
County of Sacramento 
Department of Health Services 

Prevention and Early Intervention (PEI) Services and Mental Health Respite Services Provider List 
7/1/2018 

 
                                                            عن  وصولإ ل ىلاامدخل .ت نم دیزمللاامولعملتلغرض ا  بالوكالة مباشرةً  رجى اإلتصالی  

Cal Provider List-s Mental Health Plan Medi’Sacramento County                                                                
  

                                   1-888-881-4881  على الرقم المجاني   أو    916ااضعأل ءىلع      8756069بِخدمات   یرجى اإلتصال
د خاص بعِ                                                                                                  ثقافة محددة* /رق*الخط السمیك یدُل على مزِوّ

 
 
 
 
 

                                                                                           برنامج الوقایة والتدخل المبكر  
 لخدتلا جماربو ةیئاقولا جماربلا

                                  ركبملا
 

 

 مسالا ناونعلا فتاھلا رفوملا صئاصخ ناكسلا ةیفاقثلا/ةیوغللا ةردقلا

 تاسسؤمل نوعباتلا نورفوملا
 راحتنالا عنم عورشم

       رمنع اِألنتحا
  ارقةاالف مجتمع  أِختصاص في

     األمریكان
 

 تصلاِ  تلخدماا لىإ لللوصو كل األعمار           األمریكان األفارقة 
ةً مباشر رِبالموف  

(916) 234-0178 4704 Roseville Rd.,  
Suite 110 
North Highlands,CA  
95660 

A Church For Us  
           dba    
A Church For All 

التثقیف حول منع االنتحار  
 والتوعیة والمشاركة

API  ، الكانتونیة ، الھمونج)
 )التخصص الثقافي الفیتنامي

 
 

 الھمونغ، الفیتنامیة 
 والكانتونیة

 
 األعماركل 

 

للوصول للخدمات 
 تصل بالموفِر مباشرةً اِ 

 
 

(916) 383-6783 

 
7273 14th Ave, 

Suite 120-B 
Sacramento, CA 

95820 

 
Asian Pacific 
Community 
Counseling 

التواصل توعیة منع اِألنتحار،   
ال  والمشاركة اختصاص الشباب

 جي بي تي كیو

 
 
اإلستعانة بمترجمین للغات 
 األخرى بخالف اإلنكلیزیة

-12شباب من اعمار   
مجتمع ال جي بي  ؛ 25

رعایة الشباب ؛ تي كیو
 والمشردین

 
للوصول للخدمات 

 تصل بالموفِر مباشرةً اِ 

 

(916) 482-2370 

 
3555 Auburn Blvd. 

Sacramento, CA 
95821 

 
Children’s 

Receiving Home 

، تقییم ال،منع األزمات 
في  التصفح 
وعیة والت،الموارد

 والتثقیف

     
اإلستعانة بمترجمین للغات 

اإلنكلیزیةاألخرى بخالف   
 

 رامعألا لك

 
تصل بالموفِر مباشرةً اِ 

لإلحالة أو الوصول 
 للخدمات

 
(916) 874-6015 

3321 Power Inn Road, 
Suite 110 

Sacramento, CA 
95826 

 
Community 

Support Team 



اختصاص ثقافة ال روحانیین   
Iu Mien   فجوة بین  الودعم

 األجیال 

 
 

 Iuالروحانیون 
Mien  

 
 

المراھقین والشباب 
 ً  األكبر سنا

 
قبول العمالء من خالل 
اإلحاالت عبر 
الھاتف أو البرید 
اإللكتروني ، بما 
في ذلك اإلحاالت 
 الذاتیة

 
 
 

(916) 383-3083 

 
5657 Stockton Blvd, 

Sacramento CA 
95824 

 
 

Iu-Mien 
Community 

Services 

مجموعات دعم الفجیعة 
 االنتحاریة وخدمات الحزن
 عند فقدان عزیز

 

