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، یُرجى االتصال Sacramento County's Mental Health Plan Medi-Cal Provider Listللمزید من المعلومات حول  یُرجى االتصال بالوكالة مباشرةً إلمكانیة الوصول إلى الخدمات.

 *تشیر الكتابة بخط أسود عریض إلى أن الموفر ینتمي لمجموعة ثقافیة/عرقیة معینة*. 4881-881-888-1أو على الرقم المجاني  6069-875 (916)بخدمات األعضاء على رقم 
 

ل المبك  رالبرامج الوقائیة وبرامج التدخُّ
 التخصصات القدرة اللغویة/الثقافیة السكان الموفر خصائص الھاتف العنوان االسم

 الموفرون التابعون لمؤسسات
 مشروع منع االنتحار

Asian Pacific 
Community 
Counseling 

7273 14th  Ave, 
Suite 120-B 

Sacramento, CA 
95820 

اتصل بالموفر مباشرةً  383-6783 (916)
 الخدماتللوصول إلى 

مجتمعات الھمونغ 
والمجتمعات الفیتنامیة 

 والكانتونیة

الھمونغ، الفیتنامیة، 
 الكانتونیة

التوعیة بمنع االنتحار والتواصل 
(التخصص   APIوالمشاركة

الثقافي الكانتوني والھمونغ 
 والفیتنامي

Children’s 
Receiving Home 

3555 Auburn Blvd. 
Sacramento, CA 

95821 
اتصل بالموفر مباشرةً  482-2370 (916)

 للوصول إلى الخدمات

 -12الشباب في عمر 
؛ فئات إل جي بي تي 25

الشباب المتبنَّى  كیو؛
 والُمشرد

االستعانة بمترجمین للغات 
 األخرى بخالف اإلنجلیزیة

التخصص في توعیة الشباب من 
فئات إل جي بي تي كیو بمنع 

االنتحار والتواصل معھم 
 ومشاركتھم

Community 
Support Team 

3321 Power Inn Road, 
Suite 110 

Sacramento, CA 
95826 

اتصل بالموفر مباشرةً  874-6015 (916)
التدخل في األزمات، والموارد  اإلسبانیة كل األعمار للوصول إلى الخدمات

 والتثقیف

Iu-Mien 
Community 

Services 

Respite services 
provided at: Lemon 

Hill Community 
Room 

6000 Lemon Hill Ave 
Sacramento, CA 

95824 

(916) 383-3083 

قبول العمالء باإلحالة عبر 
الھاتف أو البرید 

اإللكتروني، ویشمل ذلك 
 اإلحالة الذاتیة

الشباب وحتى 
 البالغین األكبر سنًا.

 الدعم المؤقت بین األجیال المختلفة لغة مین
 مینالتخصص الثقافي بلغة لو 

Friends for 
Survival 

2628 El Camino 
Avenue, Ste. D-1 
Sacramento, CA 

95821 

اتصل بالموفر مباشرةً  392-0664 (916)
االستعانة بمترجمین للغات  كل األعمار للوصول إلى الخدمات

 األخرى بخالف اإلنجلیزیة

مجموعات الدعم والمواساة 
وخدمات الحزن لفقدان عزیز في 

 االنتحارحاالت 
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La Familia 
Counseling 

Center 

3301 37th  Ave. 
Sacramento, CA 

95824 
اتصل بالموفر مباشرةً  210-8773 (916)

 للوصول إلى الخدمات

متحدثو 
اإلسبانیة/المجتمع 

 الالتیني،
 كل األعمار

 اإلسبانیة
التوعیة بمنع االنتحار والتواصل 

 والمشاركة
 التخصص الثقافي الالتیني

Mental Health 
America of 
Northern 
California 

720 Howe Ave. # 102 
Sacramento, CA 

95825 

(916) 366-4668 

اتصل بالموفر مباشرةً 
 للوصول إلى الخدمات

اإلسبانیة، الروسیة،  البالغون
 الصینیة، الھمونغ

التوعیة بمنع االنتحار والتواصل 
 والمشاركة

 +55أعمار  855-5444 (916)

