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COVID-19 کا مقابلہ کرنا 
 خوراک تک رسائی

 تک رسائی WiFiمفت 
 رہائش کی معاونت

 کرایے کے بقایا کی معاونت اور انخال کی روک تھام
 افادیتیں

 دماغی صحت کی مفت خدمات
 تندرستی تک رسائی

 منشیات اور شراب کا عالج

 فیس کورنگز
 والدین اور نگہداشت فراہم کنندگان کے لئے معاونت

 نوعمروں کے لئے وسائل

 آپ کے مضافات میں کنکشنز

 اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس صورت حال کے لیے اپنے بچے کے لئے منصوبہ بنائیں

 

 

اور سٹی آف نیو یارک نے اعانت کے طلبگار  ACSکے بے مثال اثر کے سبب،  COVID-19نیو یارک سٹی پر 
 افراد کے لیے وسائل کی ایک فہرست تیار کی ہے۔

درج ذیل معلومات کا مقصد نیو یارک کے باشندوں اور ان کے عزیز و اقارب کو روزمرہ کے ان وسائل سے جوڑنا 
رہائش اور کرایے میں اعانت؛ ہے جن کی انہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، بشمول: غذا اور انٹرنیٹ تک وسیع تر رسائی؛ 

اور طبی، ذہنی صحت اور ادویاتی معالجہ کی خدمات۔ سٹی آف نیو یارک اور اس کے پارٹنرز جن طریقوں سے مدد 
کے جوابی اقدامات کی کوششوں کا تعاون کرنے کیلئے  COVID-19فراہم کر رہے ہیں اور ان طریقوں کے لیے، یا 

 کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ HelpNowNYCآپ 

والدین یا نگراں ہونا، خاص طور پر اس وقت مشکل طلب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ والدین ہیں یا فی الحال بچوں یا نوعمروں 
ل کر رہے ہیں تو ذیل کی فہرست تناؤ سے پاک ہونے سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے۔ آپ گھر پر کی دیکھ بھا

 رہنے والے بچوں کے لیے مفت تعلیمی سرگرمیاں تالش کر سکتے ہیں۔

قریب ترین  گھریلو یا صنف پر مبنی تشدد کا سامنا ہو رہا ہے تو مدد دستیاب ہے۔ کواگر آپ یا آپ کے کسی واقف کار 
NYC  پر کال کریں یا ذیل میں مندرج فون نمبرز دیکھیں۔ سٹی کی  311فیملی جسٹس سنٹر سے جڑنے کے لیے

NYC HOPE ہ بندی، پناہ گاہ فوری حفاظتی منصوب تالش کرکے وسائل اور تعاون دریافت کریں۔ ریسورس ڈائریکٹری
-621-800گھنٹے چلنے والی ڈومیسٹک وائلنس ہاٹ الئن:  24کی NYC میں اعانت اور دیگر وسائل کے لیے 

HOPE (4673 کو کال کریں۔ )TTY :800-810-7444ڈائل کریں۔ 911ہنگامی حالت میں،  ۔ 

 بجے شام تک دستیاب ہے: 5بجے صبح سے  9پیر تا جمعہ 

https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/covid19/translations/planforyourchildur.pdf
https://www1.nyc.gov/site/helpnownyc/index.page?fbclid=IwAR3osrVGnV9goF2ePchkbE6YdfoTpSiGtIYOP-VqmWShrtnbMQb3QLW2Wao
http://www.nyc.gov/nychope
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Justice CenterNYC Family  ،Queens  718-575-4545کال کریں 

NYC Family Justice Center ،Brooklyn  718-250-5113کال کریں 

NYC Family Justice Center ،Bronx  718-508-1220کال کریں 

NYC Family Justice Center ،Manhattan  212-602-2800کال کریں 

NYC Family Justice Center ،Staten Island  718-697-4300کال کریں 

زبانوں میں پرنٹ کے قابل پرچے، وسائل  11ر مبنی تشدد کے خاتمہ کے لیے میئر کے دفتر نے گھریلو اور صنف پ
 مل سکتے ہیں۔ یہاںاور ٹول کٹس تیار کیے ہیں جو 

 اوپر واپس جائیں

 

 خوراک تک رسائی

فوڈ پینٹریوں اور کھانے کے ان پروگراموں کے بارے میں معلومات کے لئے جو نیویارک سٹی کے بچوں اور کنبوں کے 

 :ساتھ، نیز بزرگوں اور بھوک کے خطرے سے دوچار دیگر افراد کی خدمت کرتے ہیں، براہ کرم درج ذیل دیکھیں

 فوڈ پینٹریز •

 میں فوڈ پینٹریز کا ایک نقشہ NYCپورے  •

کی نیویارک سٹی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نیو یارک کے کسی بھی باشندے کے لئے روزانہ تین اوقات مفت کھانے  •

