
تطبیق » تیم دسترسی شھرستان ساکرامنتو«
تبعیض بر بنیاد توانایی، فرھنگ، لسان، قومیت، 

نژاد، جنسیت، گرایش جنسی یا ھویت/ظاھر جنسی 
 داند.را منع می

زبانھ یا ترجمان ھا -کارمندان دو
 رایگان در دسترس ھستند.بھ

ضرورت خود بھ ترجمان 
 میان بگذارید. را با ما در

ھا، اگر برای اشتراک در/دسترسی بھ پروگرام
ھای شھرستانی بخش صحت خدمات یا فعالیت

رفتاری اداره خدمات صحی بھ امکانات اسکان 
ADA  ضرورت دارید، موضوع را بھ ما اطالع

دھندگان دھید تا بتوانیم ارتباط شما را با ارائھ
 مرتبط برقرار نماییم.

توانند از طریق شنوا میناشنوا و کماشخاص 
سرویس رلھ تصویری یا رلھ کالیفرنیا، بھ نمبر 

، با تیم دسترسی صحت روانی یا کارمندان 711
 حمایت از ذینفعان بھ تماس شوند.

 اداره خدمات صحی
 الصحھٴ رفتاریخدمات حفظ

 رسالت ما
فراھم ساختن سیستم خدمات مبتنی بر الزامات فرھنگی 

جانبھ، صحت بھینھ و برای ایجاد زمینھ بھبود ھمھ
 انعطاف

 انداز ماچشم
ای است کھ در آن اشخاص ھدف ما نایل شدن بھ جامعھ

دارای سوابق متفاوت در پیوستار زندگی از فرصت 
 رسیدن بھ صحتمندی مطلوب مستفید شوند.

، مدیر (Ann Edwards)آن ادواردز 
 اجرایی شھرستان

، (Chevon Kothari)چوون کوتاری 
 مدیر اداره خدمات صحی

، (Ryan Quist)ریان کوییست 
 الصحھٴ رفتاریمدیر حفظ

 ھیات سرپرستی
 1منطقھ  -فیل سرنا 
 2منطقھ  -پاتریک کندی 

 3منطقھ  -ریچارد دزموند 
 4منطقھ  -سو فراست 
 5منطقھ  -دان نوتولی 

/https://bos.saccounty.gov 

 اداره خدمات صحی
 الصحھٴ رفتاریخدمات حفظ

تیم دسترسی صحت روانی

ھای سنی مختلف ما ارتباط گروپ
از ساکنان ساکرامنتو را با مراکز 

خدمات صحت روانی کھ با مراعات 
نمودن الزامات فرھنگی و زبانی و 

محور فعالیت -بھ شیوه بھبود
 کنیمکنند، برقرار میمی

بعدازچاشت  5صبح الی  8جمعھ،  -دوشنبھ 
 ھای بحران صحت روانی)برای تیم 24/7(

(916) 875-1055
4881-881 (888)نمبر رایگان 

1190-875 (916)نمابر 

/https://dhs.saccounty.gov/bhs 
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توانند از خدمات اضطراری سال می 18اشخاص زیر 

 10:00صحت روانی استفاده نمایند. این خدمات از 
 شب 7:00الی  صبح

 شود:ارائھ میروز ھفتھ در آدرس ذیل  7در 
Intake Stabilization Unit (ISU) Mental 

Health Treatment Center 2150 
Stockton Boulevard 

Sacramento, CA 95817 
916-875-1000 

 
 (الزامات غربالگری/تست کووید ممکن است تطبیق شود)

بھ تماس شوید  911[در مورد موارد اضطراری خطرناک، با 
 عاجل مراجعھ نمایید]ترین بخش یا بھ نزدیک

 
 
 
 
 
 
 

صالحیت مستفید شدن از خدمات را با غربالگری و 
 کنیم.ارزیابی تلیفونی مشخص می

 
 کند:شبکھ گسترده ما خدمات ذیل را ارائھ می

 مداخلھ بحرانی ∗
 ارزیابی صحت روانی ∗
 بخشیھای تداوی/توانخدمات و تیم ∗
 ھماھنگی مراقبت خاص و خدمات در خانھ ∗
دوسیھ/ارتباط با مراکز خدمات مدیریت  ∗

 ھمگانی
 پشتیبانی دوایی ∗
 صحت روانی خردساالن ∗
 صحت روانی جوانان در سن گذار ∗
 صحت روانی سالخوردگان ∗

توانند از طریق پر کردن فورم آنالین یا تماس ھمھ می
تلیفونی یا ارسال مکتوب (از طریق اداره پست ایاالت 

روانی  متحده) برای خودشان یا دیگران خدمات صحت
 درخواست کنند.

رسیدگی بھ درخواست خدمات مستلزم ارائھ 
 نمبر تلیفون معتبر است.

 
 
 
 
 
 
 

 ورقھٴ درخواستی آنالین خدمات صحت روانی:
/mentalhealthservicerequest.saccounty.govhttps:// 

 
 
 
 
 
 
 

 1055-875-916تلیفون: 
 4881-881-888ساعتھ: -24نمبر رایگان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

پری دقت خانھورقھ درخواستی خدمات را بھ
 Sacramento نمایید و بھ آدرس ذیل ارسال نمایید:

County 
Mental Health Access Team 7000-A 

East Parkway, Suite 700, Sacramento, 
CA 95823 

 
تیم دسترسی صحت روانی سطح خدمت الزم را 

دھندگانی کھ ارائھکند و شخص را بھ تعیین می
مکلف بھ مراعات نمودن الزامات فرھنگی و 

 دھد.زبانی ھستند، ارجاع می
 
 
 
 
 
 

تیم دسترسی صحت روانی نام و نمبر تلیفون شخص 
 دھد.دھنده مرتبط قرار میرا در اختیار ارائھ

 
 
 
 
 
 

طبق مقررات رازداری، تیم دسترسی صحت روانی 
ده را بھ طرف دھنموضوع معرفی شخص بھ نھاد ارائھ

 معرف اطالع خواھد داد.
 
 
 
 
 
 
 

دھنده طرف قرارداد با شھرستان ساکرامنتو برای ارائھ
تعیین وقت مراجعھ اولیھ با شخص و/یا سرپرست بھ 

 تماس خواھد شد.
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