الروسیة، اإلسبانیة، 
البنجابیة، الالوسیة، 
النافاجو، الفرنسیة، 
 األوكرانیة، الیابانیة

التوعیة بمنع االنتحار والتواصل 
 والمشاركة

Mobile Crisis 
Support Teams 

 متفق علیھ مع الشركاء في
قانونیھالسلطات ال بمترجمین للغات االستعانة  كل األعمار الوصول عبر رسالة إنفاذ القانون 

 األخرى بخالف اإلنجلیزیة
الفریق المتنقل لتقییم األزمات 

 والتدخل

Sacramento 
Native American 

Heath Center 

2020 J Street 
Sacramento, CA 

95811 
اتصل بالموفر مباشرةً  341-0575 (916)

 للوصول إلى الخدمات

مجتمع األمریكیین 
 األصلیین،
 كل األعمار

 اإلسبانیة

التوعیة بمنع االنتحار والتواصل 
 والمشاركة

التخصص الثقافي لألمریكیین 
 األصلیین

Slavic Assistance 
Center 

2117 Cottage Way 
Sacramento, CA 

95825 
اتصل بالموفر مباشرةً  925-1071 (916)

 للوصول إلى الخدمات

مجتمع متحدثي 
 الروسیة/السالفیة

 كل األعمار
 األوكرانیةالروسیة، 

التوعیة بمنع االنتحار والتواصل 
 والمشاركة

التخصص الثقافي لمجتمع متحدثي 
 الروسیة/السالفیة

WellSpace Health 
1820 J Street 

Sacramento, CA 
95811 

(916) 368-3111 
or 

(800) 273-8255 
اتصل بالموفر مباشرةً 
للغات االستعانة بمترجمین  كل األعمار للوصول إلى الخدمات

 األخرى بخالف اإلنجلیزیة

 خط األزمات
 لمنع االنتحار

(916) 368-3118 
خدمات استشارات التدخل بعد 

 االنتحار
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 تقویة الروابط األسریة

Bullying 
Prevention Project 

Sacramento County 
Office of Education 
(SCOE)  اضافة الى كافة

رس في مقاطعة داالم
 ساكرامنتو 

SCOE  
(916) 228-2565 

اتصل بالموفر مباشرةً 
 للوصول إلى الخدمات

األطفال في الصفوف 
الرابع والخامس 

 والسادس

االستعانة بمترجمین للغات 
 التثقیف والتدریب لمنع التنمر األخرى بخالف اإلنجلیزیة

Child Protective 
Services/Mental 

Health 
Collaborative 

7001-A East Parkway, 
Suite 800  

Sacramento, CA 
95823 

(916) 876-6990 
الوصول من خالل 
Child Protective 

Services 

 21-0األطفال في عمر 
ممن یتلقون الخدمات في 

 CPSنظام 

االستعانة بمترجمین للغات 
 األخرى بخالف اإلنجلیزیة

تقییم الصحة العقلیة، واالستشارات 
 Child andوالمشاركة في 

Family Team (CFT)  

eVIBE 
(Early Violence 

Intervention 
Begins with 
Education) 

2750 Sutterville Rd 
Sacramento, CA 

95820 
(916) 452-3981 

اتصل بالموفر مباشرةً 
 للوصول إلى الخدمات

األطفال والشباب في 
سنة وأقل  18عمر 

 ووأسرھم أو مقدم
 الرعایة لھم

(تتوفر مواد  اإلسبانیة
البرنامج أیًضا بالعربیة 
والكانتونیة والھمونغ 
 والفیتنامیة والروسیة)

 التثقیف والتواصل لمنع العنف

Quality Child Care 
Collaborative  

(QCCC) 