اإلستعانة بمترجمین للغات 
 األخرى بخالف اإلنكلیزیة

 
 

 كل األعمار    

 

 ىلإ لوصولل
تصل اِ   تامدخلا

 بالموفِر مباشرةً 

 
 

(916) 392-0664 

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

95821 

 

Friends for 
Survival 



 مسالا ناونعلا فتاھلا رفوملا صئاصخ ناكسلا ةیفاقثلا/ةیوغللا ةردقلا تاصصختلا

 
التثقیف حول منع االنتحار 

ة.والمشارك اصلوالتو  
 التخصص الثقافي الالتیني

 

 
 

 إلسبانیةا

مجتمعات لا/ةینابسإلا
 ،التي تتحدث الالتینیھ

 كل االعمار

 

للوصول للخدمات 
 تصل بالموفِر مباشرةً اِ 

 
 

(916) 210-8773 

 
3301 37th Ave. 

Sacramento, CA 
95824 

 
La Familia 
Counseling 

Center 

التثقیف حول منع 
اإلنتحاروالتواصل 

 والمشاركة

 

 الفرنسیة، األلمانیة،
األوكرانیة، 
 األسبانیة والروسیة 

 
 نوغلابلا

 
 
 

للوصول للخدمات 
 تصل بالموفِر مباشرةً اِ 

 
(916) 366-4668 

 
 

720 Howe Ave. # 102 
Sacramento, CA 

95825 

 
 

Cal Voices 

 التثقیف حول منع
نتحار والتواصل اإل

 والمشاركة

الروسیھ، اِألسبانیة، 
الكانتونیة، األوكرانیة 

 والیابانیة

 
 

 55+ رامعأ

 
 

(916) 855-5444 

 
 

 لتقییم لمتنقّلا  لفریقا
 لتدخلوا تمازألا

 

 

اإلستعانة بمترجمین للغات 
 اإلنكلیزیةاألخرى بخالف 

 
 

 رامعألا لك

 
 

 نوناقلا  منفذي  إرسالربع لوصولا
 أو المكالمات غیر الطارئة) 911(

شركاء متفق علیھ مع 
 القانونتنفیذ  برنامج  

 
 

Mobile Crisis 
Support Teams 

منع اِألنتحار ، التثقیف ، المشاركة 
 والتواصل المتخصص بالجالیة العربیة

          
              لعربیھ ا    

 
 

        
رألعماا كل            

(916) 500-4299.  
ر مباشرةً فِ ل بالموتصاِ   

ول للخدماتصللو  

   
 2919 Fulton Ave., 
 Sacramento,CA, 
 95821 

Refugee 
Enrichment and 
Development 
Association 

 
منع اِألنتحار ، التثقیف ، 

المشاركة والتواصل المتخصص 
 االمریكیین األصلیینمجتمع ب

لغات اإلسبانیة، ال 
خرى متاحة عند األُ 

  الطلب

 
ألمریكیون األصلیون / ا

سكان أالسكا األصلیون 
وجمیع المجتمعات 

   .األخرى
كل  

 األعمار

  
 
للوصول للخدمات اِتصل 
 بالموفِر مباشرةً 

 

 
 
 

(916) 341-0575 

 
 

2020 J Street 
Sacramento, CA 

95811 

 
 

Sacramento 
Native American 
Health Center, 
Life Is Sacred 

 
منع اِألنتحار ، التثقیف ، المشاركة 

والتواصل المتخصص بالجالیة 
 الروسیة والسالفیھ

 
 

 ةیناركوألا ،ةیسورلا

 

المجتمعات الروسیة 
 كل األعمار /والسالفیھ 

 
 
للوصول للخدمات 
 اِتصل بالموفِر مباشرةً 

 
 

(916) 925-1071 

 

2117 Cottage Way 
Sacramento, CA 

95825 

 
 

Slavic Assistance 
Center 



 خط أزمة 
 منع االنتحار

                             

