
County of Sacramento 
Department of Health and Human Services 

Mental Health Plan Medi-Cal Provider List 
 

 2017 1تاريخ الفعالية: يوليو                                              العربية
 

 

 للتوفر والمواعيد 4881-881-888-1او  Access Team 916-875-1055 االكسس على الرقم التالي: مطلوب إذن مسبق للمريض و في الحاالت الغير طارئة. نرجو االتصال في فريق

 California Relay 711او  TTY/TDD 916-876-8892 يمكن لألشخاص الذين لديهم صعوبة للسمع باالتصال في فريق االكسس خالل ال

 Sacramento County's Provider List لمعلومات اضافية عن البرنامج

 او مجانيا على  4881-881-888-1 نرجو االتصال في خدمات المشتركين على 916-875-6069

 تش.إس اولمقاطعة وتعادل لمؤهالتهم االثنية من : دي.بي.ايوجود ** بعد اسم المركز يأشر على مقدم خدمات لجاليات معينة. جميع المقدمين للخدمات مطلوب منهم ليحضروا تدريب اجباري موفر لهم من ا

DBHS 

  Sacramento County Mental Health Plan وهذا يكون اتفاقيتهم لتوفير هذه الخدمات من خالل

 
 
 

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

خدامات المترجمين متوفرة لعدة لغات 

 باإلضافة الى اللغة االنجليزية 

 االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 8:30الخميس: -االثنين

 مساءا 7 –صباحا 

916-388-9418 

Another Choice Another Chance 

7000 Franklin Blvd, Suite 625 

Sacramento 95823 

www.acacsac.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل والراشدين

-الهومونج -الهندي -الكانتونيز-العربي 

-المانديرين-الكوري-بانياليا-لوكانو

 الفيتنامي-التونجان-البونجابي

 االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 الجمعة-االثنين

 مساءا 5 -صباحا 8

 خط الطوارئأيام  24/7

Asian Pacific Community Counseling** 

7273 14th Avenue, Suite 120-B 

Sacramento 95820 

www.apccounseling.org 

 نظيميالت

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 7ساعة في اليوم  24

 أيام

805-366-4170 

Casa Pacifica Centers 

1722 South Lewis Road 

Camarillo 93012 

www.casapacifica.org 

 التنظيمي

للصحة الخدمات المتخصصة والعامة 

 العقلية للطفل

 االطفال الهندي -اإلسباني

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 

 

 

831-636-2121 

Chamberlain's Children Center, Inc. 

1850 San Benito Street 

Hollister 95023 

www.chamberlaincc.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

مترجمين متوفرة لعدة لغات خدامات ال

 باإلضافة الى اللغة االنجليزية

 االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 7ساعة في اليوم  24

 أيام

530-477-9800 

Charis Youth Center 

714 West Main Street 

Grass Valley 95945 

www.charisyouthcenter.org 

 التنظيمي

  

م الخدمة                  اإلسم والعنوان           ساعات العمل والهاتف                المجتمع                                   القدرة اللغوية/الثقافية            اإلختصاصات                       مقدِّ

                               



 

 للتوفر والمواعيد 4881-881-888-1او   Access Team 916-875-1055في الحاالت الغير طارئة. نرجو االتصال في فريق االكسس على الرقم التالي:   مطلوب إذن مسبق للمريض و

 California Relay 711او  TTY/TDD 916-876-8892يمكن لألشخاص الذين لديهم صعوبة للسمع باالتصال في فريق االكسس خالل ال 

 Sacramento County's Provider List اضافية عن البرنامجلمعلومات 

 او مجانيا على   4881-881-888-1نرجو االتصال في خدمات المشتركين على  916-875-6069

 المقاطعة وتعادل لمؤهالتهم االثنية من : دي.بي.ايتش.إس او وجود ** بعد اسم المركز يأشر على مقدم خدمات لجاليات معينة. جميع المقدمين للخدمات مطلوب منهم ليحضروا تدريب اجباري موفر لهم من

DBHS 

  Sacramento County Mental Health Plan  وهذا يكون اتفاقيتهم لتوفير هذه الخدمات من خالل

 
 
 

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 أيام 7ة في اليوم ساع 24

916-482-2371 

Children's Receiving Home 

3555 Auburn Blvd. 

Sacramento 95821 

www.crhkids.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 الجمعة  –االثنين 

 مساءا 6 –صباحا  9

 

916-722-6100 

Cross Creek Counseling, Inc. 