سے زیادہ کھانے  400نیویارک کا کوئی بھی باشندہ جو کھانا چاہتا ہے اسے پورے شہر میں  فراہمی کا پابند ہے۔

یہاں  کے مراکز میں ایک دن میں تین اوقات مفت کھانا مل سکتا ہے۔ مقامات، اوقات، اور مزید معلومات کے لیے،

 کی ضرورت نہیں ہے۔ ID۔ کسی رجسٹریشن یا کلک کریں

 کھانے کی فراہمی گھر میں محصور افراد کے لیے مفت •

سال یا اس سے زیادہ ہے اور آپ کھانا تیار کرنے سے  60اگر آپ کی عمر  :سٹی میں کھانا فراہم کیا جا رہا ہے •

 ۔یہاں کلک کریں قاصر ہیں، اور آپ گھر میں رہتے ہیں تو،

• SNAP کی مراعات 

 اوپر واپس جائیں

 تک رسائی WiFiمفت 

تک  WiFiجیسا کہ ہم سماجی دوری جاری رکھے ہوئے ہیں، گھر سے کام کرتے ہیں اور دور سے سیکھتے ہیں، لہذا 

تک کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں اس بارے میں  WiFiرسائی حاصل کرنے سے تمام فرق پڑ سکتا ہے۔ آپ مفت 

 :معلومات کے لئے، براہ کرم درج ذیل دیکھیں

کم آمدنی والے کنبوں کو، جو نئے اہل صارفین  Comcast :کنبوں کے لیے مفت انٹرنیٹ خدمتکم آمدنی والے  •

دنوں کے لئے مفت انٹرنیٹ خدمت پیش کر رہا ہے۔  60ہیں، 

https://www.internetessentials.com/  پر کال کریں۔ 1-855-8مالحظہ کریں یا 

file://///PANDORA/Projects/NYC%20(New%20York%20City)/ACS%20(Admin%20for%20Childrens%20Services)/7792038%20EN-10_Coping%20Through%20Covid/3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/ٹیلیفون:7185754545
file://///PANDORA/Projects/NYC%20(New%20York%20City)/ACS%20(Admin%20for%20Childrens%20Services)/7792038%20EN-10_Coping%20Through%20Covid/3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/ٹیلیفون:7182505113
file://///PANDORA/Projects/NYC%20(New%20York%20City)/ACS%20(Admin%20for%20Childrens%20Services)/7792038%20EN-10_Coping%20Through%20Covid/3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/ٹیلیفون:7185081220
file://///PANDORA/Projects/NYC%20(New%20York%20City)/ACS%20(Admin%20for%20Childrens%20Services)/7792038%20EN-10_Coping%20Through%20Covid/3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/ٹیلیفون:2126022800
file://///PANDORA/Projects/NYC%20(New%20York%20City)/ACS%20(Admin%20for%20Childrens%20Services)/7792038%20EN-10_Coping%20Through%20Covid/3%20-%20PM/3%20-%20from%20ling/3%20-%20from%20ling%20follow%20up/ٹیلیفون:7186974300
https://www1.nyc.gov/site/ocdv/programs/download-outreach-materials.page
https://www.foodbanknyc.org/get-help/
https://maps.nyc.gov/foodhelp/#map-page
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
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://www.internetessentials.com/
https://www.internetessentials.com/
https://www.internetessentials.com/
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• K-12  کے طلباء کے کنبوں کے لئے مفتWiFi: Spectrum ،60  دنوں کے لیےK-12  کے طلباء کے کنبوں

۔ سیٹ اپ (جس میں نئے صارفین کے لئے مفت انسٹالیشن بھی شامل ہے)کی پیش کش کر رہا ہے  WiFiکو مفت 

بھی صارفین کو سیکھنے کے مفت ٹولز اور پریمیم چینلز  Verizon پر کال کریں۔ 1-844-488-8395کے لئے 

 کی پیش کش کر رہا ہے۔

 سبھی اپنے المحدود ڈیٹا کی Comcastاور  Metro PCS ،T-Mobile ،Sprint ،AT&T :سیل فون کا ڈیٹا •

دنوں تک کے لئے اٹھا رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اپنے  60کیپس کو سیل فون صارفین کے لیے کم سے کم 

 سیل فون فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

 اوپر واپس جائیں

 رہائش کی معاونت

آئندہ اطالع تک ریاست بھر میں معطل کر دیا تک، انخال کی کارروائی اور زیر التواء احکامات کو  2020مارچ  16

جائے گا۔ مکان مالک کے الک آؤٹس، مرمت کے احکامات، اور ضابطہ اخالق کی سنگین خالف ورزیوں جیسی صورت 