اإلستعانة بمترجمین للغات 
األخرى بخالف 

    اإلنكلیزیة

 
 
 

 رامعألا لك

 

 

للوصول للخدمات 
 اِتصل بالموفِر مباشرةً 

(916) 368-3111 
or 

(800) 273-8255 

 
 

777 12th Street, 
Suite 250, 

Sacramento, CA 
95814 

 
 
 

WellSpace Health  
   خدمات متابعة               

  رئقسم الطوا

 
 

(916) 368-3118 



 مسالا ناونعلا فتاھلا رفوملا صئاصخ ناكسلا ةیفاقثلا/ةیوغللا ةردقلا تاصصختلا

 تقویة األسر
 
 

 نّمرتلا عنمل بیردتلاو فیقثتلا

 
 
اإلستعانة بمترجمین للغات 
 األخرى بخالف اإلنكلیزیة

 

األطفال في المراحل 
الرابعة والخامسة 

 والسادسة

 
 

 
للوصول للخدمات 
 اِتصل بالموفِر مباشرةً 

 
 

SCOE 
(916) 228-2565 

 
Sacramento County 
Office of Education 

(SCOE) لىا كافة  
ضافةا عةطمقا   في 
ارسلمدا منتواساكر   

 
 

Bullying 
Prevention Project 

CANS أِستكمال برنامج   
 حتیاجات األطفال والكبار ونقاطإ(

قوتھم)، والمشاركة في مقابالت فریق 
،األسرة والطفل  CFT 

حة النفسیةصال اتستشارإتقییم و     

 
           
اإلستعانة بمترجمین للغات 
 األخرى بخالف اإلنكلیزیة
 
 

21-0األطفال من عمر   
 ( CANS/CFT) 

( تقییمات الحالة والبالغون
 MHالنفسیة)   

مشمولة بخدمات حمایة  
 األطفال

 
لخال للوصوا من   

Child Protective 
Services 

(خدمة حمایة 
 األطفال)

 
 

(916) 875-6508 

 
7001-A East 

Parkway, Suite 800  
Sacramento, CA 

95823 

 
Child Protective 

Services-
Mental Health 

Team 

 
 
 

 ،فنعلا عنمل لصاوتلاو فیقثتلا
 حل النزاعات األسریة

 

 اِألسبانیة
وللغات األخرى غیر 
اِألنكلیزیة اِألستعانة 
بالمترجمین(مواد 

البرنامج تتوفر ایضاً 
باللغة العربیة، 
 )الكانتونیة،الھمونغ

األطفال والمراھقین 
او اقل  18اعمار 

واسرھم ومقدمي 
 الرعایة لھم

 
 
للوصول للخدمات 
 اِتصل بالموفِر مباشرةً 

 
 
 

(916) 290-8108 

 
 

2750 Sutterville Rd 
Sacramento, CA 

95820 

 
eVIBE 

(Early Violence 
Intervention 
Begins with 
Education) 

 
 حاالتة لنفسیستشارات الصحة الإ

تخدم من سن   رعایة األطفال
 سنوات 5الوالدة حتى 

 

اإلستعانة بمترجمین للغات 
 األخرى بخالف اإلنكلیزیة

 

من الوالدة                
        5حتى عمر 

 سنوات

 
Child Action ـب تصلا   

تحویل  لباط ) 
(QCCC 

 
  

 
 

(916) 369-0191 

 
9800 Old 

Winery 
Place 

Sacramento, 
CA 95827 

 
Quality Child Care 

Collaborative 
(QCCC) 

   
التدخل في األزماتخدمات   

 
الفرز و الربط   

 
 اإلحاالت والموارد

     
اإلستعانة بمترجمین للغات 
 األخرى بخالف اإلنكلیزیة

 
األطفال في المرحلتین       

السادسة و السابعة       

للوصول للخدمات اِتصل     
          بالموفِر مباشرةً 

  
 (916) 826-2822 

 
  Sacramento City 
Unified School District 
(SCUSD) 
 
