
"شعرت تیلور بالعدید من مشاعر القلق مؤخًرا، لذا توجھت إلى 
ممرضة المدرسة للتحدث عن ھذا األمر. ولحسن الحظ، ساعدت 
ممرضة المدرسة تیلور في الحصول على الدعم الذي احتاجتھ 

للتعامل مع مشاعرھا بشكل أفضل." 

إن
مشاعرك 

مھم

نشعر جمیًعا بالعدید من المشاعر - إنھ أمر طبیعي! إذا كنت تشعر بالحزن أو االنزعاج أو القلق أو أي انفعال آخر، فأنت لست وحدك. من المھم 
التحدث مع شخص موثوق عن ھذه المشاعر، مثل ولي األمر أو الوصي أو أي من البالغین في مدرستك. إن معلمك (معلمیك)و ممرضة المدرسة، 

و األخصائي النفسي، و مستشار المدرسة، أو األخصائي االجتماعي متاحون لتقدیم المساعدة. 

إذا كنت ال تشعر بالراحة في التحدث إلى أي من األشخاص البالغین الذین تعرفھم، فیتوفر أیًضا أرقام مفیدة 
 یمكنك االتصال بھا ھاتفًیا أو نصًیا لتوصیلك بأحد االختصاصیین. 

أرسل كلمة "START" في رسالة نصیة إلى 741-741 *** (Crisis Text Line) خط الھاتف النصي لألزمات

833-626-4244 (الصف الثالث إلى الخامس)
National) التحالف الوطني لألمراض العقلیة 

(Alliance on Mental Illness (NAMI)

 LGBTQ دعم صحة 
* U-TREVOR-4-866 أرسل رسالة نصیة أو اتصل ھاتفًیا على (The Trevor Project) مشروع تریفور

* یجب علیك تقدیم اسمك أو معلوماتك، لكنھم لن یخبروا أي شخص بأي من ھذه المعلومات ما لم تكن في خطر
*** ال یجب علیك تقدیم اسمك أو معلوماتك.

OSHW@CPS.EDU  أو KIDS-553-773 :لالستفسارات العامة
لألزمات، اتصل بالخط الساخن لفریق األزمات على 1792-553-773

قم بمسح ھذه 
المنطقة ضوئًیا 

لعرض ھذا المستند 
على جھازك 

المحمول

http://www.crisistextline.org/
https://www.namichicago.org/youth
https://www.namichicago.org/youth
https://www.thetrevorproject.org/?gclid=CjwKCAjwpIjZBRBsEiwA0TN1r0At0gELMonv2bZGOuLbgvA5l4QFP8nOqHMvzAa49OROyx6A5Pw0ThoChNcQAvD_BwE
mailto:oshw@cps.edu


"شعرت تیلور بالعدید من مشاعر القلق مؤخًرا، لذا توجھت إلى 
ممرضة المدرسة للتحدث عن ھذا األمر. ولحسن الحظ، ساعدت 
ممرضة المدرسة تیلور في الحصول على الدعم الذي احتاجتھ 

للتعامل مع مشاعرھا بشكل أفضل." 

نشعر جمیًعا بالعدید من المشاعر - إنھ أمر طبیعي! إذا كنت تشعر بالحزن أو االنزعاج أو القلق أو أي انفعال آخر، فأنت لست وحدك. من المھم 
التحدث مع شخص موثوق عن ھذه المشاعر، مثل ولي األمر أو الوصي أو أي من البالغین في مدرستك. إن  معلمك (معلمیك)و ممرضة المدرسة، 

و األخصائي النفسي، و مستشار المدرسة، أو األخصائي االجتماعي متاحون لتقدیم المساعدة. 

إذا كنت ال تشعر بالراحة في التحدث إلى أي من األشخاص البالغین الذین تعرفھم، فیتوفر أیًضا أرقام مفیدة 
یمكنك االتصال بھا ھاتفًیا أو نصًیا لتوصیلك بأحد االختصاصیین. 

* یجب علیك تقدیم اسمك أو معلوماتك، لكنھم لن یخبروا أي شخص بأي من ھذه المعلومات ما لم تكن في خطر
*** ال یجب علیك تقدیم اسمك أو معلوماتك.

OSHW@CPS.EDU أو KIDS-553-773 :لالستفسارات العامة
لألزمات، اتصل بالخط الساخن لفریق األزمات على الرقم 1792-553-773

إن
مشاعرك 

مھم

قم بمسح ھذه 
المنطقة ضوئًیا 

لعرض ھذا المستند 
على جھازك 

المحمول
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