 میں ہاؤسنگ کورٹ کے کام کا سلسلہ جاری رہے گا۔

اور رہن سے نجات کی   یضبط یشے مرہونہ کدنوں کی  90مالکان کے لئے ان ، نیویارک نے سے 2020مارچ  19

مدت نافذ کر دی ہے جو یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ وائرس کے اثر کی وجہ سے بروقت ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں۔ 

پر  0611-979-212کے ذریعہ کرایہ داروں کے حقوق کی ہاٹ الئن کو  Met Councilاگر آپ کے سواالت ہیں تو 

 کال کریں۔

 اوپر واپس جائیں

 کرایے کے بقایا کی معاونت اور انخال کی روک تھام

 انخال سے بچنے میں مدد کے لیے وسائل •

 بے گھر افراد کو گھر سے نکالنے سے بچانے کے پروگرام کے لئے اتحاد •

بے گھر لوگوں کی خدمات کے لئے معذوری کے  :شیلٹر سسٹم کے اندر چیلنجز کا سامنا کرنے والے معذور افراد •

 پر رابطہ کریں iannonee@dss.nyc.gov ر الیزابتھ اینیون سےامور کے ڈائریکٹ

بہرے اورکمزور سماعت والے افراد جنہیں محکمہ سوشل سروسز کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت  •

 پر رابطہ کریں Kim Dolan ،347-474-4231دستیاب ہے۔  DSS ASL Direct :ہے

 اوپر واپس جائیں

 

 افادیتیں

تک، نیویارک کی افادیتوں نے تمام صارفین کے لئے بجلی، گرمی اور پانی کے لئے افادیت شٹ آفس  2020مارچ  13

 کو معطل کرنے کے لئے رضاکارانہ خدمات انجام دی ہیں۔

 جائیںاوپر واپس 

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

اگر آپ تناؤ کے شکار ہیں، اضطراب میں ہیں یا بوجھل محسوس کر رہے ہیں تو، براہ کرم یہ بات جان لیں کہ آپ تنہا 

 نہیں ہیں۔ مدد دستیاب ہے۔

• NYC Well :NYC Well  ،مفت، رازدارانہ ذہنی صحت سے متعلق آپ کا کنکشن ہے۔ کسی مشیر سے فون پر

، یعنی ہر وقت ذہنی 24/7/365سے زیادہ زبانوں میں  200متن بھیج کر، یا چیٹ کے ذریعے بات کریں اور 

! صحت اور مادے کے استعمال کی خدمات تک رسائی حاصل کریں۔ فون، متن یا چیٹ کے ذریعہ مدد دستیاب ہے

 /https://nycwell.cityofnewyork.us/en :مزید معلومات کے لئے، مالحظہ کریں

• NYS COVID-19 863-844-1ذہنی صحت سے متعلق مفت مشورے  :جذبات سے متعلق مدد کی ہاٹ الئن-

 پر حاصل کیے جا سکتے ہیں 9314

 نوجوان بالغوں کے لئے صحت اور ذہنی صحت کی خدمات

پیر تا سنیچر ان تمام نوجوانوں کے لئے دروازے کھلے رہتے ہیں جنہیں  :ماؤنٹ سینائی نوعمروں کا صحت مرکز •

 پر کال کریں 3000-423-212خدمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

گھنٹے دروازے  24گھروں سے بے گھر ہونے والے نوجوانوں کے لئے، ہفتہ کے ساتوں دن، دن  :معاہدہ واال گھر •

 مالحظہ کریں www.covenanthouse.org پر کال کریں یا 212-613-0300کھلے رہتے ہیں۔ 

LGBTQ میڈیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ سروسز 

گھنٹے کی، ٹول فری رازدارانہ خودکشی کی ہاٹ الئن۔  24نوجوانوں کے لئے قومی  LGBTQ :ٹریور پروجیکٹ •

مدد کے لیے دستیاب ہیں۔ اگر آپ کسی پریشانی کا شکار ایسے نوجوان ہیں جو  24/7تربیت یافتہ مشورہ دہندگان 

خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا آپ کو بات کرنے کے لئے کسی محفوظ اور فیصلے سے پاک 

 مالحظہ کریں www.thetrevorproject.org پر کال کریں یا 1-866-488-7386 جگہ کی ضرورت ہے تو

• Callen- Lorde Health Clinic:  ہنگامی عالمات یا ذاتی نگہداشت والے افراد کے دوروں کا شیڈول پیر تا

مریضوں کی فون کے ذریعے اسکریننگ کی جائے گا۔ بجے تک رہے گا، لیکن  3بجے سے شام  9جمعہ، صبح 

جن لوکوں کے معمول کے اپائنٹمنٹس شیڈول ہیں ان کو ان کے اپائنٹمنٹ کے دن ایک فون کال موصول ہوگا۔ اس 

