
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਤੱਥ
• 988 ਗੁਪਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਿ ੇ24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਿ ੇ7 ਦਿਨ, ਸਾਲ ਿੇ 

365 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਵੇਾ ਮਾਨਦਸਕ ਦਸਹਤ, ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਿਾਰਥਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਹੱਦਤਆ ਿ ੇਦਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਝੂ ਰਹੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿੀ ਹੈ।  

• ਅਮਰੀਕਾ ਦਵੱਚ 988 ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ 
ਵੌਇਸ-ਓਵਰ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਦਡਵਾਈਸ ਤੋਂ National Suicide 

Prevention Lifeline (NSPL, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਮਹੱਦਤਆ ਰੋਕਥਾਮ 
ਲਾਈਫਲਾਈਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਦਚਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

• 988 ਸਵੇਾਵਾਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਿੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿ ੇਨਾਲ, 
ਸਪੈਦਨਸ਼ ਦਵੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

• 988 ਡਾਇਦਲੰਗ ਕੋਡ 16 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਕਾਲ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਚਟੈ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ ੋਦਗਆ ਹ।ੈ 10-ਅੰਕਾਂ ਿਾ NSPL ਨੰਬਰ,  
1-800-273-TALK (8255), ਪਦਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਿਾ ਰਹੇਗਾ।  

ਪੂਰ ੇਿਸ਼ੇ ਦਵੱਚ ਦਤੰਨ-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ 988 ਕਾਲ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਚੈਟ ਨੰਬਰ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਵੱਚ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਦਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ 
ਇੱਕ ਪਦਹਲਾ ਅਦਹਮ ਕਿਮ ਹ।ੈ  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਖਆ 
ਵਾਖ ੰਗਟਨ ਕਾਲਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਚੈਟ 
ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਗਣਤੀ ਲਈ ਖਤਆਰ ਹੈ। 

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ 
ਕੇਂਦਰ
ਵਾਖ ੰਗਟਨ ਖਵੱਚ 3 NSPL 

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ: 
Volunteers of America of 
Western Washington, 
Frontier Behavioral Health, 
ਅਤੇ Crisis Connections। 

House Bill (HB, ਹਾਊਸ ਖਬਲ) 
1477 ਵਾਖ ੰਗਟਨ ਦ ੇਖਤੰਨ NSPL 

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਫੰਡ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਿਸ ਖਵੱਚ ਕਾਲਾਂ ਦੀ 
ਸੰਖਖਆ ਵਧਣ ਦ ੇਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ  ੁਰ  ਕਰਨ 
ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ  ਾਮਲ ਹੈ। 



ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
Washington State Department of Health 

(ਵਾਦਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦਸਹਤ ਦਵਭਾਗ)  
988ProgramInfo@doh.wa.gov 
 
Washington State Health Care Authority 

(ਵਾਦ ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾਰਟੀ) 
HCAProgram1477@hca.wa.gov 

ਖਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਮਲੀਕਰਨ
• ਸਾਲ 2020 ਦਵੱਚ, Federal Communications 

Commission (FCC, ਫੈਡਰਲ ਕਦਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ 
ਕਦਮਸ਼ਨ) (ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਦਵੱਚ) ਨੇ National Suicide 

Hotline Designation Act (ਨ  ਨਲ ਸੁਸਾਈਡ 
ਹੌਟਲਾਈਨ ਡਜ਼ੈੀਗਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ 
ਐਕਟ ਨੇ 988 ਨੰੂ ਪੂਰ ੇਿ ੇ ਦਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਯਾਿ ਰੱਖਣ ਦਵੱਚ ਆਸਾਨ 3-ਅੰਕਾਂ ਿਾ ਕਾਦਲੰਗ, 
ਟੈਕਸਦਟੰਗ ਅਤੇ ਚਟੈ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹ ੈਜ ੋਆਤਮ-ਹੱਦਤਆ 
ਿੇ ਦਵਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਨਦਸਕ ਦਸਹਤ ਨਾਲ ਜਝੂ ਰਹੇ ਹਨ।  

