
Địa chỉ:  

Adult System of Care 

3321 Power Inn Road, Suite 120 

Sacramento, CA  95826 

 
Giờ mở cửa: 

Thứ hai tới Thứ sáu 

 8 giờ sang đến 5 giờ chiều 

(Đóng cửa vào ngày lễ lớn) 

Chúng tôi có nhân viên song ngữ và/
hoặc phiên dịch miễn phí 

Số điện thoại: 
(916) 874-9754 

Dịch vụ chuyển tiếp California: 
711 

Trang web: 

www.DHS.SacCounty.net  
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 Bất kỳ người lớn nào sống tại hạt 
Sacramento có vấn đề về rượu và/
hoặc ma tuý 

 

 Đủ điều kiện dựa trên Medi-Cal 
toàn phần và/hoặc không có bảo 
hiểm chi trả cho dịch vụ điều trị 
rượu và/hoặc ma tuý 

 
 

Ưu tiên  

Dịch vụ điều trị liên quan đến 

rượu và ma tuý 

cho phụ nữ 

TIỀN SẢN VÀ HẬU SẢN 
 
Phụ nữ mang thai tiêm chích ma tuý 

sẽ được ưu tiên theo thứ tự sau  

Người mang thai và tiêm chích ma tuý 

Người mang thai lạm dụng dược 

chất 

Người tiêm chích ma tuý 

 Đánh giá và điều trị phù hợp 
với tất cả các cấp độ dịch vụ 
điều trị của Hạt 

 

 Xác định cấp độ dịch vụ điều trị 
phù hợp cho mỗi khách hàng đủ 
điều kiện dựa trên đánh giá 

 

 Điều chỉnh dịch vụ đánh giá 
nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng 
của các cá nhân và đề xuất nhu 
cầu điều trị theo yêu cầu tới nhà 
cung cấp cộng đồng 

 

 Điều trị tại trung tâm hồi phục 
và cho phép và tiếp nhận điều 
trị cai nghiện đối với tất cả 
những nhà cung cấp điều trị có 
hợp đồng với Hạt 

 

 Giới thiệu khách hàng đến dịch 
vụ chuyển tiếp, giáo dục, nhóm 
tự lực và các dịch vụ khác khi 
cần hay được yêu cầu 

 

Sacramento County  
Alcohol and Drug Services 

System of Care:  

Dịch vụ Điều trị  

Cộng đồng  

Sửa đổi tháng 5 năm 2019 

 Các nhóm giáo dục 

 Điều trị ngoại trú 

 Điều trị ngoại trú chuyên sâu 

 Dịch vụ tiền sản và hậu sản (phụ nữ 

mang thai và nuôi con)                          

 Điều trị tại trung tâm phục hồi 

 Cai nghiện  

 Điều trị hỗ trợ bằng thuốc  

(Methadone)  

 Môi trường sống không rượu/Dịch 

vụ sống chuyển tiếp 

 Dịch vụ sau chăm sóc 

 Dịch vụ hỗ trợ phục hồi         

Đối tượng nào đủ điều 
kiện nhận dịch vụ? 