بجے تک ہوں گے۔  5بجے سے شام  9وقت نئے مریضوں کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ فارمیسی کے اوقات صبح 

پیر تا جمعہ، لیکن وہ لوگ جنہیں نسخوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں کالن الرڈے کی چیلسی اور برونکس میں 

 مالحظہ کریں Lorde.org-www.Callenمفت ترسیل کی خدمت کے ساتھ فراہم کر سکتے ہیں۔ 

گھنٹے دروازے  24گھروں سے بے گھر ہونے والے نوجوانوں کے لئے، ہفتہ کے ساتوں دن، دن  :معاہدہ واال گھر •

 مالحظہ کریں www.covenanthouse.org پر کال کریں یا 212-613-0300کھلے رہتے ہیں۔ 

• H.E.A.T پر فون کے ذریعہ آپ کے سواالت یا خدشات کے  8453-613 (718)کھلی رہے گی اور  :کلینک

 جوابات کے لئے دستیاب ہوگی۔

بجے تک ورچوئل فرنٹ ڈیسکس  10بجے سے صبح  9انفارمیشن اور ریفرل ٹیم صبح  :ہم جنس پرستوں کا مرکز •

 مالحظہ کریں ww.gaycenter.orgw –پر پیر تا سنیچر۔  7310-620-212چال رہی ہے۔ 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://www.mountsinai.org/locations/adolescent-health-center
https://www.mountsinai.org/locations/adolescent-health-center
https://www.mountsinai.org/locations/adolescent-health-center
http://www.covenanthouse.org/
http://www.thetrevorproject.org/
http://www.callen-lorde.org/
http://www.covenanthouse.org/
http://www.gaycenter.org/
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• Trans Lifeline: Trans Lifeline  مساوی مدد کی پیش کش کرتی ہے اور آپ کو مقامی اور قومی سطح پر

–877پیدا ہونے والے متعدد ہنگامی فنڈز اور باہمی امداد کے وسائل تک رسائی میں مدد کر سکتی ہے۔ ان سے 

 www.translifeline.org :پر رابطہ کریں۔ مالحظہ کریں 565–8860

• Immigration Equality :654-917: صرف حراست سے فون کرنے والے لوگوں کے لئے ہاٹ الئن-

: ر قانونی مددجمعہ۔ عام درخواستیں اور دیگ –بجے تک کھلے ہیں۔ پیر  5:30سے شام  9:30وہ صبح  9696

بجے  1بجے تا جمعہ دوپہر  10بجے شام اور ہر بدھ کو صبح  4بجے تا  1وہ ہر پیر کو دوپہر  212-714-2904

 مالحظہ کریں www.immigrationequality.orgتک کھلے ہیں۔ 

 جائیںاوپر واپس 

 تندرستی تک رسائی

گھروں میں رہتے ہوئے بھی ہمارا سرکرم اور صحتمند رہنا ضروری ہے۔ مفت آن الئن ورزش کی کالسیں لینا ایک 

 :بہترین حل ہے

 مفت آن الئن ورزش کی کالسیں پیش کر رہا ہے۔ YMCA :مفت آن الئن ورزش کی کالسیں •

 اوپر واپس جائیں

 منشیات اور شراب کا عالج

 :نشے کی عادت میں مبتال نیو یارک کے باشندگان کے لئے، اس دوران وسائل دستیاب ہیں

 بری لت سے چھٹکارا پانے میں آن الئن معاونت •

 آن الئن مالقاتیں •

 اوپر واپس جائیں

 فیس کورنگز 

 حفاظت

امریکن اکیڈمی سال سے کم عمر کے بچوں کو کپڑے کی فیس کورنگز نہیں پہننی چاہئیں۔  2براہ کرم نوٹ کر لیں کہ 
نے فیس کورنگز استعمال کرتے وقت بچوں کو  (American Academy of Pediatrics) آف پیڈیاٹرکس

اور مناسب ہونے پر آپ کے بچے کو فیس کورنگ استعمال  محفوظ رکھنے کے لیے مفید تجاویز جاری کی ہیں
 کرنےکی ترغیب دینے میں کیسے مدد کی جائے اس بارے میں آئیڈیاز دیے ہیں۔

 خود سے کریں

 فیس کورنگز کا مہنگا ہونا ضروری نہیں ہے اور اسے بنانا پرلطف ہو سکتا ہے!

