
کوشد از شما، در هر مرحله از بهبودی پشتيبانی نماید، همکاری نزدیکی با پزشکان و ارائه دهندگان خدمات دارد تا  که می SUDسامانه جدید درمان

 مشارکت موفق و موفقيت شما در بهبودی را تضمين کند.

 شود و مشتریان تهیدست بدون بیمه ارائه میCal -Medi، افراد واجد شرایط Cal-Medi ،HealthPACشود، به افراد تحت پوشش  )اختالل مصرف مواد( که با بودجه دولتی تأمین میSUDخدمات **

بيشتری در دستری SUD خدمات
 ساکنان اکمدا کانتی است

 SUD خدمات متت ی بر شوامد اساس ساماوه جدید مرا تدتدی

بد دش  ک د که وتینه استت مر ش صی خدماتی را دریافت می

 .است

ساک ان  یمدا کاوتی به خدمات درماوی و سدندک بدهدتدودن و 

 :دسترسی دارود، ای جمسه SUD مرا تتی بیشترن بران

 سا ت ختدمتات در هتدتتته، ۹ درمان سرپائیا تا

 شامص مشاورو گروهی و خلوای

 سا ت خدمات در ۱۹ تا ۹ :درمان سرپائی فشردو

 هدته، شامص مشاورو گروهی و خلوای

  خانه بهبودی یموسو  به متراکتز زنتدگتی پتاهنا

تیمين اتاا و خواره،  من دریافت خدمات درمانی 

 .سرپایی خارخ از مرص

  درمان شبانه روزیا خدمات درمانی شبانته روزی

  اختش  ملر  مواد کص و شدید

 ۲۴ مدیریت تره ا تتتيتادا ستص زدایتی بتا تيتنتی 

 روز هدته و حمایت در پاه ماندن ۷/سا ته

 برنامه درمان شبه افيونی (OTP) / درمان با کمتر

 (MAT) دارو

تمرکز بر شصخ  یندز با 
 یربا یری شصلی

اکمتدا کتانتتتی در SUD سامانه مرا تبتتتی

کته بتا بتودجته SUD سامانه جدیتد درمتان

شتود، شتمتا را در  دو تینن تیمتيتن متی

دهد. این کتار بتا ارزیتابتی  او ویت  رار می

خدمتات مت تلتوو متورد نتيتاز و ستاتد 

یربا یری شصلی با استدادو از میيارهای 

انتیتا  (ASAM) انیمن داروی ا تياد امریکا

  .شود می

کند کته شتمتا بته  این ارزیابی تضمين می

بتتهتتتتتریتتن نتتو  ختتدمتتات بتترای نتتيتتازهتتای 

در وتیدنده بده .تان ارجا  دادو شوید شصلی

ک د به دور م یرترن بدهدتدودن و  شما کم  می

 .استکالل خود را ک ل ک ید

خدمات ،یماوی که تحت درمدان  درار هدیدریدد از 

ی شتویتد مدیریت پروندو بهرو متنتد متی تددا ا

موفکیت م تمر و ارجاا به سایدر مد دابدم بدران 

 .تان ادمی ان یاطا شود ارتکام سالمت کسی

راهی اسانتر برای دسترسی به 
 خدمات

اهر به ک ل ادالمات بیشتر در مدورد خددمدات اخدتدالل 

 یمددا کداودتدی  SUD مصرف مواد ای سدامداوده مدرا دتدتدی

خو پشتيبانی دسترسی و  م د م تید، لنسا  با مال ه

-1 به شمارو («خو پشتيبانی») ارجا  ملر  مواد

شما به مشاور مصدرف  .تماس ب یرید .844-682-7215

مدان شدمدا  تواود به پدرسدش شوید که می مواد وطا می

پاس  داد ، جربال درن را اودنداا و در SUD دربار  خدمات

 .طورت لجوا شما را به خدماتی م اسل ارجاا دمد

 ۹ طدتدک الدی ۸ این خط پشتیتاوی ای دوش ته تا جمطه، ای

شل پاس  وستت تماس مان خاری ای سامدات کدارن را 

دمددت  پداسد  مدی (CSS) مرکج خدمات پشتیتاوی بحراوی

را خط پشتیتاودی در روی کدارن  CSS مان ارسالی به پیاا

 .دمد بطد پاس  می

لنسا  توجه داشته باشیدش خط پشتیتاودی مدیده خددمدات 

 دمد ارائه ومی SUD مشاور 



 

 SUDای دریق تماس با خط ییر، به خدمات

 » یمدا کاوتی SUDساماوه مرا تتی»

 دسترسی یابیدش 

خو پشتيبانی دسترسی و ارجا  

 ملر  مواد مصدر

1-844-682-7215 

 دوش ته تا جمطه

 شل ۹طتک الی  ۸

تماس مان خاری ای سامات کارن را مرکج 

پاس   (CSS)خدمات پشتیتاوی بحراوی 

خط »را  CSSمان ارسالی به  دمدت پیاا می

پشتیتاوی دسترسی و ارجاا مصرف مواد 

 دمد در روی کارن بطد پاس  می »م در

بران دریافت کم  در مدیریت ترک امتیاد 

 فورن، با مرکج ییر تماس ب یریدش

 مرکز سص زدایی و بهبودی

Cherry Hill  

1-866-866-7496 

 خدمات مرا بتی بهداشتی رفتاری اکمدا کانتی

2222 Embarcadero Cove 

Oakland CA 94626 

 

 در راب ه با این بروشور، پرسشی دارید؟ 

 ایميص بزنيدSUD@acgov.org  داً به 

 

 شما یمدا کاوتی  SUDساماوه مرا تتی 

 .دهد میاو ویت  رار را در 

 

 در رابنه با خدمات ییر بیشتر بداویدش

 

  دریافت خدمات بیدشدتدر در یمدید ده

 SUDارجاا و درمان 

 تدریدن  جربال رن و ارییابدی مد داسدل

 سنک خدمات درماوی

 دم دهان خددمدات کده  هست و با ارائه

و تت به موفکیت و بهتودن شدمدا 

 ک  د ای اس م ئولیت می

 

 SUD، سامانه مراقبتی ۸۱۱۲ژوئیه  ۱از تاریخ 

آالمدا کانتی با خدمات و پشتیبانی بهبود یافته، به 

 دهد  فعالیت ادامه می

 

موارد ارتقا خدمات 

سامانه مراقبتی اختالل 

مصرف مواد مخدر 

(SUD) آالمدا کانتی 

Farsi 


