
 

 (AOTبرنامه پیلوت درمان سرپایی کمکی شهرستان آالمدا )

1-800-491-9099 

 
 تقاضا دهند؟ AOT توانند برایچه کسانی می

 اعضای نزدیک خانواده ·

 کنندافراد بزرگسالی که با فرد زندگی می ·

 مدیر نهاد، سازمان، مرکز یا بیمارستان درمان کننده ·

 متخصص روانی و بهداشتی مجاز ·

  مسئول صلح، نگهبان یا مسئول ناظر که سرپرست فرد است ·

 است؟ AOT چه کسی واجد شرایط

 ساله 18ساکن شهرستان آالمدا، حداقل  ·

 تشخیص بالینی که فرد به احتمال زیاد بدون سرپرست در جامعه در امان نخواهد بود ·

 شرایط فرد به طور چشمگیری رو به زوال است ·

 تا در توسعه طرح درمانی خود برای خدمات شرکت کند و همواره نتوانسته است مشارکت داشته باشد به فرد این فرصت داده شده است ·

  بار در بیمارستان بستری شود،  2ماه گذشته موجب شده است حداقل  36داشتن سابقه عدم مشارکت در یک برنامه سالمت روان که در  ·

 ه استماه گذشته یکبار اقدام به آسیب رساندن کرد 48یا در   

 Have a history of lack of participation in a mental health program that have resulted in either 2 or more   
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دشواری است، و هیچکس نباید مجبور شود به تنهایی این راه را طی کند. مبارزات شما دانیم که راه رسیدن به احساس خوب راه ما می

 واقعی هستند و زمان آن رسیده است که تغییری در شرایط بهداشتی ایجاد کنید.

شما در این خواهیم به می AOTاینجاست تا به شما کمک کند تا احساس بهتری داشته و از زندگی خود راضی باشید. ما در  AOTبرنامه 

 راه کمک کنیم.

  وجود دارند؟ AOT کنندگان در برنامهچه خدماتی در اختیار شرکت

 محور و مبتنی بر قدرت-رویکرد ترمیم ·

 های ویژهخدمات مدیریت/رسیدگی به پرونده ·

 خدمات توانایی همزمان ·

 ساعته در هفت روز هفته در صورت نیاز 24پاسخ کارکنان به طور  ·

 خدمات موضوعی ·

 ارتباط با خدمات آموزشی و شغلی و آموزش ·

 ارتباط با حمایت در امور مسکن ·

  

دهد. خدمات کند و به سطح درمان مربوطه ارجاع میتماس بگیرید. این بخش افراد را ارزیابی می 9099-491-800-1با شماره  AOTبرای انجام بررسی 

AOT شوند.طبق حکم دادگاه ارائه می 

 