فراہم  CDCفیس کورنگز کے طریقۂ استعمال، نیز اسے سلنے اور بغیر سالئی والے اختیارات سے متعلق ہدایات  •

 ۔کرتا ہے

http://www.translifeline.org/
http://www.translifeline.org/
http://www.translifeline.org/
http://www.immigrationequality.org/
https://ymca360.org/
https://ymca360.org/
https://ymca360.org/
https://oasas.ny.gov/
https://www.nyintergroup.org/remote-meetings/list-of-remote-meetings-to-join/
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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دوبارہ قابل استعمال فیس کورنگ بنانے کے لیے ایک پرانی ٹی شرٹ کو استعمال کرنے  نیو یارک ٹائمز ویڈیویہ  •

 کا طریقہ بتاتا ہے )سالئی کی ضرورت نہیں ہے(۔

ہے )اور گھر پر دستکاری کی دیگر مثالوں کے لیے سائٹ کے لنکس ہیں  آسان، بغیر سالئی والی مثالیہ ایک اور  •

 جنہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ آزما سکتے ہیں(۔

 

 اوپر واپس جائیں

 

 فراہم کنندگان کے لئے معاونتوالدین اور نگہداشت 

اسکول بند ہونے اور گھر میں بچوں کے ساتھ، بہت سے والدین کو مزید دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والدین جن طریقوں 

 :سے تناؤ کو ختم کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں

 والدین کے لئے توجہ •

 گہری سانس لینے کی تکنیکیں •

کے پھیالؤ کو روکنے میں مدد کے لیے اپنے گھروں میں طویل مدت تک رہتے ہیں، لہذا والدین  COVID-19چونکہ ہم 

 کی ذمہ داریاں خاص طور پر مشکل ہو سکتی ہیں۔

 ہیں۔ والدین کے لیے کچھ مثبت آراء گھر میں پرسکون رہنے میں مدد کے لیے یہاں •

 والدین، بچوں اور دیگر کے لیے کورونا وائرس کے وسائل اور تجاویز یہ بھی دیکھیں، •

تی کی وجہ سے زیادہ تناؤ کا سامنا کرنے والے والدین کو مشورہ دی COVID-19 امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹریکس •

 ہے

• 19-COVID کرنے کے لئے تجاویز نئے بچے سے مالقات کے دوران 

• 19-COVID کے وسائل بچوں کے جذباتی بہبود میں تعاون کی وباء کے دوران 

کے بارے میں بچوں کے ساتھ بات کرنے کے بارے میں صالح و مشورہ کر رہے ہیں۔  COVID-19بہت سے والدین 

 :ذیل میں کچھ مفید ویڈیوز اور سرگرمی کی شیٹس ہیں

• PBS: PBS  19کڈز کا یہ مضمون پڑھیں جو-COVID  کے بارے میں بچوں سے بات کرنے میں مفید نکات

 فراہم کرتا ہے۔

• Sesame Street: Sesame Street  کے ہمارے دوستوں نے اس بات کی ایک گائڈ تیار کی ہے کہ جوان

 کیا جائے۔کیسے خیال  کے بارے میں تبادلہ COVID-19بچوں کے ساتھ 

نے تفریحی، پرنٹ کے قابل رنگین صفحات بنائے ہیں جو بچوں کو یہ  Sesame Street :ہاتھ دھونے کی اہمیت •

 سیکھاتے ہیں کہ قدم بہ قدم اپنے ہاتھ کیسے دھوئیں۔

 اور تعلیمی سرگرمیاں تالش کرتے ہیں؟ جب آپ گھر کے اندر ہوتے ہیں تو کیا اپنے بچوں کے لئے کچھ تفریحی

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://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.childtrends.org/publications/resources-for-supporting-childrens-emotional-well-being-during-the-covid-19-pandemic
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sesamestreet.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia_folders%2FImages%2FPDF3V3.pdf&data=02%7C01%7CMarisa.Kaufman%40acs.nyc.gov%7Cb69f498c3fc94eb1bd5508d7d5bdd57b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637212883611478694&sdata=yfTb3PtdY8sxcVTrHMvja37rjixF3VxIRNTSEwMdBlk%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sesamestreet.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia_folders%2FImages%2FPDF3V3.pdf&data=02%7C01%7CMarisa.Kaufman%40acs.nyc.gov%7Cb69f498c3fc94eb1bd5508d7d5bdd57b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637212883611478694&sdata=yfTb3PtdY8sxcVTrHMvja37rjixF3VxIRNTSEwMdBlk%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sesamestreet.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia_folders%2FImages%2FPDF3V3.pdf&data=02%7C01%7CMarisa.Kaufman%40acs.nyc.gov%7Cb69f498c3fc94eb1bd5508d7d5bdd57b%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637212883611478694&sdata=yfTb3PtdY8sxcVTrHMvja37rjixF3VxIRNTSEwMdBlk%3D&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.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.sesamestreet.org/caring?utm_source=SS.org%20Caring%20for%20Each%20Other%20Mission%20Section&utm_medium=homepage%20link&utm_campaign=Caring%20for%20Each%20Other
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یوگا، کہانی کا وقت، اصالحات : ہر عمر کے بچوں کے لئے ورچوئل پروگرامنگ، بشمول :بروکلن پبلک الئبریری •