Albert Einstein Middle 
School 
9325 Mirandy Drive 
Sacramento, CA 95826 

   
   Safe Zone Squad  



خدمات التدخل في األزمات    
  
 الفرز و الربط 
 
  اإلحاالت والموارد

اإلستعانة بمترجمین للغات  
 األخرى بخالف اإلنكلیزیة

األطفال في المرحلتین     
    السادسة و السابعة  

للوصول للخدمات اِتصل  
               بالموفِر مباشرةً 

  
 (916) 826-2928 

 
  Sacramento City 
Unified School District 
(SCUSD) 
 
Sam Brannan Middle 
School 
9325 Mirandy Drive 
Sacramento, CA 95826 
 

  
 Safe Zone Squad 

األزماتخدمات التدخل في     
  
 الفرز و الربط 
 
  اإلحاالت والموارد

اإلستعانة بمترجمین للغات 
 األخرى بخالف اإلنكلیزیة

   األطفال في المرحلتین      
      السادسة و السابعة  

     
للوصول للخدمات اِتصل  

                بالموفِر مباشرةً 

  (916) 566-3490  
       x22684                                                       

 Twin Rivers Unified 
School District   
(TRUSD) 
 
Martin Luther King Jr. 
Technology Academy 
 
3051 Fairfield Street 
Sacramento, CA 95815 

  
 Safe Zone Squad 

للغات اإلستعانة بمترجمین    منع االنتحار والتدریب  
 األخرى بخالف اإلنكلیزیة

    
 

كل األعمار                
 

 
للوصول للخدمات اِتصل    

                 بالموفِر مباشرةً 
 SCOE  
(916) 228-2565 

  
 Sacramento County 
Office of Education 
(SCOE) 

 Youth Mental 
Health First Aid 
(YMHFA), 
Question, Persuade, 
Refer (QPR) 

 ةلماكتملا ةمالسلاو ةحصلا
التشخیص المبكر  ،تقییمال

 ء اعراضبد عندوالعالج 
 الذھان

 
 

 اإلسبانیة،
المندرین 
 والصینیة

 
 

والمراھقین  بابشلا
  أعمارمن
12-30 

 
 ربع ءالمعلا لوبق
Access Team 

 
 

(916) 734-7251 

University of 
California, Davis 

2230 Stockton Blvd. 
Sacramento, CA 

95817 

SacEDAPT 
(Early Diagnosis 
and Preventative 

Treatment of 
Psychotic Illness) 

التواصل، التثقیف         
 والربط مع الموارد

 
 

 ،غنومھلا ،ةینابسإلا
 لغة اِألشارة األمریكیة

 
 

 55+ رامعأ

للوصول للخدمات 
 اِتصل بالموفِر مباشرةً                

 
 

(916) 369-7872 

El Hogar 
3870 Rosin Court, 

Ste. 
130 

Sacramento, CA 
 

 
 

Senior Link 



تخدم المنظمة في    
الغالب الطالب ذوي 

األداء األكادیمي 
الضعیف والمعَرضین 
إجتماعیاً للخطرو/ أو 

الذین عانوا من ضغوط 
أو عنف مزمن في 

 المنزل.

      
أمریكي            ریقيأف     

  
الشباب أصحاب البَشرة    

 الملّونة 
  18-12أعمار من  

و/أو  المراحل من السابعة  
انیة عشرحتى الث  

 
للوصول للخدمات 
 اِتصل بالموفِر مباشرةً 

(916) 299-3432  Improve Your            
Tomorrow     
3780 Rosin Court, 
Suite 240, 
Sacramento, CA  
95834 

Trauma Informed 
Wellness Program – 
Administered by 
Sierra Health 
Foundation Center 
for Health Program 
Management 

یوفر التدریب القائم على 
الصدمات ، والقوة ، 
والمستجیب ثقافیًا ، 
المساعدة الفنیة 
والخدمات 

ستشاریة التي اإل
تھدف إلى الحد من 
عدم المساواة ، 
وتحسین الخدمات 
 للمجتمعات المتنوعة.

