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County of Sacramento 
Department of Health and Human Services 

Mental Health Plan Medi-Cal Provider List 

 

 

صين أو الُمرخ   نفسيةالص يعمل بدوره في نطاق ممارسته. تم إدراج موفري خدمات الصحة بتوجيهات ممارس ُمرخ   ونيمكن تقديم خدماتنا بواسطة موفر خدمة واحد أو فريق من موفري الخدمة يعمل

 لين وموفري خدمات اضطرابات تعاطي المخدرات المرخصين فقط في دليل موفري برامج الرعاية الصحية.الُمسج  

 

-888-1أو الرقم المجاني  1055-875 (916)على رقم فريق الدخول  Access Teamالفحص للضرورة الطبية يكون مطلوبًا لخدمات المرضى الخارجيين غير الطارئة. يُرجى االتصال بـ 

فريق الدخول للبرنامج  Access Teamدرجين. ويمكن للُصم وضعاف السمع االتصال بـ مُ اإلحالة إلى موفري الخدمات الإستيعاب إحتياجات ذوي اإلعاقة وللتحقق من توافر الخدمة و 881-4881

 .California Relay 711الفيديو أو  نقلستخدام خدمة إب

 

 .  نتفعينالم علىمترجمين من دون أي تكلفة خطة الصحة النفسية لمقاطعة ساكرمنتو ب  Sacramento County Mental Health Planسيستعين جميع موفري خدمات 

 

خدمات  Member Servicesتصال بـ يُرجى اإل قائمة موفري الخدمة في مقاطعة ساكرمنتو،Sacramento County's Provider List للحصول على المزيد من المعلومات عن 

 .4881-881-888-1أو الرقم المجاني  6069-875 (916)على رقم  األعضاء

 

رها المقاطعة و/أو التدريب سم موفر الخدمة إلى موفر خدمات لذوي الخلفيات الثقافية/العرقية المعينة. ويجب على جميع موفري الخدمات حضور جلسات التدريب التي توفإتشير النجمتان )**( بعد 

خطة الصحة النفسية  Sacramento County Mental Health Planتفاقهم على توفير الخدمات عن طريق إفي إطار  BHSالمعادل على كفاءة التفاعل بين الثقافات المعتمد من قِبل 

 . يقبل جميع موفري الخدمات المدرجين العمالء الجدد. لمقاطعة ساكرمنتو

 

اإلعاقات، حسبما لذوي  للبرنامج حتياجات الوصولإخطة الصحة النفسية لمقاطعة ساكرمنتوتلبية  Sacramento County Mental Health Plan يستطيع جميع موفري الخدمات في 

مساعدتك في تحديد البرامج التي تفي  Sacramento County Access Teamاألمريكيين ذوي اإلعاقة ويمكن لفريق قانون  Americans with Disabilities Actيقتضي 

 على أفضل نحو ممكن.للبرنامج حتياجاتك المحددة المتعلقة بالوصول إب

 

DBHS 

  Sacramento County Mental Health Plan لتوفير هذه الخدمات منوهذا يكون اتفاقيتهم  خالل

 

 
 
 

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل والراشدين

-الهومونج -الهندي -الكانتونيز-العربي 

-المانديرين-الكوري-الياباني-لوكانو

 الفيتنامي-التونجان-البونجابي

 االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 الجمعة-االثنين

 مساءا 5 -صباحا 8

 أيام خط الطوارئ 24/7

Asian Pacific Community Counseling** 

7273 14th Avenue, Suite 120-B 

Sacramento 95820 

www.apccounseling.org 

 التنظيمي

 ةصصختملا ةيسفنلا ةحصلا تامدخ

 نيغلابلل ةماعلاو

 تاغلل يروفلا مجرتملا تامدخ رفوتت

 ةيزيلجنإلا ريغ

 غلاب

  

 لالخ نم ءالمعلا لبقن

 لوصولا قيرف

 8:00 دحألا - نينثالا

 اءاسم 8:00 - احابص
(916) 379-7964 

 
 

Bay Area Community Services 

9333 Tech Center Drive, Suite 100 

Sacramento, 95826 

https://www.bayareacs.org/ 

 التنظيمي

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

                               



                                                                                                                          05/03/2023  العربية

 ةصصختملا ةيسفنلا ةحصلا تامدخ

 نيغلابلل ةماعلاو

 

 

 تاغلل يروفلا مجرتملا تامدخ رفوتت

 ةيزيلجنإلا ريغ

 غلاب

 