 اور مزید بہت کچھ۔

ہوسکتا ہے کہ آپ بچوں کے میوزیم نہ جا سکیں، لیکن آپ اسے گھر کیوں نہیں لے آتے  :چلڈرن میوزیم آف مینہٹن •

ہیں؟ آپ اپنے بچے کے دن کو کس طرح دلچسپ تعاملی سرگرمیوں سے پر سکتے ہیں اس بارے میں کچھ خیاالت 

 !ز میوزیم آف مینہٹن کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔ ہفتے کے ہر روز کے لئے کچھ ہےکے لیے چلڈرن

چلڈرنز میوزیم آف آرٹس کی یہ ویڈیوز دیکھیں اور گھریلو اشیاء سے تخلیقی فنون کے  :چلڈرنز میوزیم آف آرٹس •

جیسے کپڑے وغیرہ پر پرنٹ کر کے پھول، خالئی اسٹیشنز، کٹھ پتلیاں۔ سبھوں : پروجیکٹس بنانے کا طریقہ جائیں

 !کے لئے کچھ ہے

• Disney ورزشیں: Disney  مفت، فیملی کے لیے موزوں ورزش سیریز کی پیشکش کر رہا ہے جہاں آپ گھر

 چھوڑے بغیر بھی ورزش کر سکیں گے۔

وں دنیا کے کچھ بہترین فنکاروں اور معلموں کی زیر قیادت روزانہ تخلیقی صالحیت :لنکن سینٹر پاپ اپ کالس روم •

کو اجاگر کرنے کی محنت کی جاتی ہے۔ ہر روز ڈیجیٹل الئیو کالس گھر پر پائی جانے والی آسان اشیاء کے 

 استعمال کر کے بچوں کے ساتھ کنبوں کو مختلف اقسام کے فنون دریافت کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔

• NYC Parks: یا گھر رہ رہے ہیں لہذا، پارکس میں ہمارے ساتھ آن الئن /چونکہ آپ سماجی طور پر دور ہیں اور

شامل ہوں۔ الئیو پارک ٹورز، مراقبوں، تندرستی، فنون کی کالسز، بچوں کے لئے تفریحی سرگرمیوں، وغیرہ کے 

 !ئے ہمارے ساتھ شامل ہوںل

• Scholastic: Scholastic نے بچوں کے لئے گھر پر مفت سرگرمیوں کی ایک تفریحی فہرست تیار کی ہے۔ 

، کو بچوں کی درجنوں کتابوں کی ایک ڈیجیٹل الئبریری جس میں آپ معروف اداکاروں :اسٹوری الئن آن الئن •

 ، پڑھ سکتے ہیں۔Oprah Winfreyبشمول 

ACS  گھر اور کمیونٹی پر مبنی تعاون فراہم کرتا ہے )اب ریموٹ اور ورچوئل آپریشنز کے ساتھ( جس کا ہدف آپ کی
 فیملی کی منفرد ضروریات پوری کرنا ہے۔

چوں کو محفوظ رکھنے میں اہل خانہ کی مدد کرتی ہیں۔ یہ خدمات شیر گھر پر ب تدارکی خدمات تدارکی خدمات: •

خوار بچوں والے خاندانوں سے لے کر اسکول جانے کی عمر کے بچوں، نو عمروں اور نوجوان بالغوں کا تعاون 

کے ہر مضافات میں دستیاب ہیں۔ خدمات کو انفرادی ضروریات  NYCکرنے کے لیے مفت، رضاکارانہ، اور 

ے کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور اس میں درج ذیل قسم کے چیلنجوں میں والدین اور نگرانوں کی مدد پوری کرن

کرنا شامل ہو سکتا ہے: ذہنی بیماری، ممنوعات کا بیجا استعمال، گھریلو بدسلوکی، استحصال شدہ یا خطرے میں 

یگر بنیادی ضرورتیں پوری کرنے مبتال نوجوان، اور خاص طبی ضروریات؛ اور وہ رہائش، نگہداشت طفل اور د

کے لیے اہل خانہ کو ٹھوس تعاون سے جوڑنے میں بھی مدد کر سکتی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اور جو 

پروگرام آپ کی فیملی کے لیے ٹھیک ہے اس سے جوڑا لگائے جانے کے لیے براہ کرم 

OPTA@acs.nyc.gov  میل کریں۔پر ای 

ان  (Family Assessment Program, FAP)فیملی اسیسمنٹ پروگرام  فیملی اسیسمنٹ پروگرام: •

سال تک کی عمر کے نوجوانوں کو تعاون فراہم کرتا ہے جنہیں روزمرہ کے چیلنجز میں  18خاندانوں اور 