8421 Auburn Blvd., Building 3 

Citrus Heights 95610 

www.crosscreekcounseling.com 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

 االطفال االسباني -البنجابي -الهندي

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 عةالجم –االثنين 

 مساءا 5 –صباحا  9

 

916-681-6300 

Dignity Medical Foundation 

9837 Folsom Blvd, Suite F 

Sacramento 95827 

www.dignityhealth.org/sacramento/medicalgroup/mercy-
medical-group/services/counselingand-psychiatry/dignity-

health-medicalfoundationchildrens-centers 

 لتنظيميا

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

 االطفال االسباني -البنجابي -الهندي

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 الجمعة –االثنين 

 مساءا 5 -صباحا 8

 

916-681-6300 

Dignity Medical Foundation (Children's South) 

6615 Valley Hi Drive Suite A 

Sacramento 95823 

www.dignityhealth.org/sacramento/medicalgroup/mercy-

medical-group/services/counselingand-psychiatry/dignity-

health-medicalfoundationchildrens-centers 

 التنظيمي

خصصة والعامة للصحة الخدمات المت

 العقلية للراشدين

 

-االسباني-روسي-ياباني-همونج-فارسي

 تاجالوج-السويدي

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 الجمعة –االثنين 

 مساءا 5 -صباحا 8

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-363-1553 

El Hogar (Sierra Elder Wellness Program) 

3870 Rosin Court, Suite 130 

Sacramento 95834 

www.elhogarinc.org 

 التنظيمي

والعامة للصحة الخدمات المتخصصة 

 العقلية للراشدين

 

 الراشدين اإلسباني-بولندي

نقبل الزبائن المشردين من 

 خالل إخالة شخصية

 الجمعة –االثنين 

 مساءا 5 -صباحا 8

 

916-440-1500 

El Hogar-Guest House 

600 Bercut Avenue 

Sacramento 95811 

www.elhogarinc.org 

 

 التنظيمي

م الخدمة                  اإلسم والعنوان           ساعات العمل والهاتف                المجتمع                                   القدرة اللغوية/الثقافية            اإلختصاصات                       مقدِّ

                               



 
 
 

 

 للتوفر والمواعيد 4881-881-888-1او   Access Team 916-875-1055ريض و في الحاالت الغير طارئة. نرجو االتصال في فريق االكسس على الرقم التالي:  مطلوب إذن مسبق للم

 California Relay 711او  TTY/TDD 916-876-8892يمكن لألشخاص الذين لديهم صعوبة للسمع باالتصال في فريق االكسس خالل ال 

 Sacramento County's Provider List ومات اضافية عن البرنامجلمعل

 او مجانيا على   4881-881-888-1نرجو االتصال في خدمات المشتركين على  916-875-6069

 هم من المقاطعة وتعادل لمؤهالتهم االثنية من : دي.بي.ايتش.إس اووجود ** بعد اسم المركز يأشر على مقدم خدمات لجاليات معينة. جميع المقدمين للخدمات مطلوب منهم ليحضروا تدريب اجباري موفر ل

DBHS 

  Sacramento County Mental Health Plan  وهذا يكون اتفاقيتهم لتوفير هذه الخدمات من خالل

 
 
 

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للراشدين

 

خدامات المترجمين متوفرة لعدة لغات 

 لغة االنجليزيةباإلضافة الى ال

 لراشدينا

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 الجمعة –االثنين 

 مساءا 5 -صباحا 8

 

916-441-3819 

El Hogar-Regional Support Team 

630 Bercut Drive 

Sacramento 95811 

www.elhogarinc.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

 طفالاال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

(510) 482-2244 

 

Fred Finch Youth Center Oakland 

3800 Coolidge Avenue 

Oakland 94602 

www.fredfinch.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للراشدين

 

-اوبو-الوس-الكوالي-الهندي-العربي

 االوكراني-اإلسباني-الروسي-البنجابي

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 مساءا 5 -صباحا 8االثنين 

 6-صباحا 8األربعاء والخميس 

 مساءا

 مساءا 5:30-صباحا 8الثالثاء 

 

916-485-6500 

Human Resources Consultants - Regional 

Support Team (RST) 

3727 Marconi Avenue 

Sacramento 95821 

www.hrcrst.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للراشدين

 

-باشتو-الوس-الهومنج-الهندي-فارسي

-التايالندي-اإلسباني-جابيالبن-البرتغالي

 االوردو

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 مساءا 5 -صباحا 8االثنين 

 6-صباحا 8األربعاء والخميس 

 مساءا

 مساءا 5:30-صباحا 8الثالثاء 

 

916-480-1801 

Human Resources Consultants - Transitional 

Community Opportunities for Recovery and 

Engagement (TCORE) 

3737 Marconi Avenue  

Sacramento 95821 

www.hrcrst.org 

 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني-نجالهوم

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 5:30 -صباحا 8:30االثنين 

 مساءا

 6-صباحا 8األربعاء والخميس 

 مساءا

916-480-3601 

La Familia Counseling Center, Inc.** 

3301 37th Avenue 

Sacramento 95820 

www.lafcc.org 

 التنظيمي

 

م الخدمة                  اإلسم والعنوان           ساعات العمل والهاتف                   المجتمع                                             لقدرة اللغوية/الثقافيةا   اإلختصاصات                   مقدِّ

                                   



 

 

