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با حمايت   وقوع مصيبت ها را، اغلباَ مردم با اضطراب زياد، نگرانی، ناراحتی، عصبانيت، يا ساير احساسات اندوهگين واکنش نشان می دهند.

ا يت هجامعه و خانواده، اکثريت ما قادر به بازگشت هستيم. اگرچه، برخی ها به کمک بيشتر نياز دارند تا با اتفاقات پيش بينی نشده و عدم قطع
 مقابله نمايند. 

 
تنها مرکز رهنمايی ملی است که در طول ساليان متمادی در مورد ) Disaster Distress Helpline, DDHمرکز کمک فجايع (

ساعت قابل دسترس به همه  24بحران فاجعه به ارائه مشاورده اختصاص گرديده است.  اين خدمت رايگان حمايت بحران، چندزبانه، 
متحده و قلمروهای که نشان دهنده رخداد های چون ناراحتی عاطفی يا ديگر نگرانی های سالمت روانی مربوط به  کسان که در ايالت

 آفت های طبيعی انسانی است می باشد. 
 

) 1-800-985-5990می تواند مشاوران بحران با تماس گيرندگان به خط تلفون خود ( DDHاز طريق خدمات ترجعه شخص سوم، 
هنگام تماس به خط تلفون، به سادگی مشخص کنيد که چه زبانی را ترجيح می دهيد در هنگام  .دری  زبان، از جمله 100به بيش از 

 مکالمه همزمان شما با مشاور توسط ترجمان شخص سوم ترجمه شود.
 

تماس گيرندگان با مشاوران آموزش ديده و مهربان با گروه يکی از مراکز بحران در سراسر کشور در ارتباط هستند. کارمندان خط 
تلفونی مشاوره تقويتی را در رابطه به معلومات در مورد واکنشهای معمولی ناشی از استرس و مقابله سالم و هنچنين ارجاع به منابع 

 برای مراقبت و پشتيبانی دنباله دار ارائه می دهند. محلی مرتبط با آفت ها 
 

 تماس بگيريد 1-800-985-5990به  :DDHخط تلفن 
 

 پيام بفرستيد 1-800-985-5990به  :DDHپيام کتبی       

  24/7/365قابل دسترس در 
 سط شخص سوم قابل دسترس برای متصل خدمات ترجمانی تو

زبان، از جمله  100شدن تماس گيرندگان با مشاوران با بيش از 
 دری.

 
 
 
 

      ASLتماس ويديويی بای استفاده کنندگان 
 

  برای اشخاص ناشنوا يا دارای مشکل شنوايی هستند و زبان
) زبان American Sign Language, ASLاشاره آمريکايی (

ترجيحی شان است، از دستگاه مجهز به تماس ويويی اصلی يا 
  خود برای تماس با

" را در ASL Nowيا گزينه " 1-800-985-5990
disasterdistress.samhsa.gov  فشار دهيد تا با يک کارمند

 وصل شويد.  ASLفصيح زبان در 
  اگر زبان اشاره ديگری زبان اصلی يا ترجيحی شماست، به

DDH VP  ما تماس بگيريد، کارمندان بحرانASL  ما ممکن آنجا
 نيز در حال وصل ساختن شما برای حمايت بيشتر باشد

                       

  تنها به زبان انگليسی يا اسپانوی: 24/7/365قابل دسترس در ،
شما در زبان انگليسی محدود است نيز ميتوانيد برای اگر توانايی 

 ما پيام بفرستيد.
 ميزان اطالعات نظر به بسته اشتراکی تلفون  / ارسال پيام استندرد

 همراه هر شخص درجه بندی ميشود.
 
 
 

  DDHن يبانی آناليتيم های پشت
 

  گروپ های خصوصی فيسبوک که در آن افراد در سراسر اياالت
تاثير مصيب قرار ميگيرند، می توانند با ساير افراد از متحده تحت 

گذشته/ تجربيات مشابه برای کمک و حمايت متقابل در جريان 
 بهبودی ارتباط برقرار کنند.

  گروپ ها به زبان های انگليسی استند، اما اگر انگليسی زبان اول
شما نيست شما همچنان ميتوانيد از وسيله ترجمانی فيسبوک برای 

  زبان برای اشتراک در مباحث گروپی استفاده کنيد.  تغيير
  برای معلومات بيشتر و چگونگی آموزش نحو دسترسی و اينکه

کدام گروپ های در حال فعاليت استند ، ديدار نماييد، 
 /upports-https://strengthafterdisaster.org/peer

(وبسايت به زبان انگليسی است اما توسط دستگاه افزوده شده 
 رايانه ترجمه شود).

 