خاندانوں کو مستحکم بنانے، تنازعہ کم کرنے اور بچے کے بھاگ جانے، اسکول  FAPجدوجہد کرنی پڑ رہی ہے۔ 

رویے کا مظاہرہ کرنے جیسی تشویشات  گول کر دینے، نشہ اور الکحل استعمال کرنے، یا خلل انگیز اور خطرناک

کی خدمات رضاکارانہ ہیں، اور ہر فیملی کو  FAPکو حل کرنے میں خاندانوں کی مدد کرنے کا کام کرتا ہے۔ 

https://www.bklynlibrary.org/event-series/Virtual-Programming
https://www.bklynlibrary.org/event-series/Virtual-Programming
https://www.bklynlibrary.org/event-series/Virtual-Programming
https://cmom.org/learn/cmom-at-home/
https://cmom.org/learn/cmom-at-home/
https://cmom.org/learn/cmom-at-home/
https://vimeo.com/showcase/5247794
https://vimeo.com/showcase/5247794
https://vimeo.com/showcase/5247794
https://family.disney.com/articles/disney-workouts/
https://www.facebook.com/LincolnCenterNYC
https://www.facebook.com/LincolnCenterNYC
https://www.facebook.com/LincolnCenterNYC
https://mailchi.mp/839815dad975/covid-19-community-resources-from-the-crw-prevention-team-3876393?e=e37e3cfb76
https://mailchi.mp/839815dad975/covid-19-community-resources-from-the-crw-prevention-team-3876393?e=e37e3cfb76
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.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
mailto:OPTA@acs.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/acs/justice/family-assessment-program.page
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ایسے سماجی کارکن کے ساتھ انفرادی نوعیت کی تشخیص موصول ہو سکتی ہے جس کو کنبہ جاتی بحران کے 

 حل میں تخصص حاصل ہوتا ہے۔

کے دفاتر فی الحال عوام کے لیے بند ہیں، لیکن تمام استفسارات اور تشخیصات بذریعہ فون اور/یا ویڈیو  FAPہمارے 
کی جا سکتی ہیں۔ ہم خاندانون کو شہادت پر مبنی معالجاتی خدمات نیز کمیونٹی پر مبنی تنظیموں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ 

 تک پہنچیں: FAPپر ای میل کرکے اور بذریعہ فون  FAPinquiry@acs.nyc.govبراہ کرم

• Bronx  :1800-664-718آفس 

• Brooklyn  :8935-584-646/  0464-907-347/  5178-584-646آفس 

• Manhattan  :0012-341-212آفس 

• Staten Island  :4170-276-646/  0418-720-718آفس 

• Queens  :3244-725-718/  3308-599-646آفس 

 تک دیا جاتا ہے اور تمام پیغامات لوٹائے جائیں گے۔ 5-9میل باکس اور فون کا جواب پیر سے جمعہ 

 اوپر واپس جائیں

 

 

 نوعمروں کے لئے وسائل

کو دوسرے لوگوں میں پھیال سکتے ہیں جو بہت بیمار  COVID-19اگر آپ صحت مند محسوس کرتے ہیں تب بھی، آپ 

ہو سکتے ہیں۔ دوسروں سے دور رہنا اور گھر میں سرگرمیاں انجام دینا معاشرے سے مربوط ہونے اور ان کی دیکھ 

 بھال کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔

 مربوط رہنے اور مزے کرنے کے بہت سارے طریقے تالش کر سکتے ہیں۔ آپ گھر میں رہتے ہوئے شکر ہے کہ،

 اوپر واپس جائیں

 آپ کے مضافات میں کنکشنز 

 ,Family Enrichment Centersفیملی انرچمنٹ سنٹرز ) ACS اپنا مقامی فیملی انرچمنٹ سنٹر تالش کریں:
FECs جو زندہ دل، گھر جیسی جگہیں ہوتی ہیں، فراہم کرنے کے لیے تین مضافات میں کمیونٹی پر مبنی تنظیموں ،)

کے ساتھ شراکت کرتا ہے جو کمیونٹی کے لیے اور کمیونٹی کے ساتھ وسیع پیمانے کی پیشکشیں فراہم کرتے ہیں۔ 
FECs ل فراہم کر رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اب ریموٹ ریفرلز اورتعاون نیز محدود بذات خود ہنگامی وسائ

 سے رابطہ کریں۔ FECبراہ کرم اپنے مقامی 

 .C.R.I.Bایسٹ نیو یارک میں 
 دفتر کے اوقات: ریموٹ طریقے سے کام کر رہا ہے

 thecrib.enyfec@gmail.comیا  6780 -646-477

mailto:FAPinquiry@acs.nyc.gov
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/fun-at-home/
mailto:thecrib.enyfec@gmail.com
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thecrib.enyfe.org 
2779 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY 11207 