 لالخ نم ءالمعلا لبقن

 لوصولا قيرف

 8:00 دحألا - نينثالا

 اءاسم 8:00 - احابص
(916) 318-0141 

Bay Area Community Services - CORE Cedar 

4600 47th Avenue, Suite 111 & 211 

Sacramento, 95824 

https://www.bayareacs.org/ 

 التنظيمي

 ةصصختملا ةيسفنلا ةحصلا تامدخ

 نيغلابلل ةماعلاو

 تاغلل يروفلا مجرتملا تامدخ رفوتت

 ةيزيلجنإلا ريغ

 غلاب

 

 لالخ نم ءالمعلا لبقن

 لوصولا قيرف

 8:00 دحألا - نينثالا

 اءاسم 8:00 - احابص
(916) 800-4924 

Bay Area Community Services- CORE 

Sycamore 

9343 Tech Center Drive, Suite 175 & 185 

Sacramento, 95826 

https://www.bayareacs.org/ 

 التنظيمي

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

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

خدامات المترجمين متوفرة لعدة لغات 

 باإلضافة الى اللغة االنجليزية

 االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 

 إلثنين، الجمعة

 مساءً  5 -صباًحا  8:30

 

(916) 584-7800 

Central Star Behavioral Health, 

Inc. 

3815 Marconi Ave 

Sacramento, 95821 

http://www.starsinc.com/sacramento-county/ 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

خدامات المترجمين متوفرة لعدة لغات 

 االنجليزية باإلضافة الى اللغة

  االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

  فريق االكسس

 إلثنين، الجمعة

 مساءً  7 -صباًحا  9

 

(916) 584-7800 

Central Star Children’s Outpatient Specialty 

Mental Health Services 

3800 Watt Ave Suite 110 

Sacramento, 95821 

http://www.starsinc.com/sacramento-county/ 

 التنظيمي

 

 

 

 

 

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

 
 
 
 

 

 االسبانية -الهمونغ 
 

  االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 11السبت  -اإلثنين 

 مساءً  8 -صباًحا 

 

(916) 584-7800 

Central Star-Consultation, Support and 

Engagement Team 

401 S Street, Suite 101 

Sacramento, 95811-6919 

http://www.starsinc.com/sacramento-county/ 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل
 االسبانية -الهمونغ 

 

  االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 إلثنين، الجمعة

 مساءً  5 -صباًحا  9

 

(916) 584-7800 

Central Star-Full Service Partnership 

401 S Street, Suite 101 

Sacramento, 95811 

http://www.starsinc.com/sacramento-county/ 

 التنظيمي

      

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة  

 العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني

 

خالل نقبل الزبائن من 

 فريق االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

916-482-2371 

Children's Receiving Home  

3555 Auburn Blvd. 

Sacramento 95821 

www.crhkids.org 

 التنظيمي
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الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

 االطفال االسباني -البنجابي -الهندي

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 الجمعة –االثنين 

 مساءا 5 –صباحا  9

 

916-450-2600 

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 

 التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

 االطفال االسباني -البنجابي -الهندي

 

الزبائن من خالل نقبل 

 فريق االكسس

 الجمعة –االثنين 

 مساءا 5 -صباحا 8

 

916-450-2650 

Dignity Medical Foundation (Children's South) 

6615 Valley Hi Drive Suite A 

Sacramento 95823 

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

-psychiatry/dignity-andgroup/services/counseling-medical

centers-medicalfoundationchildrens-health 

 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

 

916-440-1500 

El Hogar Community Services, Inc. – CORE 

Mariposa 

600 Bercut Drive 

Sacramento 95811 

www.elhogarinc.org 

 التنظيمي

 

 

 

 

 

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 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 Community Services, Inc. – CORE 

Marigold 

8421 Auburn Blvd, Suite 162 & 164, Citrus 

Heights, CA 95610 

www.elhogarinc.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 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 Community Services, Inc. 

