
) ښار د السرسي Sacramentoد ساکرامنټو (
ټیم د وړتیا، کلتور، ژبې، توکم، نژاد، جنسیت، 
جنسي تمایل، یا د جنډر ھویت/اظھار پر بنسټ 

 تبعیض نھ کوي.

دوه ژبي کارمندان یا ژباړونکي بی لھ 
 لګښتھ شتون نلري.

مھرباني وکړئ موږ تھ 
خبر راکړئ کھ تاسو 

 ژباړونکي تھ اړتیا لرئ.

) ھستوګنې تھ اړتیا لرئ ADAکھ تاسو د (
ترڅو د ښار برنامھ کې برخھ واخلئ یا ورتھ 

السرسی ومومئ د روغتیایي خدماتو تھ، چلند یا د 
سلوک روغتیا فعالیت تھ، مھرباني وکړئ موږ تھ 
خبر راکړئ ترڅو موږ تاسو لھ یو مناسب چمتو 

 کې کړو. کونکي سره پھ اړیکھ

کاڼھ او ھغھ خلک چې پھ اوریدلو کښې مشکل لري 
کوالې شي د دماغي روغتیا السرسي ټیم یا د ګټھ 
اخیستونکي محافظت کارمندانو سره د ویډیو ریلی 

)relay) خدمت یا د کالیفورنیا ریلې (California 
Relay 711.پھ کارولو سره اړیکھ ونیسي ( 

 د روغتیایی خدمتونو ریاست
 چلند روغتیایي خدمتونھد 

 زمونږ مأموریت
د کلتوري پلوه د پاملرنې وړ سیسټم چمتو کول چې 

ھراړخیزه بیا رغونھ، غوره روغتیا، او انعطاف تھ وده 
 ورکوي

 زمونږ لید لوری
موږ د یوې ټولنې تصور کوو چیرې چې د ژوند پھ اوږدو 

کې د متنوع پس منظر لرونکي خلک د غوره روغتیا 
 کولو فرصت لري.تجربھ 

 (Ann Edwards)د این اډوارډز 
 ښار اجراییھ

، (Chevon Kothari)شیون کوتری 
 د روغتیایی خدماتو ریاست رئیس

د چلند  (Ryan Quist)ریان کویسټ 
 روغتیا رییس

 د څارونکو بورډ
 لومړۍ ناحیھ - (Phil Serna)فل سیرنا 

 دویمھ ناحیھ - (Patrick Kennedy)پیټریک کینیډي 
 دریمھ ناحیھ - (Rich Desmond)ریچ ډیسمنډ 

 څلورمھ ناحیھ - (Sue Frost)سیو فروسټ 
 پنځمھ ناحیھ - (Don Nottoli)ډان نوتولي 

/https://bos.saccounty.gov 

 د روغتیایی خدمتونو ریاست
 چلند روغتیایي خدمتونھد 

رواني روغتیا تھ د السرسي ټیم

موږ د ساکرامنټو 
(Sacramento)  ښار

اوسیدونکي د ھر عمر لھ کلتوري 
ژبني پلوه ځواب ورکوونکي، د  او

رواني روغتیا  بیا رغونې متمرکز
 خدماتو سره اړیکھ نیسو

څخھ تر ماسپښین  8جمعھ، د سھار لھ  -دوشنبھ 
 د دماغي روغتیا بحران تلیفونونھ) 24/7( پورې 5

(916) 875-1055
4881-881 (888)وړیا 
1190-875 (916)فکس 

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

https://bos.saccounty.net/Pages/default.aspx
https://dhs.saccounty.net/bhs/


 
بجو  10:00پھ  د رواني روغتیا بیړني خدمتونھ د سھار

د  کلونو څخھ کم عمر ځوانانو لپاره شتون لري. 18د 
 بجې 7:00ماښام 

 ورځې: 7پھ اونۍ کې 
) د دماغي ISU) ثبات واحد (Intakeد انټیک (

سټاکټن بولیوارډ  2150روغتیا درملنې مرکز 
)Stockton Boulevard( 

 CA 95817، (Sacramento)ساکرامنټو 
916-875-1000 

 
 سکرینینګ/ازموینھ ممکن پلي شي)د کوویډ (

تھ  911[د ژوند ګواښونکي اضطراري حالت، مھرباني وکړئ 
 ]زنګ ووھئ یا نږدې اضطراري څانګې تھ الړ شئ

 
 
 
 
 
 
 

موږ د ټیلیفون سکرینینګ او ارزونې پھ ترسره کولو 
 سره د خدماتو لپاره وړتیا ټاکو.

 
 زموږ پراخھ شبکھ چمتو کوي:

 د بحران مداخلھ ∗
 رواني روغتیا ارزونھد  ∗
 د درملنې/بیارغونې خدمتونھ او ډلې ∗
 د جدي پاملرنې ھمغږي او پھ کور کې خدمتونھ ∗
د قضیې مدیریت / د ټولنې سرچینو سره  ∗

 اړیکھ
 د درملو مالتړ ∗
 د ماشومتوب لومړنی رواني روغتیا ∗
 پھ راتلونکي عمر کې د ځوانانو ذھني روغتیا ∗
 د ډیر عمر بالغ رواني روغتیا ∗

کوالې شي زموږ د آنالین فورمې پھ کارولو سره ھرڅوک 
د خپل ځان لپاره یا د نورو پھ استازیتوب د رواني روغتیا 

خدماتو غوښتنھ وکړي، د تلیفون لھ الرې، یا د متحده ایاالتو 
 د بریښنالیک لھ الرې.

د خدمت غوښتنې پھ کار اچولو لپاره د اعتبار وړ 
 تلیفون شمیره اړینھ ده.

 
 
 
 
 
 
 

 ین رواني روغتیا خدماتو غوښتنھ:د آنال
/mentalhealthservicerequest.saccounty.govhttps:// 

 
 
 
 
 
 
 

 1055-875-916ټیلیفون: 
 4881-881-888ساعتھ وړیا:  24

 
 
 
 
 
 
 
 
 

د خدماتو غوښتنې فورمھ پھ تفصیل سره ډکھ 
 ساکرامنټو ښار کړئ او دې تھ یې واستوئ:

 A East-7000رواني روغتیا تھ د السرسي ټیم 
Parkway, Suite 700, Sacramento, CA 

95823 

 
رواني روغتیا تھ د السرسي ټیم بھ د اړتیا وړ 

خدمت کچھ وټاکي او شخص بھ لھ کلتوري او 
ژبني پلوه مناسب چمتو کونکي سره پھ اړیکھ کې 

 کړي.
 
 
 
 
 
 

د چمتو  د رواني روغتیا د السرسي ټیم بھ فرد تھ
 کونکي نوم او د تلیفون شمیره ورکړي.

 
 
 
 
 
 

د محرمیت د مقرراتو سره سم، د رواني روغتیا د السرسي 
ټیم بھ راجع کونکي پارټئ تھ خبر ورکړي چې شخص د 

 چمتو کونکي ادارې سره پھ وصل شویدی.
 
 
 
 
 
 
 

) ښار قراردادي چمتو Sacramentoد ساکرامنټو (
پاملرنې کونکي سره اړیکھ کونکی بھ د انفرادي او/یا 

 ونیسي ترڅو د ابتدایي مالقات مھالویش برابر کړي.
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