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کلونو ترمنځ په هرو شپږو ماشومانو کې  17او  6په متحده ایاالتو کې د 

هغه له یوازې  خوتو تجربه کوي، یو یې د رواني روغتیا اختالال
 تیر کال یې درملنه ترالسه کړې وه.څخه نیمایی برخه یی نو ناروغا

 )د رواني ناروغیو ملي ټولنه(

س عامه ښوونځي د روزل شوي ښوونځي کارمندانو او ید سینټ لو
همدارنګه د نورو څانګو څخه د ټولنیزو کارمندانو په همکارۍ د رواني 

د زده کونکو لپاره اړین خدمات چمتو کوي. که  روغتیا ستونزو سره
حالت کې وي،  اساسستاسو زده کوونکی مرستې ته اړتیا ولري یا په 

.نو دا د دوی لپاره خورا مهم دی چې مسلکي مرسته ترالسه کړي

 د بیړنی حالت تلیفونی شمیری             
  .ته زنګ  988د ځان وژنې مخنیوي ملي تلیفون شمیره

 چټ وکړئ.ورسره ووهئ، پیغام واستوئ یا 

  • د چلند روغتیا غبرګون برخه. د ټیلیفون مشورې یا

س ښوونځي داخلي مالتړ څانګې یسرچینو لپاره د سینټ لو

ساعته تلیفون ته زنګ  24 شمیری 819-8802 (314)

واستوئ یا مستقیم د  ته 31658متن  BHEARDووهئ. یا د 

bhrstl.com یوکړ یا چت ویب پاڼې له الرې خبرې. 

  کالو څخه د کم عمر ماشومانو لپاره، د کوټو  21د

مرستندویه شمیرې ته زنګ ووهئ، چې هره ورځ د 

بجو وروسته د ځوان رضاکارانو لخوا فعال  4مازدیګر له 

 .KUTO (5886)-644 (314)، په دی

  • دLGBT د  ځوانانو لپارهTrevor  ،آنالین مرستې پروژه

زنګ   7386-488-866-1 یکوم چې تاسو کولی ش

په واسطه ولو کلمه واست STARTته د  678-678وهلو یا 

  .اړیکه تینګه کړی

 

 ټاکلې ورځ رواني روغتیا خدماتو ته السرسی په

 

  دBGC  .1430چلند روغتیا څانګه  

 سینت 400اولیف، سوت  1430بی جی سی.  د روغتیایی چلند برخه ،
څخه د  3783-206 (314) له دی شمیری. 63103لویس، ام او 

 پوری خالص دیجمعه  تردوشنبه  د 5 تر مازیګر 8 سهار له

 ( د ماشومانو صحی مرکز لیسی کلی دهوپ ول سنتر .)دلمار  5647
شمیری  1770-531 (314) له. 63112بلود، سینت لویس، ام او 

پوری جمعه  تردوشنبه  له 5 څخه د ماښام تر 8سره د سهار له 

 .خالص دی

 دی پاول درایو،  12355اس اس ام.  چلند عاجل مراقبت د روانی
په  7200-344 (314)، ، 63044، سینت لویس، ام او 150سوت 

پوری خالص  ۵څخه تر مازیګر  ۹اونی که اوه ورځی د سهار له 
 .دی

  


