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ساالنه در امریکا اختالل  17الی  6یکی از هر شش طفل بین سن 

فقط نیم آنانیکه این  صحت روانی را تجربه میکنند، در حالیکه

اختالل را دارند، تداوی مرتبط به آن را در سال گذشته دریافت 

 اتحادیه ملی مریضی روانی(کرده اند. )

 
مکاتب عامه ناحیه سینت لوییس برای آن عده از متعلمین که دارای 

مشکالت روانی باشند در همکاری با کارمندان تعلیم دیده مکاتب 

عی از بخش های دیگر خدمات الزم را و همچنان همکاران اجتما

ارائه می نماید. اگر متعلم شما نیاز به کمک دارد و یا اینکه در 

حالت بحرانی قرار دارد، دریافت کمک مسلکی برای آنها بی 

 نهایت مهم میباشد. 

شماره های تلیفون 
 کمک عاجل

  .با  شماره تلیفون ملی جلوگیری از وقوعات خودکشی

 تماس گرفته، پیام بفرستید و یا چت نمایید. 988شماره 

  ساعته در  24بخش واکنش صحی رفتاری.  با شماره تلیفون

بخش حمایوی داخلی مکاتب سینت لوییس،  819-8802 (314)

مشوره تلیفونی و یا دریافت منابع به تماس شوید. و یا متن 

BHEARD  تقیم از فرستاده و یا بشکل مس 31658را به شماره

  چت نمایید.   bhrstl.comطریق آدرس وب سایت 

  سال با تلیفون نمبر کمکی کوتو که توسط  21برای اطفال زیر

عصر فعال میباشد از  4جوانان داوطلب همه روز بعد از ساعت 

 به تماس شوید. KUTO (5886)-644 (314)طریق شماره 

  رای جوانان دگرباشان  میباشد، که ب پروژه کمکی تریور آنالین

و یا فرستادن  7386-488-866-1میتوانید از طریق تماس با  

با آن تماس بگیرید.  678-678به شماره  STARTکلمه 

 دسترسی به خدمات صحی روانی در روز مشخص
  .400اولیف، سوت  1430بخش صحی رفتاری بی جی سی ،

از ساعت  3783-206 (314). شماره 63103سینت لویس، ام او 

 عصر روز های دوشنبه الی جمعه باز میباشد.  5صبح الی  8

  .)دلمار بلود،  5647هوپ ول سنتر )مرکز صحی اطفال لیسی کلی
 8از ساعت  1770-531 (314). شماره 63112سینت لویس، ام او 

 عصر روز های دوشنبه الی جمعه باز میباشد.  5صبح الی 

 دی پاول درایو،  12355اس اس ام.  مراقبت عاجل رصحی رفتاری
از  7200-344 (314)، ، 63044، سینت لویس، ام او 150سوت 

  عصر 5صبح الی  9هفت روز در هفته از ساعت 