 للتوفر والمواعيد 4881-881-888-1او   Access Team 916-875-1055ذن مسبق للمريض و في الحاالت الغير طارئة. نرجو االتصال في فريق االكسس على الرقم التالي:  مطلوب إ

 California Relay 711او  TTY/TDD 916-876-8892يمكن لألشخاص الذين لديهم صعوبة للسمع باالتصال في فريق االكسس خالل ال 

 Sacramento County's Provider List لمعلومات اضافية عن البرنامج

 او مجانيا على   4881-881-888-1نرجو االتصال في خدمات المشتركين على  916-875-6069

 باري موفر لهم من المقاطعة وتعادل لمؤهالتهم االثنية من : دي.بي.ايتش.إس اووجود ** بعد اسم المركز يأشر على مقدم خدمات لجاليات معينة. جميع المقدمين للخدمات مطلوب منهم ليحضروا تدريب اج

DBHS 

  Sacramento County Mental Health Plan  وهذا يكون اتفاقيتهم لتوفير هذه الخدمات من خالل

 
 
 

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من خالل 

 ق االكسسفري

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

530-265-9057 

Mountain Valley Child and Family Services, Inc. 

24077 State Highway 49 

Nevada City 95959 

 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 معةالج –االثنين 

 مساءا 5 -صباحا 8

 

951-677-5599 

Oak Grove Institute Foundation 

24275 Jefferson Avenue 

Murrieta 92562 

www.oakgrovecenter.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

خدامات المترجمين متوفرة لعدة لغات 

 باإلضافة الى اللغة االنجليزية

 االطفال

 

قبل الزبائن من خالل ن

 فريق االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-967-6253 

Paradise Oaks Youth Services 

7806 Uplands Way Suite A 

Citrus Heights 95610 

www.paradiseoaks.com 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 االطفال اإلسباني

 

الل نقبل الزبائن من خ

 فريق االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

408-846-2100 

Rebekah Children's Services 

290 IOOF Ave 

Gilroy 95020 
www.rcskids.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

-البولندي-المنجولي-الهندي-اليوناني

-السانسكريت-الروسي-البونجابي

 اوردو-لوجالتجا-اإلسباني

 االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 6-صباحا 8الخميس -االثنين

 مساءا

 مساءا 5-صباحا 8الجمعة 

 

916-609-5100 

River Oak Center for Children, Inc 

5445 Laurel Hills Drive 

Sacramento 95841 

www.riveroak.org 

 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 لعقلية للطفلللصحة ا

 

-البولندي-المنجولي-الهندي-اليوناني

-اإلسباني-السانسكيرت-البنجابي

 اوردو-التاجالوج-الروسي

 الطفالا

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 6-صباحا 8لخميس ا-ألثنينا

 مساء

 مساءا 5-صباحا 8الجمعة 

 

916-609-5100 

River Oak Center for Children, Inc. 

9412 Big Horn Blvd., Suite 6 

Elk Grove 95758 
www.riveroak.org 

 

 التنظيمي

 

م الخدمة                  اإلسم والعنوان           ساعات العمل والهاتف                   المجتمع                                             القدرة اللغوية/الثقافية   اإلختصاصات                   مقدِّ

                                   



 

 للتوفر والمواعيد 4881-881-888-1او   Access Team 916-875-1055مطلوب إذن مسبق للمريض و في الحاالت الغير طارئة. نرجو االتصال في فريق االكسس على الرقم التالي:  

 California Relay 711او  TTY/TDD 916-876-8892باالتصال في فريق االكسس خالل ال  يمكن لألشخاص الذين لديهم صعوبة للسمع

 Sacramento County's Provider List لمعلومات اضافية عن البرنامج

 او مجانيا على   4881-881-888-1نرجو االتصال في خدمات المشتركين على  916-875-6069

 دي.بي.ايتش.إس او خدمات لجاليات معينة. جميع المقدمين للخدمات مطلوب منهم ليحضروا تدريب اجباري موفر لهم من المقاطعة وتعادل لمؤهالتهم االثنية من : وجود ** بعد اسم المركز يأشر على مقدم

DBHS 

  Sacramento County Mental Health Plan  وهذا يكون اتفاقيتهم لتوفير هذه الخدمات من خالل

 
 
 

والعامة  الخدمات المتخصصة

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 م 5-ص  8:30ساعات العمل : 

 

916-452-3981 

Sacramento Children's Home 

2750 Sutterville Road 

Sacramento 95820 
www.kidshome.org 

 التنظيمي

العامة الخدمات المتخصصة و

 للصحة العقلية للطفل

 

خدامات المترجمين متوفرة لعدة لغات 

 باإلضافة الى اللغة االنجليزية

 االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 م 5-ص  8:30ساعات العمل : 

 

916-452-3981 

Sacramento Children's Home - Transitional Age 

Program 

2750 Sutterville Road 

Sacramento 95820 

www.kidshome.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

 الراشدين اإلسباني-الماندرين-الهمونج

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 م 5 -ص 8الجمعة: -االثنين

 

