
اگر برای مشارکت یا دسترسی به برنامه، 
خدمات یا فعالیت های شهرستان در بخش خدمات 

بهداشتی، بهداشت رفتاری به یک محل اقامت 
مطابق قانون کشور ADA نیاز دارید، لطفاً به ما 
اطالع دهید تا بتوانیم شما را به ارائه دهنده مناسب 

پیوند دهیم. 

افراد ناشنوا و کم شنوا ممکن است با تیم دسترسی 
به سالمتی روانی یا کارکنان حفاظت از ذینفع یا    
California Relay 711 با استفاده از ویدیو، 

تماس بگیرند. 

تیم دسترسی به سالمتی روانی 

بخش خدمات بهداشتی 
خدمات سالمتی رفتاری 

 Ann Edwards 
ی شیاجرا تسرپرسهنرستا

Timothy Lutzریمد 
شتیادهب تخدما  شبخ

 Ryan Quist
یر سلامتی رفتاریمد 

ترانظ تئیه 
Phill Serna  – هقمنط1 

 Patrick Kennedy  – هقمنط2
 Rich Desmond  – هقمنط3

Sue Frost منطقه –4
Patrick Hume منطقه – 5 
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ماموریت ما 

ارائه یک سیستم مراقبت از لحاظ فرهنگی که بهبود کلی، 
سالمتی مطلوب و تاب آوری را ارتقا می بخشد  

دوشنبه - جمعه، 8 صبح - 5 بعد از ظهر 
رایگان 24/7 در هر روز هفته برای تماس های 

مسایل سالمتی روانی( )
)916( 875-1055

رایگان 881-4881 )888(

فاکس 875-1190 )916(

https://dhs.saccounty.gov/bhs/

مدنظر ما 
ما جامعه ای را تصور می کنیم که در آن افراد با پیشینه 

های مختلف در سراسر زندگی می توانند از سالمتی 
مطلوب استفاده کنند. 

بخش خدمات بهداشتی 
خدمات سالمتی رفتاری 

ما ساکنان شهرستان ساکرامنتو 
Sacramento در همه سنین را به 

خدمات بهداشت روانی متمرکز بر بهبود و 
پاسخگویی فرهنگی و زبانی متصل می کنیم 

تیم دسترسی شهرستان ساکرامنتو 
Sacramento بر اساس توانایی، فرهنگ، 
زبان، قومیت، نژاد، جنسیت، گرایش جنسی یا 

هویت/بیان جنسیتی تبعیض قائل نمی شود. 

کارکنان یا مترجمان دو زبانه بدون هیچ هزینه ای 
در دسترس هستند. لطفا در صورت نیاز به مترجم 

به ما اطالع دهید. 

California Relay 711

http://bos.saccounty.net/
http://dhs.saccounty.net/bhs/


هر کس ممکن است با استفاده از فرم آنالین ما، تلفن یا پست 
ایاالت متحده US، خدمات بهداشت روانی را برای خود یا 

از طرف دیگران درخواست کند. 
یک شماره تلفن معتبر برای پردازش درخواست خدمات 

مورد نیاز است. 

:
مااسلین ایآتی رو نتسادرخو اتخدمنل 

شماره تلفن: 916-875-1055
شبانه روز رایگان: 888-881-4881

فرم درخواست خدمات را به طور کامل تکمیل کرده و به 
آدرس زیر ارسال کنید: 

 Sacramento County
Mental Health Access Team

خدمات اورژانس سالمتی روانی برای نوجوانان زیر 
18 سال از ساعت 10:00 قبل از ظهر تا 7:00 بعد 

از ظهر در دسترس است. 
7 روز در هفته در: 

 Intake Stabilization Unit )ISU( 
 Mental Health Treatment Center

 2150 Stockton Boulevard
Sacramento ,CA 95817 

916-875-1000

)ممکن است غربالگری/آزمایش COVID اعمال شود( 
]شرایط اضطراری تهدید کننده زندگی، لطفاً با 911 تماس بگیرید 

یا به نزدیکترین بخش اورژانس مراجعه کنید[ 

تیم دسترسی به سالمتی روانی سطح خدمات مورد نیاز را 
تعیین می کند و فرد را با یک ارائه دهنده مناسب از لحاظ 

فرهنگی و زبانی پیوند می دهد. 

تیم دسترسی به سالمتی روانی نام و شماره تلفن ارائه دهنده 
را به فرد می دهد. 

مطابق مقررات محرمانه بودن ، تیم دسترسی به سالمتی 
روانی به طرف مراجعه کننده اطالع می دهد که فرد با 

یک آژانس ارائه دهنده ارتباط داشته است. 

ارائه دهنده قرارداد شهر Sacramento با فرد و/یا 
مراقب تماس می گیرد تا قرار مالقات اولیه را تعیین کند.

ما با انجام غربالگری و ارزیابی تلفن، صالحیت 
خدمات را تعیین می کنیم. 

شبکه گسترده ما ارائه می دهد: 

مداخله در بحران  	
ارزیابی سالمتی روانی  	
خدمات درمانی و توانبخشی و گروه ها  	
خدمات هماهنگی مراقبت های ویژه و خدمات  	

خانگی 
مدیریت مورد/پیوند با منابع جامعه  	
پشتیبانی دارویی  	
سالمتی روانی دوران کودکی  	
سالمتی روانی عصر گذار جوانان  	
سالمتی روانی بزرگساالن  	

7000-A East Parkway, Suite 700,
Sacramento, CA 95823

https://mentalhealthservicerequest.saccounty.gov/