9800 Old Winery 
Place   

Sacramento, CA 
95827 

(916) 369-0191 
 Child Actionاتصل بـ 
 Community(اطلب 

Services Dept.( 

من عمر الوالدة وحتى 
 سنوات 5

االستعانة بمترجمین للغات 
 األخرى بخالف اإلنجلیزیة

استشارات الصحة العقلیة لمرحلة ما 
قبل المدرسة ومراكز الرعایة 

 الیومیة

 الصحة والسالمة المتكاملة
SacEDAPT 

(Early Diagnosis 
and Preventative 

Treatment of 
Psychotic Illness) 

University of 
California, Davis 2230 

Stockton Blvd. 
Sacramento, CA 

95817 

قبول العمالء عبر  734-7251 (916)
Access Team  التقییم، والتحدید والعالج المبكر  اإلسبانیة 25-12الشباب في عمر

 عند بدء أعراض الذھان

SeniorLink 

El Hogar 
3870 Rosin Court, Ste. 

130 
Sacramento, CA 

95834 

اتصل بالموفر مباشرةً  369-7872 (916)
التواصل والتثقیف واإلحالة إلى  اإلسبانیة، الھمونغ +55أعمار  للوصول إلى الخدمات

 الموارد

 
 



 
 الخدمات المؤقتة للصحة العقلیة

 التخصصات القدرة اللغویة/الثقافیة السكان خصائص الموفر الھاتف العنوان االسم

 الموفرون التابعون لمؤسسات

A Church for All: 
Ripple Effect 

4704 Roseville Road, 
Suite 110 

North Highlands, CA 
95660 

(916) 807-7305 

قبول العمالء باإلحالة عبر 
الھاتف أو البرید 

اإللكتروني، ویشمل ذلك 
 اإلحالة الذاتیة

البالغون الذین یواجھون 
أزمات الصحة العقلیة أو 

المعرضون لھذه 
 المخاطر 

الدعم المؤقت والمنظم لألفراد من  اإلسبانیة
 فئات إل جي بي تي كیو

Capital Adoptive 
Families Alliance www.capadoptfam.org (916) 671-2030 

اإلحاالت من وكاالت قبول 
التبني ووكاالت توفیر 

الرعایة واإلحاالت الذاتیة 
عبر الھاتف والبرید 
اإللكتروني ووسائل 
 التواصل االجتماعي

أولیاء أمور األطفال 
الذین یتلقون التعلیم 

 الخاص

االستعانة بمترجمین للغات 
 األخرى بخالف اإلنجلیزیة

مخیم الدعم المؤقت واألنشطة 
ئلیة لآلباء بالتبني المنظمة العا

وأطفالھم من ذوي احتیاجات 
 الصحة العقلیة الُمعقدة

Del Oro Caregiver 
Resource Center 

8421 Auburn Blvd, 
Suite 265 

Citrus Heights, CA 
95610 

(916) 728-9333 
قبول العمالء من خالل 

 اإلحالة الذاتیة عبر الھاتف
مقدمو الرعایة للبالغین 

للبالغین  ومقدمو الرعایة
 األكبر سنًا

 اإلسبانیة، المین
الرعایة المؤقتة عند األزمات 
واالستشارات المؤقتة لمقدمي 

 الرعایة

Gender Health 
Center: 