916-875-0701 

Sacramento County Mental Health - Adult 

Psychiatric Support Services Clinic 

2130 Stockton Blvd. Suites 100, 200 & 300 

Sacramento 95817 
www.dhhs.saccounty.net/BHS/Pages/Mental-Health-

Services.aspx 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال التاجلوج -اإلسباني-الماندرين

 

بل الزبائن من خالل نق

 فريق االكسس

 م 5 -ص 8الجمعة: -االثنين

 

916-875-1183 

Sacramento County Mental Health - Children & 

Adolescent Psychiatric Support Services 

3331 Power Inn Rd Suite 140 

Sacramento 95826 
www.dhhs.saccounty.net/BHS/Pages/Mental-Health-

Services.aspx 

 التنظيمي

-الياباني-لوكانو-الهمونج-األرمني ترسيخ األزمات

-اإلسباني-الروسي-البرتغالي-الكوري

 الفيتنامي-التاجالوج

 األطفال/الراشدين

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 

 

 ايام 7ساعة/  24الراشدين: 

ص  10األحد -األطفال: الثنين

 م 7-

 

916-875-1000 

Sacramento County Mental Health - Intake 

Stabilization Unit 

2150 Stockton Blvd. 

Sacramento 95817 

www.dhhs.saccounty.net/BHS/Pages/Mental-Health-

Services.aspx 

 التنظيمي

 

م الخدمة                  اإلسم والعنوان           ساعات العمل والهاتف                   المجتمع                                             القدرة اللغوية/الثقافية   اإلختصاصات                   مقدِّ

                                   



 

 للتوفر والمواعيد 4881-881-888-1او   Access Team 916-875-1055مطلوب إذن مسبق للمريض و في الحاالت الغير طارئة. نرجو االتصال في فريق االكسس على الرقم التالي:  

 California Relay 711او  TTY/TDD 916-876-8892يمكن لألشخاص الذين لديهم صعوبة للسمع باالتصال في فريق االكسس خالل ال 

 Sacramento County's Provider List لمعلومات اضافية عن البرنامج

 او مجانيا على   4881-881-888-1ي خدمات المشتركين على نرجو االتصال ف 916-875-6069

 لمقاطعة وتعادل لمؤهالتهم االثنية من : دي.بي.ايتش.إس اووجود ** بعد اسم المركز يأشر على مقدم خدمات لجاليات معينة. جميع المقدمين للخدمات مطلوب منهم ليحضروا تدريب اجباري موفر لهم من ا

DBHS 

  Sacramento County Mental Health Plan  اقيتهم لتوفير هذه الخدمات منوهذا يكون اتف خالل

 
 
 

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 مساءا 6-صباحا 8الخميس -االثنين

 م 4-ص 8الجمعة: 

 

916-971-7640 

San Juan Unified School District - White 

House Counseling Center 

6147 Sutter Avenue 

Carmichael 95608 

www.sanjuan.edu/Page/6926 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 م 5 –ص  8:30الجمعة: -االثنين

 

916-368-5114 

 

 

 

Sierra Forever Families 

8928 Volunteer Lane 

Sacramento 95826 

www.sierraff.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

-الياباني-األلماني-الكانتونيز -األرمني

 اإلسباني-الروسي-الماندرين

 

 االطفال

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 م 5 -ص 8الجمعة: -االثنين

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-344-0199 

Stanford Youth Solutions 

8912 Volunteer Lane 

Sacramento 95826 

www.youthsolutions.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

530-644-2412 

Summitview Child and Family Services 

670 Placerville Dr. #2 

Placerville 95667 

www.summitviewtreatment.org 

 

 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

 الراشدين اإلسباني-الروسي-ايطالي-كامبودي

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 –ص  8:30الجمعة: -االثنين

 م 5:30

 

Telecare Inc.- Sacramento Outreach Adult 

Recovery (SOAR) 

900 Fulton Avenue, Suite 205 

Sacramento 95825 

www.telecarecorp.com/soar/ 

 التنظيمي

 

 

م الخدمة                  اإلسم والعنوان           ساعات العمل والهاتف                   المجتمع                                             القدرة اللغوية/الثقافية   اإلختصاصات                   مقدِّ

                                   



 

 للتوفر والمواعيد 4881-881-888-1او   Access Team 916-875-1055مطلوب إذن مسبق للمريض و في الحاالت الغير طارئة. نرجو االتصال في فريق االكسس على الرقم التالي:  

 California Relay 711او  TTY/TDD 916-876-8892يمكن لألشخاص الذين لديهم صعوبة للسمع باالتصال في فريق االكسس خالل ال 

 Sacramento County's Provider List لمعلومات اضافية عن البرنامج

 او مجانيا على   4881-881-888-1نرجو االتصال في خدمات المشتركين على  916-875-6069

 لمقاطعة وتعادل لمؤهالتهم االثنية من : دي.بي.ايتش.إس اووجود ** بعد اسم المركز يأشر على مقدم خدمات لجاليات معينة. جميع المقدمين للخدمات مطلوب منهم ليحضروا تدريب اجباري موفر لهم من ا