 
            أفریقي أمریكي     

            

 ، البالغین،األطفال 
 العائالت والمنظمات
في الصحة السلوكیة 
والرعایة الصحیة 
والخدمات اإلنسانیة والتعلیم 
 و

جتماعیةقطاعات العدالة اإل  

للوصول للخدمات 
 اِتصل بالموفِر مباشرةً 

 (916) 285-1810 ONTRACK  
Program Resources 
520 9th Street, Suite 

Sacramento, CA  
95814 

Trauma Informed 
Wellness Program – 
Administered by 
Sierra Health 
Foundation Center 
for Health Program 
Management 

  تقدم الخدمات نھًجا شامالً 
یركز على الدعم                            

األكادیمي و اإلثراء من 
صف ما قبل الروضة 
وحتى الصف الثاني 

عشر، وتثقیف 
، والتمكین الوالدین

اإلقتصادي، ومحو 
األمیة التكنولوجیة 
ومناصرة ومشاركة 

    المجتمع

األطفال والعائالت              أفریقي أمریكي            
صحاب البشرة الملونة أ  

للوصول للخدمات 
 اِتصل بالموفِر مباشرةً 

(916) 646-6631    Roberts Family 
Development Center 
770 Darina Avenue, 

Sacramento, CA 
95815 

Trauma Informed 
Wellness Program – 
Administered by 
Sierra Health 
Foundation Center 
for Health Program 
Management 

الخدمات المقدمة    
تساعد في مكافحة الفقر 
الثقافي من خالل الفنون 

والتمثیلیة المرئیة 
والبرامج التعلیمیة بعد 

الوصول المدرسة. یوفر 
للغذاء والوجبات الصحیة 
 والصحة وثقافة السالمة.

  األطفال والعائالت أفریقي أمریكي          
صحاب البشرة الملونةأ  

للوصول للخدمات 
 اِتصل بالموفِر مباشرةً 

916-479-6223 
 

Rose Family Creative 
Empowerment Center 
7000 Franklin Blvd. 

Suite 1000, 
Sacramento CA 

95823 

Trauma Informed 
Wellness Program – 
Administered by 
Sierra Health 
Foundation Center 
for Health Program 
Management 



 نفسیةلا ةحصلل ةتقؤملا تامدخلا
 مسالا ناونعلا فتاھلا رفوملا صئاصخ ناكسلا ةیفاقثلا/ةیوغللا ةردقلا تاصصختلا

 للمؤسسات  نوعباتلا نورفوملا
 
 

  دارفألل مظنملاو تقؤملا معدلا
 كیو تي بي جيإل  تفئامن 

 
 

 اإلسبانیة              

 
الذین یعانون البالغین 

أو المعرضین  من/
لخطر اإلصابة بأزمة 

 نفسیةالصحة ال

 
عن  عمالءقبول ال  

طریق اِألحاالت 
بالھاتف أو البرید 
األلكتروني، كذلك 
 اِألحالة الذاتیة

 
 

(916) 807-7305 

 
4704 Roseville Road, 

Suite 110 
North Highlands, CA 

95660 

 
 

A Church for All: 
Ripple Effect 

 
 األسریة رعایة ال خیّمم

واألنشطة المخططة  المؤقتة
لآلباء بالتبني وأطفالھم ذوي 

نفسیة حتیاجات الصحیة الاإل
 المعقدة

 
اإلستعانة بمترجمین للغات 
 األخرى بخالف اإلنكلیزیة

 
 

