآلخرين وممارسة ا

 
ل هو أفضل طريقة للتواصل مع المجتمع والعناية ألنشطة ف المي  

 . ي الوقت الحاىلي
 
 به ف

ل وسائل عديدة للبقاء عىل تواصللحسن الحظ، يمكنك العثور عىل   . واالستمتاع بوقتك أثناء مالزمتك للمي  

 

 

 العودة إىل األعىل

mailto:OPTA@acs.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/acs/justice/family-assessment-program.page
mailto:FAPinquiry@acs.nyc.gov
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/fun-at-home/
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ي الحي الذي تعيش فيه 
 
 جهات االتصال ف

: Family Enrichment Centerألرسية )ابحث عن مركز إثراء الحياة ا مع المنظمات المجتمعية  ACSتتعاون  ( المحىلي
ي ثالثة أحياء لتوفير مراكز إثراء الحياة األشية 

 
، وهي مساحات دافئة تشبه (Family Enrichment Centers, FECs)ف

اكة معه. وتقدم مراكز  ل توفر مجموعة من العروض للمجتمع وبالشر  عن موارد اآلن إ FECsالمي  
ً
حاالت ودعم عن بعد، فضال

ي حاالت الطوارئ الشخصية. ُيرجى التواصل مع مركز 
 
 المحىلي للحصول عىل مزيد من المعلومات.  FECمحدودة ف

 .The C.R.I.B  ي
 
 East New Yorkف
 العمل عن بعد ساعات العمل: 

 ib.enyfec@gmail.comthecr أو 477-646- 6780
thecrib.enyfe.org 

Atlantic Avenue, Brooklyn, NY 11207 2779 

Circle of Dreams  ي
 
 Highbridgeف

 مساًء والعمل عن بعد 2 -صباًحا  11أيام الثالثاء، واألربعاء، والجمعة، /  ساعات العمل: 
718-618-5559 

acamacho@childrensvillage.org 
266 E. 165th St., Bronx, NY 10456 

O.U.R.Place in Hunts Point/Longwood 
 مساًء والعمل عن بعد 4 - 2الجمعة/  -ساعات العمل:  االثنير  

917-945-1152 
 windham.org-ourplacefec.graham 

940 Garrison Avenue, Bronx, NY 10474 

ة:  اكات الُمجتمعيَّ عة تخطيط مجتمعية تجتمع شهرًيا. وهم يستخدمون اآلن االجتماعات مجمو  ACS 11أنشأت  الشر
ي للتخطيط وتقديم اإلحاالت لألش. توفر 

ون  يد اإللكي  اضية واليى
ا موارد طوارئ شخصية. االفي 

ً
اكات أيض يمكنك  بعض الشر

اكات المجتمع   وأدناه.  هناالوصول إىل معلومات االتصال وساعات العمل لشر

Bedford-Stuyvesant 
 العمل عن بعد ساعات العمل: 

347-365-3852 
 www.bedstuycpp.org 

info@bedstuycpp.org 

Bushwick 
 العمل عن بعد ل: ساعات العم

، الخميس( 766الرقم الداخىلي  718-497-6090  )االثنير 
)الثالثاء، األربعاء،  793الرقم الداخىلي  718-497-6090

 الجمعة(
 www.bushwickcommunitypartnershipny.org 

Highbridge 
 مساءً  3-صباًحا 10الجمعة، -االثنير   ساعات العمل: 

718-293-4352 
bridgebuilderscpo@gmail.com 

Hunts Point 
 ساعات العمل: العمل عن بعد

 2036-464-646أو  917-514-1710
partnership-www.huntspoint.org/community 

hpcommunitypartnership@hpac10474.org 

Jamaica 

mailto:thecrib.enyfec@gmail.com
https://thecrib.enyfec.org/
mailto:acamacho@childrensvillage.org
https://ourplacefec.graham-windham.org/
https://ourplacefec.graham-windham.org/
https://ourplacefec.graham-windham.org/
https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/covid19/Cppfec.pdf
http://www.bedstuycpp.org/
http://www.bedstuycpp.org/
http://www.bedstuycpp.org/
mailto:info@bedstuycpp.org
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
mailto:bridgebuilderscpo@gmail.com
https://www.huntspoint.org/community-partnership
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
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bushwickcpi@gmail.com 

East Flatbush 
 ساعات العمل: العمل عن بعد

718-758-7802 
EF@cpp.jccany.org 

East Harlem 
 العمل عن بعد ساعات العمل: 

 7798-431-929أو  646-345-3614
eastharlemcpp@unionsettlement.org  

East New York 
 العمل عن بعد ساعات العمل: 

877-827-7369 
eastnycpp@gmail.com 

Elmhurst 
 العمل عن بعد ساعات العمل: 

 103الخط الداخىلي   718-523-6868
ECP@mediatenyc.org 

 ساعات العمل: العمل عن بعد
-589-917أو  2018الخط الداخىلي    718-526-2400

3851 
gjamaicapartners@shelteringarmsny.or 

Mott Haven 
 ساعات العمل: العمل عن بعد

 1150-529-914أو  347-441-0785
tthavenpartnership@gmail.comMo 

Staten Island (North Shore) 
 ساعات العمل: العمل عن بعد

917-485-7710 
www.sicpp.com 

SICPPInfo@nyfoundling.org 

 

 ة إىل األعىلالعود

 

 

mailto:bushwickcpi@gmail.com
mailto:EF@cpp.jccany.org
mailto:eastharlemcpp@unionsettlement.org
mailto:eastharlemcpp@unionsettlement.org
mailto:eastnycpp@gmail.com
mailto:eastnycpp@gmail.com
mailto:ECP@mediatenyc.org
mailto:ECP@mediatenyc.org
mailto:jamaicapartners@shelteringarmsny.org
mailto:Motthavenpartnership@gmail.com
mailto:Motthavenpartnership@gmail.com
http://www.sicpp.com/
http://www.sicpp.com/
mailto:SICPPInfo@nyfoundling.org
mailto:SICPPInfo@nyfoundling.org