DBHS 

  Sacramento County Mental Health Plan  وهذا يكون اتفاقيتهم لتوفير هذه الخدمات من خالل

 
 
 

لخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني-الياباني-همونج-كانتونيز

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 م 7-ص 8الجمعة: -االثنين

 

916-418-0828 

 

Terkensha Associates 

4320 Auburn Blvd Suite 1200 

Sacramento 95841 

www.doingwhateverittakes.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني-الياباني-همونج-كانتونيز

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 م 7-ص 8الجمعة: -االثنين

 

916-922-9868 

 

Terkensha Associates 

811 Grand Ave Suite D  

Sacramento 95838 

www.doingwhateverittakes.org 

 التنظيمي

مة الخدمات المتخصصة والعا

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال الفيتنامي-اإلسباني

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 م 8-ص 8:30الجمعة: -االثنين

 

916-344-0249 

Terra Nova Counseling 

7844 Madison Avenue, Suite 152  

Fair Oaks 95828 

www.terranovacounseling.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال سبانياإل

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 م 4:30-ص 8الجمعة: -االثنين

 

707-823-7300 

TLC Child and Family Services 

1800 Gravenstein Hwy N Suite A 

Sebastopol 95472 

www.tlc4kids.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

-هنديال-األلماني-كانتونيز-بنجالي

-بونجابي-لويثيوانيا-كينيارواندا-الهمونج

 الفيتنامي-اوردو-اإلسباني-الروسي

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 م 4:30-ص 8الجمعة: -الثنين

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-993-4131 

TLCS, Inc. (New Direction - Transforming Lives, 

Cultivating Success) 

650 Howe Avenue, Bldg. 400-B 

Sacramento 95825 

www.tlcssac.org 

 التنظيمي

 

 

م الخدمة                  اإلسم والعنوان           ساعات العمل والهاتف                    المجتمع                                             القدرة اللغوية/الثقافية   اإلختصاصات                  مقدِّ

                                    



 

 للتوفر والمواعيد 4881-881-888-1او   Access Team 916-875-1055مطلوب إذن مسبق للمريض و في الحاالت الغير طارئة. نرجو االتصال في فريق االكسس على الرقم التالي:  

 California Relay 711او  TTY/TDD 916-876-8892ال في فريق االكسس خالل ال يمكن لألشخاص الذين لديهم صعوبة للسمع باالتص

 Sacramento County's Provider List لمعلومات اضافية عن البرنامج

 او مجانيا على   4881-881-888-1نرجو االتصال في خدمات المشتركين على  916-875-6069

 .ايتش.إس اولجاليات معينة. جميع المقدمين للخدمات مطلوب منهم ليحضروا تدريب اجباري موفر لهم من المقاطعة وتعادل لمؤهالتهم االثنية من : دي.بيوجود ** بعد اسم المركز يأشر على مقدم خدمات 

DBHS 

  Sacramento County Mental Health Plan  وهذا يكون اتفاقيتهم لتوفير هذه الخدمات من خالل

 
 
 

ة الخدمات المتخصصة والعام

 للصحة العقلية للراشدين

 

 الراشدين اإلسباني-البرتغالي-الومونج

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-737-9202 

Turning Point Community Programs - 

Crisis Residential 

4801 34th Street 

Sacramento 95820 

www.tpcp.org 

 التنظيمي

مة الخدمات المتخصصة والعا

 للصحة العقلية للراشدين

 

خدامات المترجمين متوفرة لعدة لغات 

 باإلضافة الى اللغة االنجليزية

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-364-8395 

Turning Point Community Programs - Crisis 

Residential II 

505 M Street  

Rio Linda 95673 

www.tpcp.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 م 6 -ص 8الجمعة: -االثنين

 الساعات اإلضافية حسب الطلب

 

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-427-7141 

Turning Point Community Programs - Flexible 

Integrated Program (FIT) 

7245 E. Southgate Drive 

Sacramento 95823 

www.tpcp.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

-الكرو-الهومونج-اليوناني-الفرنسي

 تاجالوج-اإلسباني

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 م 5 -ص 8الجمعة: -االثنين

 م 4-ص 8السبت: 

 أيام 7ة في اليوم ساع 24

 

916-393-1222 

 

 

 

Turning Point Community Programs - Integrated 

Services Agency (ISA) 

6950 65th Street 

Sacramento 95823 

www.tpcp.org 

 

 التنظيمي

 

 

م الخدمة                  اإلسم والعنوان           ساعات العمل والهاتف                     المجتمع                                             القدرة اللغوية/الثقافية   اإلختصاصات                 مقدِّ

                                     



 

 للتوفر والمواعيد 4881-881-888-1او   Access Team 916-875-1055مطلوب إذن مسبق للمريض و في الحاالت الغير طارئة. نرجو االتصال في فريق االكسس على الرقم التالي:  