أولیاء أمور األطفال 
الذین یعانون المتبنین 

ضائقة عاطفیة من 
 شدیدة

قبول اإلحاالت من وكاالت 
ي، وكاالت الموفرین ، التبنّ 

الذاتیة عن  واإلحاالت
البرید  ،طریق الھاتف

وسائل أو األلكتروني 
 التواصل اإلجتماعي

 
 

(916) 671-2030 

 
 
 

www.capadoptfam.org 

 
 

Capital Adoptive 
Families Alliance 

 
 تامزألا دنع ةتقؤملا ةیاعرلا

إستشارة ُمھلة العنایة و
 لمقدمي الرعایةالمؤقتة 

 
 

  یینملا

 
بالغین للمقدمي الرعایة 

ومقدمي الرعایة لكبار 
 السن

عن طریق  عمالءقبول ال 
اإلحالة الذاتیة بواسطة 
 الھاتف 

 
 

(916) 728-9333 

8421 Auburn Blvd, 
Suite 265 

Citrus Heights, CA 
95610 

 
Del Oro Caregiver 
Resource Center 

 
 

متخصصة فترة راحة مؤقتة 
 بالزائرین المتحولین جنسیاً.

المتحولین البالغین  تخصص 
 اً.جنسی
 

 
 

 اإلسبانیة و الفیتنامیة

المتحولین جنسیا 
أزمة  الذین یعانون من

أو  نفسیةصحیة 
 خطرالمعرضین ل

اإلصابة بأزمة الصحة 
 النفسیة

قبول العمالء من خالل  
اإلحاالت عبر 
الھاتف أو الحضور 
بما في ذلك 
 اإلحاالت الذاتیة

 
 

(916) 455-2391 

2020 29th  Street, 
Suite 201 

Sacramento, CA 
95817 

 
Gender Health 

Center: 
Danielle’s Place 

فترة راحة مخططة مناسبة لل  
LGBTQ  وفترة راحة للمراجعین 

 LGBTQ؛ تخصص الكبار 

 
ستخدام المترجمین إاإلسبانیة ، 

 اإلنجلیزیةالفوریین للغات غیر 

البالغون من مجتمع 
LGBTQ الذین

 24تبلغ أعمارھم 
عاًما أو أكثر 

المعرضین لخطر 
اإلصابة بأزمة 

او  نفسیةالصحة ال
 الذین یعانون من

 نفسیةأزمة صحة 

 
 

من قبول العمالء      
حاالت عبر خالل اإل

الھاتف أو الحضور 
اإلحالة  بما في ذلك

 الذاتیة
 

 
 

(916) 442-0185 

 

1015 20th Street  

Sacramento, CA 

95811 

 
Sacramento 

LGBT 
Community 

Center: Lambda 
Lounge 

http://www.capadoptfam.org/


  
فترة راحة مناسبة لمجتمع و     

 LGBTQمجموعات دعم لمجتمع 
 وفترة راحة للمراجعین

 إختصاص شباب LGBTQ؛     

 
 

       ستخدامإاإلسبانیة ، 
      المترجمین الفوریین

      اإلنجلیزیةللغات غیر 

 

 
الشباب من فئة 

 LGBTQال
 23-13أعمار 

المعرضین لخطر 
اإلصابة بأزمة الصحة 

 الذین یعانوناو  نفسیةال
  نفسیةأزمة صحة من 

 
 

قبول العمالء من خالل 
اإلحاالت عبر الھاتف أو 
الحضور بما في ذلك اإلحالة 
 الذاتیة

 

 
 
 

(916) 442-0185 

           
  
    1015 20th  Street  
   Sacramento, CA 
             95811 

 

Sacramento 
LGBT 

Community 
Center: Q Spot 



 مسالا ناونعلا فتاھلا رفوملا صئاصخ ناكسلا ةیفاقثلا/ةیوغللا ةردقلا تاصصختلا

 
 
 
 

 لجألا ةریصق ةتقؤملا ةیاعرلا
 لموقعا في لدعما تخدماو

 
   القدرات اللغویة
 للمتطوعین المتدربین

اإلسبانیة ، (حالیًا الروسیة
 .والفیتنامیة)