• 988 ਵਾਦ ੰਗਟਨ ਦਵੱਚ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜੌੂਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ 
ਕੇਂਿਰਾਂ ਿੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਿਾ, ਬਲਦਕ ਇਹ ਰਾਜ ਿ ੇਸੰਕਟਕਾਲੀਨ 
ਕੇਂਿਰ ਪਰਿਾਤਾਵਾਂ ਿੇ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਦਵੱਚ ਇੱਕ ਹਰੋ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੈ।   

• ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹ ੇਲੋਕ, ਦਜਹਨਾਂ ਦਵੱਚ ਅਪਾਹਜ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਿੀ ਵਰਤ ੋ
ਕਰਨਾ ਪਸੰਿ ਕਰਿ ੇਹਨ, ਤੱਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ, 
FCC ਨੇ 988 'ਤ ੇਟੈਕਸਟ ਭਜੇਣ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਣੇ ਲਈ, 
18 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੰੂ Second Report and Order 

(ਸੈਦਕੰਡ ਦਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਰਡਰ) ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।  
• ਸਾਬਕਾ ਫ਼ਜੌੀ ਅਤੇ ਸਨੇਾ ਿੇ ਮੈਂਬਰ 1-800-273-TALK 

(8255) ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 1 ਿਬਾ ਕੇ Veterans 

Crisis Line (ਵੈਟਰਨਜ਼ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਲਾਈਨ) ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਸਪੈਦਨ  ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 2 ਿਬਾ ਕੇ 
ਸਪੈਦਨ  ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਿੇ ਹਨ।   

• Vibrant Emotional Health, ਜੋ 988 ਿਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਪਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦਵੱਚ 988 ਿ ੇਲਾਈਵ ਹਣੋ ਿੇ 
ਸਮੇਂ ਅਨੁਮਾਦਨਤ ਕਾਲਾਂ, ਚੈਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਿੀ ਸੰਦਖਆ ਿਾ 
ਅਨੁਮਾਨ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਆਪਕ ਪਲਾਦਨੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

DOH 971-053  July 2022 Punjabi, Indian 
ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਦਵੱਚ ਇਸ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 1-800-525-0127 
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਦਹਰੇ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਦਜੰਨਹ ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਸੁਣਿਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
711 (Washington Relay) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ civil.rights@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈਮਲੇ 
ਕਰੋ। 

• HB 1477 ਵਾਦ ੰਗਟਨ ਿੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ 
ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਦਡੰਗ ਪਰਿਾਨ 
ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 16 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਕਾਲਾਂ ਦਵੱਚ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਦਨਤ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਿੇ NSPL 

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਕੇਂਿਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਦਹਯੋਗ ਦਮਲ ਸਕੇ।  

ਮੁੱ ਖਆਕਰ ਣ
• 16 ਜੁਲਾਈ, 2002 ਤੋਂ, 988 'ਤ ੇਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੰੂ NSPL 

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਕੇਂਿਰਾਂ ਵੱਲ ਭੇਦਜਆ ਜਾ ਦਰਹਾ ਹੈ।  

• ਮਜੌੂਿਾ NSPL ਨੰਬਰ, 1-800-273-TALK (8255), ਪਦਹਲਾਂ 
ਵਾਂਗ ਚਲਿਾ ਰਹੇਗਾ।  

• ਵਾਦਸ਼ੰਗਟਨ ਦਵੱਚ ਦਤੰਨ NSPL ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਕੇਂਿਰ ਹਨ: 
Volunteers of America of Western Washington, 
Frontier Behavioral Health, ਅਤੇ Crisis Connections।  

• ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਵੱਚ, Crisis Response Improvement 

Strategy (CRIS, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪਰਤੀਦਕਦਰਆ ਸੁਧਾਰ 
ਰਣਨੀਤੀ) ਕਮੇਟੀ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵੱਚ) ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਦਵਧਾਨਸਭਾ 
ਨੰੂ HB 1477 ਿੇ ਅਦਤਦਰਕਤ ਭਾਗਾਂ ਦਵੱਚ ਸਦਹਯੋਗ ਿੇਣ ਲਈ 
ਸੁਝਾਅ ਦਤਆਰ ਕਰੇਗੀ।   

• DOH 988 ਵੈੈੱਬਪੇਜ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।  

ਵਾਖ ੰਗਟਨ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ - ਉਮੀਦ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ। 
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