Danielle’s Place 

2020 29th   Street, 
Suite 201 

Sacramento, CA 
95817 

(916) 455-2391 

قبول العمالء باإلحالة عبر 
الھاتف أو البرید 

اإللكتروني، ویشمل ذلك 
 اإلحالة الذاتیة

البالغون المتحولون 
جنسیًا الذین یواجھون 
أزمات الصحة العقلیة 
أو المعرضون لھذه 

 المخاطر 

 اإلسبانیة
الرعایة المؤقتة بالزیارة 

التخصص في  للمتحولین جنسیًا.
 حاالت البالغین المتحولین جنسیًا

Sacramento 
LGBT 

Community 
Center: Lambda 

Lounge 

1927 L Street 
Sacramento, CA 

95811 
(916) 442-0185 

قبول العمالء باإلحالة عبر 
الھاتف أو البرید 

اإللكتروني، ویشمل ذلك 
 اإلحالة الذاتیة

البالغون من فئات إل 
جي بي تي كیو في 

+ الذین 24أعمار 
یواجھون أزمات الصحة 
العقلیة أو المعرضون 

 لھذه المخاطر 

االستعانة بمترجمین للغات 
 األخرى بخالف اإلنجلیزیة

الرعایة المؤقتة المنظمة والتي 
تتضمن الزیارة لألفراد من فئات إل 

جي بي تي كیو؛ التخصص في 
حاالت البالغین من فئات إل جي بي 

 تي كیو

Sacramento 
LGBT 

Community 
Center: Q Spot 

1927 L Street 
Sacramento, CA 

95811 
(916) 442-0185 

قبول العمالء باإلحالة عبر 
الھاتف أو البرید 

اإللكتروني، ویشمل ذلك 
 اإلحالة الذاتیة

الشباب من فئات إل جي 
-13بي تي في أعمار 

سنة أو المعرضین  23
لمخاطر أزمات الصحة 

 العقلیة

االستعانة بمترجمین للغات 
 األخرى بخالف اإلنجلیزیة

المؤقتة مجموعات الدعم والرعایة 
التي تتضمن الزیارة لألفراد من 

فئات إل جي بي تي كیو؛ التخصص 
في حاالت الشباب من فئات إل جي 

 بي تي كیو

http://www.capadoptfam.org/
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Saint John’s 
Program for Real 

Change 

 اتصل بھذا البرنامج 
 1482-453 (916) للمعلومات االضافیھ

قبول العمالء باإلحالة من 
مستشفیات العالج النفسي 
والمستشفیات األخرى 

، وموفري WEAVEو
الصحة العقلیة والوكاالت 

 الحكومیة األخرى

النساء المعرضات 
ألزمات الصحة العقلیة، 
 بمن فیھن ذوي األطفال

القدرات اللغویة للمتدربین 
المتطوعین (الروسیة 
واإلسبانیة والفیتنامیة 

 حالیًا).
تخضع القدرات اللغویة 

بخالف اإلنجلیزیة للتغییر 
 حسب تغیر الموظفین.

الرعایة المؤقتة قصیرة األجل 
 وخدمات الدعم في الموقع

TLCS, Inc. – 
Mental Health 
Crisis Respite 

Center 

 اتصل بھذا البرنامج 
 للمعلومات االضافیھ

(916) RESPITE 
(916) 737-7483 

قبول العمالء باإلحالة عبر 
الھاتف واإلحاالت 

 المجتمعیة
 البالغون

الھمونغ، اللیتوانیة، 
 الروسیة، واإلسبانیة

خدمات الرعایة المؤقتة ألزمات 
 7ساعة یومیًا/ 24الصحة العقلیة 

 أیام في األسبوع

Turning Point 
Community 
Programs – 

Abiding Hope 
Respite House 

اتصل  بھذا البرنامج 
 للمعلومات االضافیھ

(916) 287-4860 

من  قبول العمالء باإلحاالت
غرف الطوارئ وعن 
طریق مدیري حاالت 
المرضى الخارجیین 

المعنیین بإنفاذ القانون، 
ومراكز اإلیواء واإلحاالت 

 الذاتیة.

البالغون الیافعون 
واألكبر سنًا الذین 

یواجھون أزمات الصحة 
العقلیة أو المعرضون 

 لھذه المخاطر 

ات خدمات العنایة المؤقتة في األزم اإلسبانیة والفیتنامیة
 تحت إدارة األقران

Wind Youth 
Services 

3671 5th  Ave 
Sacramento, CA 

95817 
(916) 561-4900 

قبول العمالء باإلحالة عبر 
الھاتف أو البرید 

اإللكتروني، ویشمل ذلك 
 اإلحالة الذاتیة

 25-13الشباب في عمر 
سنة من المشردین أو 

المعرضین لخطر 
التشرد أو ممن یواجھون 

الصحة العقلیة أو أزمات 
 ایتعرضون لمخاطرھ

 الرعایة المؤقتة بالزیارة اإلسبانیة
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