قدرة اللغة غیر اإلنجلیزیة 
عرضة للتغییر اعتمادًا 

 مداورةعلى معدل 
 الموظفین

 
 
 
 

 اللواتي یعانین  ءاسنلا
نفسیة،  صحة أزمةمن 

نساء اللواتي بضمنھن ال
 لدیھن أطفال (أمھات)

 

 
 

قبول العمالء من خالل 
من مستشفیات اإلحاالت 

  ،لمستشفیات،االطب النفسي
WEAVE ، مقدمي

 نفسیةخدمات الصحة ال
اآلخرین والوكاالت 

 الحكومیة

 
 
 
 
 

(916) 453-1482 

 
 
 
 

لمزید من 
المعلومات اِتصل 
 بھذا البرنامج

 
 
 
 

Saint John’s 
Program for Real 

Change 

 البرنامج السكني في األزمات 
 ومركز اإلستشارات    

األعمار اإلنتقالیة للشباب  اإلنكلیزیة واإلسبانیة  
والبالغین من الشبان 

   29-18أعمار  والشابات

 اِتصل بالبرنامج للحصول على
إستمارات اإلحالة عبر الھاتف 
أو عن طریق الرابط 
 اإللكتروني 
https://www.starsinc.
com/sac-crp/ 
 

لمزید من المعلومات اِتصل بھذا  890-3000 (916)
 البرنامج

 Capitol Star Crisis 
Residential Program 

 
 أیام في األسبوع 7ساعة /  24

خدمات الراحة من أزمات 
 الصحة النفسیة

 
 

غ، لغة نالھمو
اإلشارة األمریكیة 

لمن لیس لدیِھ (
 طالقة)

 
 

 نوغلابلا

 
قبول العمالء من خالل 

الھاتفیة اإلحاالت الذاتیة 
 واإلحاالت المجتمعیة

 
 

(916) RESPITE 
(916) 737-7483 

لمزید من 
المعلومات اِتصل 
 بھذا البرنامج

 
TLCS, Inc.(dba 
Hope   
Cooperative )- 
Mental Health 
Crisis Respite 
Center 

 
خدمات  أیام في األسبوع  7ساعة / 24

السكن للراحة من أزمة الصحة 
 النفسیة    

 

 
 
 
 

 المیین    

 
وكبار السن  ونالبالغ

أزمة  الذین یعانون من
أو  صحة نفسیة

المعرضین لخطر 
اإلصابة بأزمة الصحة 

 نفسیةال

قبول العمالء من خالل 
اإلحاالت من غرف 

القانون  منفّذيالطوارئ ، 
، مدیري حاالت العیادات 
الخارجیة ، المالجئ ، 

 واإلحاالت الذاتیة

 
 
 

(916) 287-4860 

 
  
لمزید من المعلومات اِتصل بھذا 
 البرنامج
 

 

 

Turning Point 
Community 
Programs – 

Abiding Hope 
Respite House 

https://www/


 
 
 

فترة راحة للمراجعین، 
تخصص الشباب الذین 

 یعانون التشرد

 
 
 

 إلسبانیةا

 
الشباب الذین تتراوح 

 23و  13أعمارھم بین 
دین أو رّ عاًما من المش

المعرضین لخطر 
 الذین یعانونالتشرد و

أو أزمة صحة نفسیة 
المعرضین لخطر 

اإلصابة بأزمة الصحة 
 نفسیةال

 
قبول               
العمالء من خالل اإلحاالت 
عبر الھاتف أو البرید 
اإللكتروني ، بما في ذلك 
         اإلحاالت الذاتیة

 

 
 
 

(916) 504-3313 

 
 

815 S Street  

Sacramento,CA 

95811 

 
 
 
Respite Program 
at Wind Youth 
Services 

 


