
 

 

مع الشركاء المجتمعین الحتضان مقاطعتنا وتقدیم الدعم   Integrated Services of Kalamazoo تتعاون 
 وما بعدھا. 19-خالل تفشي جائحة كوفید األمان والصحة والمرونة واألملوالموارد للحفاظ على 

 
ولكن ھناك العدید من األشیاء المھمة التي   منازلنا. التي ال یمكننا فعلھا اآلن، أثناء التزامنا وھناك العدید من األشیاء "العادیة"

 یمكننا القیام بھا:
 

في  من الماضي.على األمور األكثر أھمیة. یمكننا أن نحزن على خسائرنا ونقرر ما نرید استعادتھ  یمكننا إعادة التركیز
 عصرنا الجدید.الوقت نفسھ، یمكن أن نكون منفتحین على االحتماالت التي قد تكون موجودة في 

 
عندما یتم رفع القیود ونجد القوة الالزمة لذلك، حتى أثناء بقائنا في منازلنا، عبر روابطنا مع العائلة  یمكننا إعادة التواصل

ومساعدي الخطوط األمامیة الكثیرین الذین نحترمھم اآلن أكثر من أي وقت مضى. نحن نتعلم  - واألصدقاء والجیران
 من قصصنا وتجاربنا المشتركة. المرونة

 
من خالل المضي قدًما معًا وإیجاد طرق جدیدة، وربما أفضل، إلعادة بناء حیاتنا ومجتمعنا. إن التعافي  یمكننا أن نتعافى

األصوات، بما في ذلك أولئك الذین تم تھمیشھم، ونحن  جمیعمستوى المجتمع. سنستمع إلى العاطفي یعد مشروًعا یغطي 
 نتطلع نحو المستقبل.

 
 إال أن التعافي یمكن أن یبدأ اآلن.إن األزمة ال زالت تتكشف أمامنا. وال تزال التحدیات قائمة. 

https://iskzoo.org/


 كیفیة المشاركة
 

 خالل األشھر القادمة.راقب الموارد واإللھام الصادر منا  •
 قدم أفكارك واقتراحاتك من خالل االتصال بنا عبر •

.reconnect@iskzoo.org 
 ابحث عن جیرانك وابحث عن طرق لتقدیم المساعدة بأمان لھم. •

 
 جلك.وإذا كنت بحاجة إلى المساعدة أنت نفسك، فتواصل معنا. فنحن ھنا من أ

 
من الطبیعي تماًما المعاناة من االضطراب العقلي والعاطفي عندما یتعلق األمر بالكوارث. وقد تعاني من تقلبات مزاجیة، أو قد 
تشعر بالعجز، أو قد تفتقر إلى الطاقة، أو قد تشعر باالرتباك، أو قد تغضب، أو تنفجر بالدموع، أو تأكل أو تنام كثیًرا، أو تشعر 

 لدیك ردود فعل طبیعیة تجاه موقف غیر طبیعي.  كتئاب.بالقلق أو اال
 

إذا كنت تواجھ صعوبة في المرور بیومك، أو كنت تفكر في إیذاء نفسك أو شخص آخر، أو إذا 
 كنت تستخدم مواد اإلدمان لكي تتأقلم مع األوضاع:

 HELP (4357)-381 (269)اتصل بنا على الرقم 
 في حاالت األزمات للحصول على الدعم العاطفي أو للتدخل

 نحن نعمل على مدار الساعة طوال أیام العام | مجانًا، كما نتعامل بكل سریة
 

(مثل المساعدة بشأن اإلسكان والمرافق، ومخازن المواد الغذائیة، وخدمات الصحة العقلیة  بالموارد المحلیةلالتصال 
 .1-1-2اتصل على الرقم غیر المرتبطة باألزمات، وغیر ذلك المزید)، 

لمزید من المعلومات أو الستخدام الدردشة عبر اإلنترنت، قم بزیارة 
 .Gryphon Place :Gryphon.orgموقع ویب 
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