 California Relay 711او  TTY/TDD 916-876-8892يمكن لألشخاص الذين لديهم صعوبة للسمع باالتصال في فريق االكسس خالل ال 

 Sacramento County's Provider List لمعلومات اضافية عن البرنامج

 او مجانيا على   4881-881-888-1ي خدمات المشتركين على نرجو االتصال ف 916-875-6069

 لمقاطعة وتعادل لمؤهالتهم االثنية من : دي.بي.ايتش.إس اووجود ** بعد اسم المركز يأشر على مقدم خدمات لجاليات معينة. جميع المقدمين للخدمات مطلوب منهم ليحضروا تدريب اجباري موفر لهم من ا

DBHS 

  Sacramento County Mental Health Plan  اقيتهم لتوفير هذه الخدمات منوهذا يكون اتف خالل

 
 
 

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

-الروسي-ميان-الماندرين-الو-الفرنسي

-التونجان-التايالندي-اإلسباني

 الفيتنامي-األوكراني

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 م 5 -ص 8الجمعة: -االثنين

 

916-567-4222 

Turning Point Community Programs - 

Regional Support Team (RST) 

601 W. North Market Blvd, Suite 100 

Sacramento 95834 

www.tpcp.org 

 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 م 4:30-ص 8الجمعة: -االثنين

 

916-427-7141 

Turning Point Community Programs - 

Therapeutic Behavioral Program (TBS) 

7275 E. Southgate Drive, Suite 105 

Sacramento 95823 

www.tpcp.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

-روسيال-ميان-الماندرين-الو-الفرنسي

-التونجان-التايالندي-اإلسباني

 الفيتنامي-األوكراني

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 م 4:30 -ص 8الجمعة: -االثنين

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-283-8280 

Turning Point Community Programs -Pathways 

601 W. North Market Blvd, Suite 350 

Sacramento 95834 

www.tpcp.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني-بونجابي-الماندرين

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 م 5 -ص 8الجمعة: -االثنين

 

916-734-7251 

UC Davis Medical Center – SacEDAPT 

230 Stockton Blvd. 

Sacramento 95817 
http://earlypsychosis.ucdavis.edu/sacedapt 

 التنظيمي

ات المتخصصة والعامة الخدم

 للصحة العقلية للطفل

 

-اإلسباني-العبري-الفارسي-الكانتونيز

 التاجالوج

 

 االطفال

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 م 5 -ص 8الجمعة: -االثنين

 

916-734-8396 

UC Davis Medical Center Child Protection - UCD 

CAARE 

3671 Business Drive 

Sacramento 95820 
www.ucdmc.ucdavis.edu/children/clinical_services/CAARE 

 التنظيمي

 

 

م الخدمة                  اإلسم والعنوان        ساعات العمل والهاتف                        المجتمع                                             القدرة اللغوية/الثقافية   اإلختصاصات                 مقدِّ

                                     



 

 للتوفر والمواعيد 4881-881-888-1او   Access Team 916-875-1055مطلوب إذن مسبق للمريض و في الحاالت الغير طارئة. نرجو االتصال في فريق االكسس على الرقم التالي:  

 California Relay 711او  TTY/TDD 916-876-8892يمكن لألشخاص الذين لديهم صعوبة للسمع باالتصال في فريق االكسس خالل ال 

 Sacramento County's Provider List لمعلومات اضافية عن البرنامج

 او مجانيا على   4881-881-888-1نرجو االتصال في خدمات المشتركين على  916-875-6069

 وب منهم ليحضروا تدريب اجباري موفر لهم من المقاطعة وتعادل لمؤهالتهم االثنية من : دي.بي.ايتش.إس اووجود ** بعد اسم المركز يأشر على مقدم خدمات لجاليات معينة. جميع المقدمين للخدمات مطل

DBHS 

  Sacramento County Mental Health Plan  وهذا يكون اتفاقيتهم لتوفير هذه الخدمات من خالل

 
 
 

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال الكوري -اإلسباني

 

نقبل الزبائن من خالل فريق 

 االكسس

 م 5 -ص 8:30الجمعة: -االثنين

 

916-921-0828 

Uplift Family Services 

3951 Performance Dr. Suite G 

Sacramento 95838 
www.upliftfs.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال الكوري -اإلسباني

 

ل فريق نقبل الزبائن من خال

 االكسس

 م 5 -ص 8:30الجمعة: -االثنين

 

916-921-0828 

Uplift Family Services 

7880 Alta Valley Drive Suite 210 

Sacramento 95823 

www.upliftfs.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

-الكوري-الهومونج

-الصربي كرواتي

 اإلسباني

 االطفال

 

فريق نقبل الزبائن من خالل 

 االكسس

 م 5 -ص 8:30الجمعة: -االثنين

 

916-388-6400 

Uplift Family Services 

9343 Tech Center Dr., Suite 200  

Sacramento 95826 

www.upliftfs.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

-الهومونج -الكامبودي

 اإلسباني

 االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل فريق 

 االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

209-340-7900 

Victor Treatment Center, Inc. 

