
713-970-7000 ہیرس سنڻر ہیلپ الئن اور کرائسس الئن………..….….….
713-468-5463 کرائسس انڻروینشن ہیوسڻن……………………….….…
713-529-8336 ڻین کرائسس ہاٹ الئن…(4430-201-281 ڻیسکٹ)………
800-784-2433 …………….. (1-800-SUICIDE) سوسائڈ ہاٹ الئن

713-884-3131 .………………………(HPD) ہیوسڻن پولیس ڈپارڻمنٹ 844-303-7233 .….….………………(LAASA) ریپ کرائسس ہاٹ الئن
713-942-4100 کونسل آن ریکوری ہیوسڻن………………..….….….….
713-529-0037 مونڻروس کونسلنگ سنڻر…………………………….…
713-696-7900 ہیرس کاؤنڻی سوشل سروسز………………………….…

832-394-4200 …………….….….…………..HPD مینڻل ہیلتھ ڈویژن 713-767-2700 ایڈلٹ پروڻیکڻو سروسز……………………………….…
713-873-2631 بین توب سائیکیاڻرک یونٹ………………………..….….… 713-363-2300 ہیرس کاؤنڻی گارجین شپ………………..….….….….…
713-970-4640….….….….….…(NPC) ہیرپ سنڻر نیورو سائیکیاڻرک سنڻر 713-523-8963 مینڻل ہیلتھ امریکا آف گریڻر ہیوسڻن……..….….….….….…
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آفس / یونٹ نمبر

      پر کال کریں اگر کوئی شخص، اپنی ذہنی حالت کے سبب 9-1-1      

مینڻل ہیلتھ ڈویژن مینڻل ہیلتھ ڈویژن
وسائلی معلوماتی گائیڈ ~          ~ وسائلی معلوماتی گائیڈ ~          ~

ایمرجنسی کی صورت میں، کال کریں……………………… 9-1-1

     یا اس کے خواہاں نہیں ہیں۔  MCOT کی خدمات رضاکارانہ ہیں۔

      خودکے لیے یا دوسروں کے لیے فوری خطرے، بشمول خود کشی یا نسل کشی
      کے خوف میں ہو۔

      ہیوسڻن پولیس ڈپارڻمنٹ کو کال کریں اگر کوئی شخص
      اپنی ذہنی حالت کے سبب ادا کاری کر رہا ہو، لیکن

      اپنے لیے یا دوسروں کے لیے فوری خطره یا خوف نہ ہو۔

     MCOT آن الئن وسائل  ~ ~ ~     ایک آؤٹ ریچ سروس ہے جو معالجہ اور ذہنی صحت میں مبتال  ~ ~ ~
     ہیرس کاؤنڻی کے ان مکینوں کے لیے لنکیج فراہم کرتی ہے جو معمول کی 

     آؤٹ پیشنٹ کلینک والی خدمات تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں

       پر کال کریں اگر کوئی شخص، اپنی ذہنی حالت کے سبب 9-1-1      

dpr / 2017 گائیڈ اپ ڈیٹ کی گئی: مؤثر از نومبر

مینڻل ہیلتھ ڈویژن مینڻل ہیلتھ ڈویژن
وسائلی معلوماتی گائیڈ ~          ~ وسائلی معلوماتی گائیڈ ~          ~

ایمرجنسی کی صورت میں، کال کریں……………………… 9-1-1

      خودکے لیے یا دوسروں کے لیے فوری خطرے، بشمول خود کشی یا نسل کشی
      کے خوف میں ہو۔

      ہیوسڻن پولیس ڈپارڻمنٹ کو کال کریں اگر کوئی شخص
      اپنی ذہنی حالت کے سبب ادا کاری کر رہا ہو، لیکن

      اپنے لیے یا دوسروں کے لیے فوری خطره یا خوف نہ ہو۔

~ ~ ~  آن الئن وسائل  ~ ~ ~
     ہیرس کاؤنڻی کے ان مکینوں کے لیے لنکیج فراہم کرتی ہے جو معمول کی 

     آؤٹ پیشنٹ کلینک والی خدمات تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں

arr / 2020 گائیڈ اپ ڈیٹ کی گئی: مؤثر از نومبر

     یا اس کے خواہاں نہیں ہیں۔  MCOT کی خدمات رضاکارانہ ہیں۔

     MCOT ایک آؤٹ ریچ سروس ہے جو معالجہ اور ذہنی صحت میں مبتال     
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