(Community Justice Support Team) 

4433 Florin Road Suite 600 

Sacramento 95823 

www.elhogarinc.org 

 التنظيمي

 

 

 

 

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 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) 

630 Bercut Drive, Suite C  

Sacramento 95811 

www.elhogarinc.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

خدامات المترجمين متوفرة لعدة لغات 

 باإلضافة الى اللغة االنجليزية

  االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 الجمعة –االثنين 

 مساءا 5 -صباحا 8

 

 

  

(916) 782-1111  

Gateway Residential Programs 

1780 Vernon Street, Suite 1 

Roseville, 95678 

ريغ عقوملا  رفوتم 

 التنظيمي

http://www.dignityhealth.org/sacramento/medicalgroup/mercy-medical-group/services/counselingand-psychiatry/dignity-health-medicalfoundationchildrens-centers
http://www.dignityhealth.org/sacramento/medicalgroup/mercy-medical-group/services/counselingand-psychiatry/dignity-health-medicalfoundationchildrens-centers
http://www.dignityhealth.org/sacramento/medicalgroup/mercy-medical-group/services/counselingand-psychiatry/dignity-health-medicalfoundationchildrens-centers
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 ةحصلل ةماعلاو ةصصختملا تامدخلا

 نيدشارلل ةيلقعلا

-ينابسالا-يسور-يناباي-جنومه-يسراف

 جولاجات-يديوسلا

 نيدشارلا

 

 لالخ نم نئابزلا لبقن

 سسكالا قيرف

 ةعمجلا – نينثالا

 اءاسم 5 -احابص 8

 

 (925) 999-4119 

 

God's Love Outreach Ministries 

1111 W. Tokay Street 

Lodi, 95240 

https://www.godsloveoutreach.com/ 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل
 -اليابانية  -الهمونج  -الكانتونية 

 اإلسبانية

 

  االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 الجمعة –االثنين 

 مساءا 6 -صباحا 9

 

(916) 942-9060 

HeartLand Child & Family Services 

3833 Stockton Blvd, Suite 485 

Sacramento, 95823 

www.doingwhateverittakes.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل
 -اليابانية  -الهمونج  -الكانتونية 

 اإلسبانية

 

  االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 الجمعة –االثنين 

 مساءا 6 -صباحا 9

 

(916) 418-0828 

HeartLand Child & Family Services 

2829 Watt Avenue, Suite 200 

Sacramento, 95821 

www.doingwhateverittakes.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل
 -اليابانية  -الهمونج  -الكانتونية 

 اإلسبانية

 

  االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 الجمعة –االثنين 

 مساءا 7 -صباحا 8

 

(916) 922-9868 

HeartLand Child & Family Services 

811 Grand Ave Suite D 

Sacramento, 95838 

www.doingwhateverittakes.org 

 التنظيمي

 

 

 

 

 

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل
 -اليابانية  -الهمونج  -الكانتونية 

 اإلسبانية

 

  االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 الجمعة –االثنين 

 مساءا 7 -صباحا 8

 

(916) 922-9868 

HeartLand Child & Family Services 

811 Grand Ave Suite A1 & A4 

Sacramento, 95838 

www.doingwhateverittakes.org 

 التنظيمي

 

 

 

 

 

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني-الهومنج

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 -صباحا 8:30االثنين 

 مساءا 5:30

 8األربعاء والخميس 

 مساءا 6-صباحا

916-480-3601 

La Familia Counseling Center, Inc.** 

3301 37th Avenue 

Sacramento 95820 

www.lafcc.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

530-265-9057 

Mountain Valley Child and Family Services, Inc. 

24077 State Highway 49 

Nevada City 95959 
www.mountainvalleyfamilyservices.net 

 

 التنظيمي

 االطفال الخدمات المتخصصة والعامة للصحة العقلية للطفل الكوري -اإلسباني

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 م 5 -ص 8:30الجمعة: -االثنين

 

916-921-0828 

Pacific Clinics 

3840 Rosin Ct, Suite 100Sacramento  

95834 
www.upliftfs.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

-الصربي كرواتي-الكوري-الهومونج

 اإلسباني

 االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 م 5 -ص 8:30الجمعة: -االثنين

 

916-388-6400 

Pacific Clinics 

9343 Tech Center Dr., Suite 200  

Sacramento 95826 

www.upliftfs.org 

 التنظيمي
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الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

-الصربي كرواتي-الكوري-الهومونج

 اإلسباني

 االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 م 5 -ص 8:30الجمعة: -االثنين

 

916-388-6400 

Pacific Clinics 

7248 S. Land Park Drive, Suite 103 

Sacramento 95831 

www.upliftfs.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

خدامات المترجمين متوفرة لعدة لغات 

 باإلضافة الى اللغة االنجليزية

 االطفال

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-967-6253 

Paradise Oaks Youth Services 

6060 Sunrise Vista Dr Ste 2100 

Citrus Heights, 95610 

www.paradiseoaks.com 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

خدامات المترجمين متوفرة لعدة لغات 

 باإلضافة الى اللغة االنجليزية

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 الجمعة – االثنين

 مساءا 5 -صباحا 8

 