12755 Hwy 88 

Lodi 95840 
www.victor.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من خالل فريق 

 االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

530-378-1855 

Victor Treatment Center, Inc. 

855 Canyon Road  

Redding 96001 
www.victor.org 

 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من خالل فريق 

 االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

707-576-7218 

Victor Treatment Center, Inc. 

3164 Condo Court 

Santa Rosa 95403 

www.victor.org 

 التنظيمي

 

م الخدمةقم      اإلسم والعنوان                 ساعات العمل والهاتف                              المجتمع                                             القدرة اللغوية/الثقافية   اإلختصاصات              دِّ

                                        



 

 للتوفر والمواعيد 4881-881-888-1او   Access Team 916-875-1055مطلوب إذن مسبق للمريض و في الحاالت الغير طارئة. نرجو االتصال في فريق االكسس على الرقم التالي:  

 California Relay 711او  TTY/TDD 916-876-8892يمكن لألشخاص الذين لديهم صعوبة للسمع باالتصال في فريق االكسس خالل ال 

 Sacramento County's Provider List لمعلومات اضافية عن البرنامج

 او مجانيا على   4881-881-888-1نرجو االتصال في خدمات المشتركين على  916-875-6069

 نهم ليحضروا تدريب اجباري موفر لهم من المقاطعة وتعادل لمؤهالتهم االثنية من : دي.بي.ايتش.إس اووجود ** بعد اسم المركز يأشر على مقدم خدمات لجاليات معينة. جميع المقدمين للخدمات مطلوب م

DBHS 

  Sacramento County Mental Health Plan  وهذا يكون اتفاقيتهم لتوفير هذه الخدمات من خالل

 
 
 

الخدمات المتخصصة والعامة 

للصحة العقلية لألطفال و 

 الراشدين

 

-العربية -ماين-اإلسباني

-الهومونج-تاجالوج

 فارسي-كامبودي

 األطفال/الراشدين

 

نقبل الزبائن من خالل فريق 

 االكسس

 

 

 م 6-ص 8:30االثنين و الخميس: 

 م 7-ص  8:30الثالثاء و االربعاء: 

 م 5 -ص 8:30الجمعة: 

 

209-745-3101 

 

Visions Unlimited Inc. 

425 Pine Street, Suite 2 

Galt 95632 
www.vuinc.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

للصحة العقلية لألطفال و 

 الراشدين

 

-العربية -ماين-اإلسباني

-الهومونج-تاجالوج

 فارسي-كامبودي

 األطفال/الراشدين

 

نقبل الزبائن من خالل فريق 

 االكسس

 

 

 م 6-ص 8:30االثنين و الخميس: 

 م 7-ص  8:30الثالثاء و االربعاء: 

 م 5:30 -ص 8:30الجمعة: 

 

916-393-2203 

 

Visions Unlimited Inc. 

6833 Stockton Blvd. 

Sacramento 95820 

www.vuinc.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

-الروسي-الو-الهومونج

 التايالندي-اإلسباني

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من خالل فريق 

 االكسس

 م 5 -ص 9االحد: -االثنين

 

916-485-4175 

Wellness and Recovery Center – North 

9719 Lincoln Village Dr, Suite 300 

Sacramento 95827 

www.consumersselfhelp.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

-اإلسباني-الهومونج

 التايالندي

 

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من خالل فريق 

 االكسس

 م 5 -ص 9االحد: -االثنين

 

916-394-9195 

Wellness and Recovery Center-South 

7000 Franklin Blvd. Suite 200 

Sacramento 95823 
www.consumersselfhelp.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني-الهومونج

 

نقبل الزبائن من خالل فريق 

 االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

530-872-2103 

Youth for Change (The Community Services 

Building 

7204 Skyway 

Paradise 95969 

www.youth4change.org 

 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

للصحة العقلية لألطفال و 

 الراشدين

 

 األطفال/الراشدين لغة اإلشارة االمريكية

 

نقبل الزبائن من خالل فريق 

 االكسس

 

 االربعاء صباحا و مساءا

 فقد بالموعد

 

916-979-7000 

Jane Ann Graff, MFT** 

3550 Watt Avenue 

Sacramento 95821 

 شخصي
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 للتوفر والمواعيد 4881-881-888-1او   Access Team 916-875-1055مطلوب إذن مسبق للمريض و في الحاالت الغير طارئة. نرجو االتصال في فريق االكسس على الرقم التالي:  

 California Relay 711او  TTY/TDD 916-876-8892وبة للسمع باالتصال في فريق االكسس خالل ال يمكن لألشخاص الذين لديهم صع

