
 ال يميّز فريق 
Sacramento County Access Team  

 على أساس القدرة ، الثقافة، اللغة، الِعرق، الساللة، الجنس، 
 التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية/ التعبير الجنسي. 

 يوجد طاقم عمل ثنائي اللغة أو مترجمون
 فوريون وبدون كلفة.

 يُرجى إعالمنا إذا كنت بحاجة إلى مترجم.

ذا كنت بحاجة إلى تسهيالت لذوي اإلحتياجات الخاصةإ   
  للمشاركة أو الوصول  إلى برنامج المقاطعة ، أو خدمات،  
 أو فعاليات في قسم الخدمات الصحية أو الصحة السلوكية،

م خدمة مناسب.   يُرجى إعالُمنا لكي نوفِر لك ُمقّدِ

يمكن لألفراد الُصم وضعاف السمع اإلتصال بفريق 
الوصول إلى الصحة النفسية أو فريق حماية المستفيدين 
 باستخدام خدمة تتابع الفيديو أو خدمة تتابع كاليفورنيا 

California relay 711. 

ة  سي ف ن لصحة   ا ل ا ل و صو ل   ل  ف ر ي ق

 قسم الخدمات الصحية
 خذمات الصحة السلوكية

Ann Edwards 
 القائمة بأعمال المقاطعة التنفيذية

  Chevon Kothari، المدير
 قسم الخدمات الصحية

Ryan Quist 
 مدير الصحة السلوكية

 مجلس المشرفين
Phil Serna - الحي األول

Patrick Kennedy - الحي الثاني 
Rich Desmond - الحي الثالث
Sue Frost - الحي الرابع

Don Nottoli - الحي الخامس

https://bos.saccounty.gov/ 
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 مهمتنا 
 لتوفير نظام رعاية مختص ثقافيًا يعزز الشفاء الشامل ،

 الصحة المثلى والمرونة

مساءً  5صباحاً إلى  8األثنين إلى الجمعة ،   
أيام وعلى مدار الساعة ألزمات الصحة النفسية )    7 ) 

(916) 875-1055
-مجاني   881-4881 (888)  

 فاكس  875-1190 (916)

https://dhs.saccounty.gov/bhs/ 

 رؤيتنا
نحن نتخيّل مجتمعًا يتمتع فيه األشخاص من خلفيات متنوعة 

 عبر سلسلة الحياة بفرصة 
تجربة العافية المثلى.ل  

 قسم الخدمات الصحية
 خذمات الصحة السلوكية

و  ت ن ر م ة   سك ا طع ق ا ن   م  س ن و ِص ل   سك
ا ت   صحة    خد م ا ر ب ع   ا أل عم م ن   ج م ي
   ً ا و ي غ ً   و ل ا ي ا ف ق ة   ث ب ي  ن ف س ي ة   مست ج

ا في     ع ت ى   ا ل ز   عل ِك ر ت  ت

Arabic



لنفسِه أو نيابة    نفسية يجوز ألي شخص طلب خدمات الصحة ال 
 عن اآلخرين بإستخدام استمارتنا عبر اإلنترنت ، عبر الهاتف ، 

.األمريكي أو عن طريق البريد  
طلب الخدمة. فعّال مطلوب من أجل إنجاح  رقم هاتف    

 طلب خدمة الصحة النفسية عبر اإلنترنت: 

https://mentalhealthservicerequest.saccounty.gov/

 هاتف:  916-875-1055
ساعة:   24الهاتف المجاني على مدار   888-881-4881  

أكمل استمارة طلب الخدمة بالتفاصيل وإرساله بالبريد إلى  
 العنوان التالي : 

 Sacramento County  
Mental Health Access Team 

7000-A East Parkway, Suite 700,  
Sacramento, CA 95823 

ُمتاحة للشباب الذين تقل  نفسيةخدمات الطوارئ للصحة ال
 7:00-صباحاً  10:00عاًما من  18أعمارهم عن 

أيام في األسبوع في : 7مساًء وفي   
Intake Stabilization Unit (ISU)  

  Mental Health Treatment Center  
2150 Stockton Boulevard  
Sacramento, CA 95817 

916-875-1000

COVID قد يتُم إجراء فحص/ إختبار كوفد 
911(في حاالت الطوارئ التي تُهدد الحياة ، يُرجى اإلتصال برقم  

 أو إذهب إلى أقرب قسم للطوارئ)

سيحدد فريق الوصول للصحة النفسية مستوى الخدمة  
 المطلوب، 

 ً .وتوصيل الفرد بمقّدِم الخدمة المناسب ثقافياً ولغويا







سيوفر فريق الوصول للصحة النفسية أسم مقدِّم
 الخدمة ورقم هاتفه.  




 وفقا لبنود السرية ، سيقوم فريق الوصول للصحة 
 النفسية بإبالغ الطرف الُمحيل بأنه تم إيصال الفرد مع 

 مع وكالة مقّدِمة للخدمة. 


سيتصل مقدم الخدمة المتعاقَد معه في مقاطعة ساكرامنتو بالفرد
 و / أو مقدم الرعاية لتحديد موعد أولي .          

نحدد األهلية للحصول على الخدمات من خالل إجراء  
الهاتف والتقييم.   تحّري عبر ال   

 توفر شبكتنا الواسعة:

  التدخل في األزمات 
  تقييمات الصحة النفسية 
  المعالجة / خدمات إعادة التأهيل والمجموعات 
  تنسيق العناية المركّزة والخدمات المنزلية 
  إدارة الحالة / التوصيل بموارد المجتمع 
  توفير األدوية 
  الصحة النفسية للطفولة المبكرة 
  الصحة النفسية للعمر اإلنتقالي في الشباب   
  الصحة النفسية للبالغين الكبار 
 خدمات الصحة النفسية لألفراد الذين يعانون من عدم  

 اإلستقرار السَكَني 