 

(916) 457-3129 

Psynergy Folsom Sacramento 

9951 Horn Road, Suite B 

Sacramento, 95827 

www.paradiseoaks.com 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

خدامات المترجمين متوفرة لعدة لغات 

 باإلضافة الى اللغة االنجليزية

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 الجمعة –االثنين 

 مساءا 5 -صباحا 8

 

(916) 457-3129 

Psynergy Roosevelt Clinic A 

4612 Roosevelt Ave 

Sacramento, 95820 

www.paradiseoaks.com 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

متوفرة لعدة لغات خدامات المترجمين 

 باإلضافة الى اللغة االنجليزية

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من خالل 

 فريق االكسس

 الجمعة –االثنين 

 مساءا 5 -صباحا 8

 

(916) 457-3129 

Psynergy Roosevelt Clinic B 

4612 Roosevelt Ave 

Sacramento, 95820 

www.paradiseoaks.com 

 التنظيمي

والعامة الخدمات المتخصصة 

 للصحة العقلية للطفل

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من خالل 

 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-التجالوج-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 

 للصحة العقلية للطفل

 

-البولندي-المنجولي-الهندي-اليوناني

-اإلسباني-السانسكيرت-البنجابي

 اوردو-التاجالوج-الروسي

 الطفالا

 

نقبل الزبائن من خالل 

 االكسسفريق 

 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

 

 

الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني

 

الزبائن من خالل نقبل 

 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

http://www.riveroak.org/
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الخدمات المتخصصة والعامة للصحة 

 العقلية للطفل

 

لعدة لغات خدامات المترجمين متوفرة 

 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

 

نقبل الزبائن من خالل 

 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 

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

Services.aspx 

 التنظيمي

 

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 6-صباحا 8الخميس -االثنين

 مساءا

 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

   اإلسباني

 

  االطفال

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 الجمعة –االثنين 

 مساءا 8 -صباحا 9

 

(916) 344-0199 

 

Stanford Sierra Youth & Families 

8421 Auburn Blvd., Suites 3, 125 & 130 

Citrus Heights, 95610 

https://www.ssyaf.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

-األلماني-الكانتونيز -األرمني

-الروسي-الماندرين-الياباني

 اإلسباني

 

 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

 
 

 
 
 

http://www.dhhs.saccounty.net/BHS/Pages/Mental-Health-Services.aspx
http://www.dhhs.saccounty.net/BHS/Pages/Mental-Health-Services.aspx
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الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

خدامات المترجمين متوفرة لعدة 

لغات باإلضافة الى اللغة 

 االنجليزية

  الراشدين

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 أيام 7في اليوم  ساعة 24

 

(916) 877-5994 

Star View Children and Family Services 

- 'The STAY' 

3815 Marconi Ave 

Sacramento, 95821 

https://www.starsinc.com/sacramento-county/ 

 التنظيمي

 
 
 

  
 
 
 

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 االطفال اإلسباني

 

الزبائن من نقبل 

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

 

متوفرة لعدة خدامات المترجمين 

لغات باإلضافة الى اللغة 

 االنجليزية

  راشدينال

 نقبل الزبائن من

خالل فريق  

 االكسس

 –ص  8:30الجمعة: -االثنين

 م 5:30

 

(916) 378-8266 

Telecare ARISE 

1103 N B Street, Suite E 

Sacramento, 95811 

https://www.telecarecorp.com/sacramento-arise 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

  

خدامات المترجمين متوفرة لعدة 

لغات باإلضافة الى اللغة 

 االنجليزية

 الراشدين
 

 تتم اإلحاالت من خالل

Sacramento 

County Public 

Defender’s 

Office 

 –ص  8:30الجمعة: -االثنين

 م 5:30

 

(916) 378-8266 

Telecare EMPOWER 

1103 N B Street, Suite E 

Sacramento, 95811 

https://www.telecarecorp.com/telecare-empower 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

  

خدامات المترجمين متوفرة لعدة 

لغات باإلضافة الى اللغة 

 االنجليزية

 الراشدين
 

 تتم اإلحاالت من خالل

Sacramento 

County Public 

Defender’s 

Office 

 –ص  8:30الجمعة: -االثنين

 م 5:30

 