 Sacramento County's Provider List لمعلومات اضافية عن البرنامج

 او مجانيا على   4881-881-888-1نرجو االتصال في خدمات المشتركين على  916-875-6069

 ثنية من : دي.بي.ايتش.إس اوعلى مقدم خدمات لجاليات معينة. جميع المقدمين للخدمات مطلوب منهم ليحضروا تدريب اجباري موفر لهم من المقاطعة وتعادل لمؤهالتهم اال وجود ** بعد اسم المركز يأشر

DBHS 

  Sacramento County Mental Health Plan  وهذا يكون اتفاقيتهم لتوفير هذه الخدمات من خالل

 
 
 

المتخصصة والعامة  الخدمات

 للصحة العقلية للراشدين

 

خدامات المترجمين متوفرة 

لعدة لغات باإلضافة الى 

 اللغة االنجليزية

 الراشدين:

 -المستشفى الداخلي

اإلحالة مطلوبة من خطة الصحة 

العقلية او مركز العالج للصحة 

 العقلية

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-977-0949 

Crestwood Psychiatric Health Facility 

4741 Engle Road 

Carmichael 95608 

www.crestwoodbehavioralhealth.com 

 مستشفى

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

خدامات المترجمين متوفرة 

لعدة لغات باإلضافة الى 

 اللغة االنجليزية

 الراشدين:

 -المستشفى الداخلي

اإلحالة مطلوبة من خطة الصحة 

لصحة العقلية او مركز العالج ل

 العقلية

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-520-2785 

Crestwood Psychiatric Health Facility 

2600 Stockton Blvd Suite B 

Sacramento 95817 

www.crestwoodbehavioralhealth.com 

 مستشفى

الخدمات المتخصصة والعامة 

للصحة العقلية لألطفال و 

 الراشدين

 

خدامات المترجمين متوفرة 

لعدة لغات باإلضافة الى 

 النجليزيةاللغة ا

 الراشدين:

 -المستشفى الداخلي

اإلحالة مطلوبة من خطة الصحة 

العقلية او مركز العالج للصحة 

 العقلية

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-489-3336 

Heritage Oaks Hospital 

4250 Auburn Blvd. 

Sacramento 95841 

www.heritageoakshospital.com 

 مستشفى

الخدمات المتخصصة والعامة 

 نللصحة العقلية للراشدي

 

-ايطالي-اإلسباني-تاجالوج

-كانتونيز-ماندارين-الفرنسي

-العربية-ساموان-البرتغالي

-بولندي-كوري-فيتنامي

 الروسي

 الراشدين

 

 مريض دائم في المستشفى

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-875-1000 

Sacramento County Mental Health Treatment 

Center 

2150 Stockton Blvd. 

Sacramento 95817 

www.dhhs.saccounty.net/BHS/Pages/Mental-Health-

Services.aspx 

 مستشفى
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 للتوفر والمواعيد 4881-881-888-1او   Access Team 916-875-1055مطلوب إذن مسبق للمريض و في الحاالت الغير طارئة. نرجو االتصال في فريق االكسس على الرقم التالي:  

 California Relay 711او  TTY/TDD 916-876-8892لديهم صعوبة للسمع باالتصال في فريق االكسس خالل ال  يمكن لألشخاص الذين

 Sacramento County's Provider List لمعلومات اضافية عن البرنامج

 او مجانيا على   4881-881-888-1نرجو االتصال في خدمات المشتركين على  916-875-6069

 هالتهم االثنية من : دي.بي.ايتش.إس اومركز يأشر على مقدم خدمات لجاليات معينة. جميع المقدمين للخدمات مطلوب منهم ليحضروا تدريب اجباري موفر لهم من المقاطعة وتعادل لمؤوجود ** بعد اسم ال

DBHS 

  Sacramento County Mental Health Plan  وهذا يكون اتفاقيتهم لتوفير هذه الخدمات من خالل

 

الخدمات المتخصصة والعامة 
للصحة العقلية لألطفال و 

 الراشدين
 

خدامات المترجمين 
متوفرة لعدة لغات 
باإلضافة الى اللغة 

 االنجليزية

 الراشدين و األطفال:
 -المستشفى الداخلي

اإلحالة مطلوبة من خطة الصحة 
العقلية او مركز العالج للصحة 

 العقلية

 أيام 7ساعة في اليوم  24
 

916-423-2000 

Sierra Vista Hospital 

8001 Bruceville Rd. 

Sacramento 95823 

www.sierravistahospital.com 
 

 مستشفى

الخدمات المتخصصة والعامة 
للصحة العقلية لألطفال و 

 الراشدين
 

خدامات المترجمين 
متوفرة لعدة لغات 
باإلضافة الى اللغة 

 االنجليزية

 الراشدين و األطفال:
 -المستشفى الداخلي
ن خطة الصحة اإلحالة مطلوبة م

العقلية او مركز العالج للصحة 
 العقلية

 أيام 7ساعة في اليوم  24
 

916-353-3369 

Sutter Center for Psychiatry 

7700 Folsom Blvd. 

Sacramento 95826 

www.suttermedicalcenter.org/psychiatry/ 

 مستشفى
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