
 

 

  

Board of Supervisors مجلس المسؤولين 

Phil Serna—1st District 

Patrick Kennedy—2nd District 

Rich Desmond—3rd District 

Sue Frost—4th District 

Patrick Hume—5th District 

  

County Executive 

Ann Edwards 

  

Department of Health Services 

Timothy W. Lutz, Director  

  

Division of Behavioral Health  

Ryan Quist, Ph.D. 
Behavioral Health Director 

  

Substance Use Prevention and  
Treatment Services 

Lori Miller, LCSW 

Division Manager 

  

من أجل حاالت  911االتصال بالرقم  ال تتردد في

الطوارئ الطبية أو حاالت تناول الجرعات المفرطة 
 من الكحول و / أو المخدرات.

Narcan®  هو عقار يمكن أن يكافح آثار ناركان

على فرطة من األفيون أو الهيروين تناول جرعة م  
 عقار  يحمله أحيانًا موظفو الطوارئ معهم. .الفور

Narcan®  صيدليات محددة تاح أيًضا في م   ناركان

   دون وصفة طبية.

معلومات عن الجرعة المفرطة

 
   

 التعافي ممكن!

Department of Health Services 

Division of Behavioral Health Services 

Substance Use Prevention 

and Treatment Services 

 المساعدة متاحة!

عالمات إنذار اإلصابة 
ضطراب تعاطي المواد إب

 المخدرة

تغييرات جذرية في الحالة المزاجية أو  
 السلوك.

  
تغييرات في عادات تناول الطعام و / أو 

 النوم.
  

التشاجر مع أفراد األسرة أو األصدقاء 
 رات.د  ختعاطي الكحول و / أو المبسبب 

  
 مشاكل / تعتيم في الذاكرة.

  
 إهمال مسؤوليات المنزل أو العمل.

  
ختالط باألقران المتعاطين للكحول أو اإل

 المخدرات.
  

الرغبات الشديدة في تعاطي الكحول و / 
 رات أو التفكير المتكرر فيها.أو المخد  

  
ت القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرا

 عتقال.و التي تؤدي إلى اإل



 

يحصل سكان مقاطعة ساكرامينتو الذين تزيد أعمارهم 

مستمرة للوقاية من تعاطي عاًما على رعاية  12عن 
 .و عالجهارات المخد  

  
تعزز الخدمات الوقائية بيئات األسر اإليجابية وتدعم 

 ف.متناع عن التعاطي والقدرة على التكي  اإل
   

 العالج مجانًا يتم تقديم خدمات
 سكان ساكرامنتو المؤهلين لمعظم 

 Medi-Calمن 
 

تعاطيك ك موظفو نظام الرعاية أسئلة بسيطة عن سيسأل  
الكحول والمخدرات ليحددوا أفضل مستوى للرعاية 

خدمات العالج في  روف   على م حيل كبالنسبة لك وي
مجتمعك. الموظفون ثنائيو اللغة والمترجمون الفوريون 

 متاحون لمساعدتك مجانًا.
   

نعلم أن التواصل من أجل الحصول على المساعدة قد 
قة بتعاطي المواد يكون صعبًا.  الخدمات الوقائية المتعل

 للمساعدة! متوف  رة عالجهاالمخدرة و

  

  

  

  

 إلى يوم الجمعةمن يوم اإلثنين 

 5:00صباًحا إلى الساعة  8:00من الساعة  

 مساءً 

   

 رقم الهاتف

(916) 874-9754 
  

 711تصاالت في كاليفورنيا اإل ربطخدمات 
  

 تهاء العملإنبعد ساعات 

(888) 881-4881 
   

  

المعلومات الخاصة بمكالماتك  

 ية.ر   وعالجك س

قييم تصال بموظفي نظام الرعاية لترجى اإلي  

ضطراب تعاطي المواد المخدرة إ حاالت

 وخدمات اإلحالة.

نظام رعاية للعالج من تعاطي المواد 
 المخدرة

 

 خدماتنا
 

 الخدمات الوقائية
  
 ةالخارجي يادةالع
  

الصحية لفترة ما قبل الوالدة للنساء الخدمات 
 الحاضنات تالحوامل واألمها

 
 السموم إزالةخدمات إدارة االنسحاب أو 

  
العالج بمساعدة األدوية )ميثادون، 

  و يسلفيرام،اد ،بوبرينورفين، نالتريكسون

Narcan® )ناركان 
  

 اإلقامة العالجية
 
دةمساكن للتعافي أو بيئات معيشية ر   اش 
  

فترة ما بعد خدمات خدمات التعافي أو 
 الرعاية   

  
 رالتأثي برامج القيادة تحت

  
م  تعاونية   محاك 