(916) 378-8266 

Telecare OASIS 

1103 N B Street, Suite D & E 

Sacramento, 95811 

https://www.telecarecorp.com/telecare-empower 

 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

المتخصصة والعامة الخدمات 

 للصحة العقلية للراشدين

  

 -الكوالي  -الهندية  -لعربية 

 -البنجابية  -أوبو  -الالوسية 

 -اإلسبانية  -الروسية 

 األوكرانية

 

  الراشدين

 

نقبل الزبائن من 

 خالل فريق االكسس

 االثنين الثالثاء

 مساءً  5:30 -صباًحا  8

 6 -صباًحا  8األربعاء والخميس 

 مساءً 

 مساءا 5 -صباحا  8الجمعة 

 

(916) 485-6500 

TLCS, Inc. - Hope CORE 

3727 Marconi Avenue 

Sacramento, 95821 

www.tlcssac.org 

 

 

 

 

 

 

 التنظيمي

http://www.tlcssac.org/


                                                                                                                          05/03/2023  العربية

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

  

 -الكوالي  -الهندية  -لعربية 

 -البنجابية  -أوبو  -الالوسية 

 -اإلسبانية  -الروسية 

 األوكرانية

 

  الراشدين

 

نقبل الزبائن من 

 خالل فريق االكسس

 االثنين الثالثاء

 مساءً  5:30 -صباًحا  8

 6 -صباًحا  8األربعاء والخميس 

 مساءً 

 مساءا 5 -صباحا  8الجمعة 

 

(916) 480-1801 

TLCS, Inc. - Hope CORE 

3737 Marconi Avenue 

Sacramento, 95821 

www.tlcssac.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

-الهندي-األلماني-كانتونيز-بنجالي

-لويثيوانيا-كينيارواندا-الهمونج

-اوردو-اإلسباني-الروسي-بونجابي

 الفيتنامي

 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

 

 

 

 

 

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للراشدينللصحة العقلية 

 

-ميان-الماندرين-الو-الفرنسي

-التايالندي-اإلسباني-الروسي

 الفيتنامي-األوكراني-التونجان

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من 

 خالل فريق االكسس

 م 4:30 -ص 8الجمعة: -االثنين

 

 

916-509-8189 

 

 

Turning Point Community Programs - CORE Elk 

Grove 

9340 Stockton Blvd 

Elk Grove, 95624 
www.tpcp.org 

 

 التنظيمي

 

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

-ميان-الماندرين-الو-الفرنسي

-التايالندي-اإلسباني-الروسي

 الفيتنامي-األوكراني-التونجان

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من 

 خالل فريق االكسس

 م 4:30 -ص 8الجمعة: -االثنين

 

 

916-388-3231 

 

 

Turning Point Community Programs - CORE Madison 

3628 Madison Ave, Suite 6 

Sacramento, 95660 

www.tpcp.org 

 

 التنظيمي

 

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

 الراشدين اإلسباني-البرتغالي-الومونج

 

نقبل الزبائن من 

 خالل فريق االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-567-4222 

Turning Point Community Programs - CORE Rosin 

3810 Rosin Court, Suite 170 

Sacramento 95820 

www.tpcp.org 

 التنظيمي

 

 

 

 

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

خدامات المترجمين متوفرة لعدة 

 لغات باإلضافة الى اللغة االنجليزية

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من 

خالل فريق 

 االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-737-9202 

Turning Point Community Programs - Crisis Residential I 

4801 34th Street 

Sacramento, 95820 

www.tpcp.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

المترجمين متوفرة لعدة خدامات 

 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

المتخصصة والعامة الخدمات 

 للصحة العقلية للراشدين

 

 -اإلسبانية  -الروسية 

 الهمونغ
  

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من 

 خالل فريق االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-364-8395 

Turning Point Community Programs - Crisis Residential III 

7415 Henrietta Drive 

Sacramento, 95822 

www.tpcp.org 

 التنظيمي
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الخدمات المتخصصة 

والعامة 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) 559-5686 

Turning Point Community Programs - Crisis Residential IV 

3440 Viking Drive 

Sacramento, 95827 

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) 

3161 Dwight Rd 

Elk Grove 95758 

www.tpcp.org 

 التنظيمي

 

 

 

 

 

 

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

-الكرو-الهومونج-اليوناني-الفرنسي

 تاجالوج-اإلسباني

 الراشدين

 

الزبائن من نقبل 

 خالل فريق االكسس

 م 5 -ص 8الجمعة: -االثنين

 م 4-ص 8السبت: 

