
ھناك العدید من األشیاء في حیاتنا التي تؤثر على صحتنا العقلیة، قد یبدو بعضھا خارج نطاق سیطرتك، ومن ضمن ھذه األشیاء: القلق، 
والصدمات، وضغوط المدرسة، والخالفات مع األصدقاء أو العائلة، من بین أمور أخرى.  إذا كانت لدیك أفكار تتعلق باالكتئاب أو 

القلق أو الوحدة أو االنتحار، فاعلم أنك لست وحدك. 

 إذا كانت لدیك أو لدى أي شخص تعرفھ أفكاًرا انتحاریة، أو تعرضت لصدمة، أو ترید التحدث مع شخص ما حول األفكار والمشاعر 
المسیطرة علیك، فنحن نشجعك على التحدث مع شخص بالغ محل ثقة. ومن بین ھؤالء األشخاص أحد الوالدین أو الوصي أو أي من 

األشخاص البالغین في مدرستك. یمكن أن یساعدك فریق الصحة السلوكیة في مدرستك (BHT)، والذي قد یتضمن ممرضة أو 
أخصائي نفسي أو أخصائي اجتماعي، في الحصول على الدعم الذي تحتاجھ. 

بصفتك طالًبا في CPS، یمكنك أیًضا زیارة مركز الصحة المدرسي بدون تحمل أي تكلفة. 
تعرف على العیادات المتاحة بالقرب منك ھنا. 

صحتك العقلیة

تھمنا

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

قم بمسح ھذه 
المنطقة ضوئًیا 

لعرض ھذا المستند 
على جھازك 

المحمول

https://sites.google.com/a/cps.edu/kc/resource-allocation/office-of-student-health-and-wellness/health-services/school-based-health-centers
mailto:oshw@cps.edu


إذا كنت ترغب في التحدث عبر خدمة االتصال النصي أو الھاتفي، فراجع الخطوط الساخنة والموارد المتاحة أدناه.

1-800-448-4663
الخط الساخن الوطني ألزمات الشباب

(National Youth Crisis Hotline)

1-800-273-TALK (8255) *
National Suicide Prevention) الخط الوطني للوقایة من االنتحار 

(Lifeline

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

833-626-4244
National Alliance on Mental) التحالف الوطني لألمراض العقلیة 

(Illness (NAMI)

1-800-662-HELP (4357) *
Substance) الخط الساخن لخدمات الصحة العقلیة وتعاطي المواد المخدرة 

(Abuse and Mental Health Services Hotline

1-800-931-2237 *
National Eating Disorder) الجمعیة الوطنیة الضطرابات األكل 

(Association

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

أرسل كلمة "LOVEIS" في رسالة نصیة على 22522 أو 
اتصل ھاتفًیا على الرقم 9474-331-866-1 للتحدث مع أحد 

المناصرین الزمالء لمنع العالقات المسیئة وإنھائھا *
(Love is Respect) الحب ھو االحترام

*888-293-2080
YWCA (YWCA الخط الساخن ألزمات االغتصاب في شیكاغو التابع لـ 

Chicago Rape Crisis Hotline)

إذا تعرضت أنت أو أي شخص تعرفھ للتمییز أو المضایقة أو التحرش الجنسي أو سوء السلوك الجنسي أو االنتقام بناًء على إعاقة الشخص أو 
التوجھ الجنسي أو النوع أو الجنس أو المساواة بین الجنسین، فیمكنك اإلبالغ عن ذلك في المدرسة أو اإلبالغ عبر اإلنترنت. بمجرد إبالغنا بشيء 

ما، سنساعدك في التأكد من سالمتك ودعمك.

(Chicago Public Schools, CPS) رؤیة مدارس شیكاغو العامة

تعترف مدارس شیكاغو العامة Chicago Public Schools و تثمن أھمیة وسائل دعم الصحة العقلیة وخدماتھا من أجل سالمة طالبنا وطاقم 
موظفینا والمجتمعات المدرسیة.

نلتزم بتعزیز وتوفیر وتطویر سلسلة قویة من الرعایة من خالل التقارب في إنشاء السیاسات، وخدمات الصحة السلوكیة، وأنظمة الدعم االجتماعي 
والعاطفي متعددة المستویات، والممارسات التصالحیة، والشراكات المجتمعیة لدعم ثقافة الصحة العقلیة والعافیة بطرق منصفة في جمیع أنحاء 

المنطقة التعلیمیة. 
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https://www.crisistextline.org/textline?gclid=CjwKCAjwpIjZBRBsEiwA0TN1r7yaWeG5AsJJbTRLXSmcj88PixPatdT155ZS_n6iLGVzDETCr53lyxoCnmIQAvD_BwE
https://www.crisistextline.org/textline?gclid=CjwKCAjwpIjZBRBsEiwA0TN1r7yaWeG5AsJJbTRLXSmcj88PixPatdT155ZS_n6iLGVzDETCr53lyxoCnmIQAvD_BwE
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/
http://www.crisistextline.org/
https://www.namichicago.org/youth
https://www.namichicago.org/youth
https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline
https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline
http://www.nationaleatingdisorders.org/
http://www.nationaleatingdisorders.org/
https://www.thetrevorproject.org/?gclid=CjwKCAjwpIjZBRBsEiwA0TN1r0At0gELMonv2bZGOuLbgvA5l4QFP8nOqHMvzAa49OROyx6A5Pw0ThoChNcQAvD_BwE
https://www.loveisrespect.org/
https://ywcachicago.org/our-work/sexual-violence-support-services/rape-crisis-hotline/
https://ywcachicago.org/our-work/sexual-violence-support-services/rape-crisis-hotline/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS2pbFddFHEddhXAiYlYar5vuIRhoedAdZMDHSQbio_VwPOw/viewform
mailto:oshw@cps.edu