Highbridge میں سرکل آف ڈریمز 
 بجے دوپہر اور ریموٹ طریقے سے کام کر رہا ہے 2بجے صبح تا  11جمعہ، / دفتر کے اوقات: منگل، بدھ،

718-618-5559 
acamacho@childrensvillage.org 

266 E. 165th St., Bronx, NY 10456 

Hunts Point/Longwood  میںO.U.Rپلیس . 
 بجے شام ریموٹ طریقے سے کام کر رہا ہے 4بجے دوپہر تا  2دفتر کے اوقات: پیر تا جمعہ / 

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

940 Garrison Avenue, Bronx, NY 10474 

ئے ہیں جن کی میٹنگ ہر مہینے ہوتی کمیونٹی پر مبنی منصوبہ بندی گروپس بنا 11نے  ACS کمیونٹی پارٹنرشپس:
ہے۔ اب وہ منصوبہ بنانے اور خاندانوں کے لیے حوالے فراہم کرنے کے لیے ورچوئل میٹنگز اور ای میل کا استعمال 

کر رہے ہیں۔ کچھ شراکتیں بذات خود ہنگامی وسائل بھی فراہم کر رہی ہیں۔ کمیونٹی پارٹنرشپس کے لیے رسائی رابطہ 
 اور ذیل میں ہیں۔ یہاں دفتر کے اوقاتکی معلومات اور 

Bedford-Stuyvesant 
 دفتر کے اوقات: ریموٹ طریقے سے کام کر رہا ہے

347-365-3852 
www.bedstuycpp.org 
info@bedstuycpp.org 

Bushwick 
 دفتر کے اوقات: ریموٹ طریقے سے کام کر رہا ہے

 )پیر، جمعرات( 766ایکسٹینشن  718-497-6090
 جمعہ()منگل، بدھ،  793ایکسٹینشن  718-497-6090

www.bushwickcommunitypartnershipny.
org 

bushwickcpi@gmail.com 

East Flatbush 
 دفتر کے اوقات: ریموٹ طریقے سے کام کر رہا ہے

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

East Harlem 
 دفتر کے اوقات: ریموٹ طریقے سے کام کر رہا ہے

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

East New York 

Highbridge 
بجے  3بجے صبح تا  10تر کے اوقات: پیر تا جمعہ دف

 سہ پہر
718-293-4352 

bridgebuilderscpo@gmail.com 

Hunts Point 
 دفتر کے اوقات: ریموٹ طریقے سے کام کر رہا ہے

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

partnership 
hpcommunitypartnership@hpac10474.

org 

Jamaica 
 دفتر کے اوقات: ریموٹ طریقے سے کام کر رہا ہے

718-526-2400 x 2018  3851-589-917یا 
ngarmsny.orgjamaicapartners@shelteri 

Mott Haven 
 دفتر کے اوقات: ریموٹ طریقے سے کام کر رہا ہے

 1150-529-914یا  347-441-0785
Motthavenpartnership@gmail.com 

Staten Island (North Shore) 

https://thecrib.enyfec.org/
mailto:acamacho@childrensvillage.org
https://ourplacefec.graham-windham.org/
https://www1.nyc.gov/assets/acs/pdf/covid19/Cppfec.pdf
http://www.bedstuycpp.org/
mailto:info@bedstuycpp.org
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
http://www.bushwickcommunitypartnershipny.org/
mailto:bushwickcpi@gmail.com
mailto:EF@cpp.jccany.org
mailto:eastharlemcpp@unionsettlement.org
mailto:bridgebuilderscpo@gmail.com
https://www.huntspoint.org/community-partnership
https://www.huntspoint.org/community-partnership
https://www.huntspoint.org/community-partnership
https://www.huntspoint.org/community-partnership
https://www.huntspoint.org/community-partnership
https://www.huntspoint.org/community-partnership
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
mailto:hpcommunitypartnership@hpac10474.org
mailto:jamaicapartners@shelteringarmsny.org
mailto:Motthavenpartnership@gmail.com
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 وقات: ریموٹ طریقے سے کام کر رہا ہےدفتر کے ا
877-827-7369 

eastnycpp@gmail.com 

Elmhurst 
 دفتر کے اوقات: ریموٹ طریقے سے کام کر رہا ہے

718-523-6868 x103 
ECP@mediatenyc.org 

 دفتر کے اوقات: ریموٹ طریقے سے کام کر رہا ہے
917-485-7710 

www.sicpp.com 
SICPPInfo@nyfoundling.org 

 

 

mailto:eastnycpp@gmail.com
mailto:ECP@mediatenyc.org
mailto:ECP@mediatenyc.org
http://www.sicpp.com/
mailto:SICPPInfo@nyfoundling.org