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

916-393-1222 

 

 

Turning Point Community Programs - Integrated Services 

Agency (ISA) 

6950 65th Street 

Sacramento 95823 

www.tpcp.org 

 

 التنظيمي

والعامة الخدمات المتخصصة 

 للصحة العقلية للراشدين

 -الروسية  -البنجابية  -الهندية 

 األردية -التاغالوغية  -اإلسبانية 

 

 الراشدين

 

نقبل الزبائن من 

 خالل فريق االكسس

 م 10 -ص 10الجمعة: -االثنين

عطالت نهاية األسبوع 

 مساءً  6 -صباًحا  10والعطالت 

 

 

(916) 520-2460 

Turning Point Community Programs - Mental Health 

Urgent Care Center 

2130 Stockton Blvd, Building 300 

Sacramento, 95817 

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) 

3161 Dwight Rd 

Elk Grove, 95758 

www.tpcp.org 

 التنظيمي

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

-ميان-الماندرين-الو-الفرنسي

-التايالندي-اإلسباني-الروسي

 الفيتنامي-األوكراني-التونجان

 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 

3810 Rosin Court Suites 170 & 180 

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
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الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

-العبري-الفارسي-الكانتونيز

 التاجالوج-اإلسباني

 

 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

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للطفل

 

 االطفال اإلسباني

 

نقبل الزبائن من 

فريق خالل 

 االكسس

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

707-576-7218 

Victor Treatment Center, Inc. 

3164 Condo Court Santa Rosa 

95403 

www.victor.org 

 التنظيمي
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 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 
 رفوتم ريغ عقوملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شخصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يدرف دوزم  

 
 
 

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

 

 

 

 الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

خدامات المترجمين متوفرة 

لعدة لغات باإلضافة الى اللغة 

 االنجليزية

 الراشدين:

 -المستشفى الداخلي

اإلحالة مطلوبة من خطة 

الصحة العقلية او مركز 

 العقليةالعالج للصحة 

 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 

اللغة لعدة لغات باإلضافة الى 

 االنجليزية

 الراشدين:

 -المستشفى الداخلي

اإلحالة مطلوبة من خطة 

الصحة العقلية او مركز 

 العالج للصحة 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 اللغة 

 االنجليزية

 الراشدين:

 -المستشفى الداخلي

اإلحالة مطلوبة من خطة 

الصحة العقلية او مركز 

 العقليةالعالج للصحة 

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

(916) 537-5304 

 

Dignity Health Crisis Stabilization Unit 

6501 Coyle Avenue 

Carmichael, 95608 

https://www.dignityhealth.org/sacramento/locations/mercy-

san-juan-medical-center 

 مستشفى

الخدمات المتخصصة والعامة 

لألطفال و للصحة العقلية 

 الراشدين

 

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

 

916-489-3336 

Heritage Oaks Hospital 

4250 Auburn Blvd. 

Sacramento 95841 

www.heritageoakshospital.com 

 مستشفى

 

 

 

 

 

 

 الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

 

-ايطالي-اإلسباني-تاجالوج

-كانتونيز-ماندارين-الفرنسي

-العربية-ساموان-البرتغالي

-بولندي-كوري-فيتنامي

 الروسي

 الراشدين

 

مريض دائم في 

 المستشفى

 أيام 7اليوم ساعة في  24

 

279-348-7200 

Heritage Oaks Patient Enrichment (HOPE) Center 

4378 Auburn Blvd 

Sacramento 95841 

https://sacramentohopecenter.com/ 

 مستشفى

 

 

 

 

 

 الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

 

-ايطالي-اإلسباني-تاجالوج

-كانتونيز-ماندارين-الفرنسي

-العربية-ساموان-البرتغالي

-بولندي-كوري-فيتنامي

 الروسي

 الراشدين

 

مريض دائم في 

 المستشفى

 أيام 7ساعة في اليوم  24

 

(877) 978-4848 

Sacramento Behavioral Healthcare Hospital 

1400 Expo Pkwy 

Sacramento 95815 

https://norcalbehavioral.com/ 

 مستشفى

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          05/03/2023  العربية

الخدمات المتخصصة والعامة 

 للصحة العقلية للراشدين

 

-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

 

الخدمات المتخصصة والعامة 
للصحة العقلية لألطفال و 

 الراشدين
 

خدامات المترجمين 
لغات  متوفرة لعدة

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

اإلحالة مطلوبة من خطة الصحة 
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

 

 

 

 

 


