
 العنوان:

 نظام العناية بالبالغين

3321 Power Inn Road, Suite 120 

Sacramento, CA  95826 

 
 ساعات العمل

 من اإلثنين إلى الجمعة

 8:00 a.m. to 5:00 p.m.  

 (يُغلق في اإلجازات)

يتوفر موظفون ثنائي اللغة/ مترجمون فوريون 
 مجانًا

 
 رقم الهاتف:

(916) 874-9754 

California Relay Service: 711 

Website: 

www.DHS.SacCounty.net 

 نظام العناية

بالبالغين   

Division of Behavioral Health Services 
Ryan Quist, Ph.D. 

Behavioral Health Director 
Alcohol and Drug Program Administrator 

 
Department of Health Services 

Peter Beilenson, MD, MPH, Director  
 

County Executive: 
Navdeep S. Gill 

 
Board of Supervisors: 

Alcohol and Drug 

Services 

 نظام العناية بالبالغين
3321 Power Inn Road, Suite 120 

Sacramento, CA 95826 

www.DHS.SacCounty.net  

Department of Health Services 

Division of Behavioral Health Services 

3321 Power Inn Road, Suite 120 
Sacramento, CA 95826 

Phil Serna 
Patrick Kennedy 
Susan Peters 
Sue Frost 
Don Nottoli 

 

1st District 
2nd District 
3rd District 
4th District 
5th District 



  كل بالغ يعيش فيSacramento County 
ويجابه مشاكل تعاطي الكحوليات أو 

 المخدرات.
 

  يجري تحديد األهلية واالستحقاق وفقMedi-
Cal  كامالً و/ أو غياب تأمين صحي يتكفل

 بخدمات العالج من الكحوليات أو المخدرات
 

 

تعُطى النساء األولوية في خدمات التعافي من 

 الكحوليات والمخدرات للوالدين

 
 

النساء الحوامل الالتي تتعاطين بالحقن يكون لهن 
 األولوية وفق الترتيب التالي:

 
 

 الحوامل ومستخدمو المخدرات بالحقن الوريدي 

 الحوامل الذين يعاقرون موادًا معينة 

 مستخدمو المخدرات بالحقن الوريدي 

 كل الحاالت األخرى 

  تقديم التقييم واإلحالة المناسبة للعالج إلى

جميع مستويات خدمات العالج الممولة من 

 المقاطعة
 

  تحديد مستويات العالج المناسبة لكل حالة

 مستحقة وفق تقييم الحالة
 

  توصيف خدمات عالج تُلبي احتياجات

األفراد المتنوعة وتقديم اقتراحات 

باحتياجات العالج المخصصة إلى الجهات 

 المجتمعية المشاركة
 

  تقديم عالج داخلي إيوائي والتصريح بإزالة

السموم واإلدخال إلى مقدمي العالج 

 المتعاقدين مع المقاطعة
 

  إحالة العمالء إلى الخدمات المعاونة وبرامج

التوعية والتعليم ومجموعة المساعدة الذاتية 

وغير ذلك من الخدمات وفق الحاجة أو 

 الطلب

Sacramento County  
 خدمات التعافي من الكحوليات والمخدرات

 نظام العناية

 خدمات 

 عالج ُمجتمعة

2112تمت المراجعة في مايو   

 مجموعات تعليم وتوعية 

 عالج مرضى خارجيين 

 عالج مكثف للمرضي الخارجيين 

 )خدمات والدية )للنساء الحوامل واألم المربية 

 عالج داخلي إيوائي 

 إزالة السموم 

  )عالج بمساعدة األدوية )ميثادون  

  بيئات تأهيل خالية من التعاطي/ خدمات حياة

 انتقالية

 خدمات ما بعد العناية 

 خدمات دعم التعافي 

من المستحقين المؤهلين لنيل 


