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Ai có thể yêu cầu AOT? 

 Thân nhân ruột thịt trong gia đình  

 Người lớn ở chung với người đó 

 Giám đốc của cơ quan, tổ chức, cơ sở, hoặc bệnh viện chữa trị  

 Chuyên viên sức khỏe tâm thần có giấy phép chữa trị 

 Nhân viên cảnh sát, viên chức quản chế hoặc tạm tha có điều kiện đang giám sát người đó  

Ai hội đủ điều kiện để được AOT? 

 Cư dân Quận Alameda, tối thiểu 18 tuổi 

 Xác định lâm sàng cho thấy rằng người đó không thể tồn tại một cách an toàn trong cộng đồng mà không có 

sự giám sát  

 Tình trạng của người đó suy sụp đáng kể 

 Người đó có cơ hội để tham gia vào việc soạn thảo kế hoạch điều trị của họ cho các dịch vụ và tiếp tục 

không tham gia   

 Có quá trình thiếu sự tham gia trong một chương trình sức khỏe tâm thần đã đưa đến hậu quả 2 lần hoặc nhiều 

hơn nhập viện trong 36 tháng qua, hoặc tìm cách để gây tác hại trong 48 tháng qua  
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Chúng tôi biết con đường dẫn đến cảm giác mạnh khỏe hơn có thể khó khăn, và không ai cần 

phải vượt qua một mình. Quý vị thật sự đã gặp nhiều khó khăn, và đã đến lúc để có một sự 

thay đổi lành mạnh. Chương trình AOT ở đây để giúp quý vị tiến bước, cảm thấy mạnh khỏe 

hơn và hạnh phúc với cuộc sống của quý vị. Chúng tôi tại AOT muốn giúp quý vị làm điều đó. 

Những dịch vụ nào được cung cấp cho người tham gia AOT? 

 Phương pháp nhắm vào việc phục hồi, dựa vào sức mạnh 

của bệnh nhân 

 Các dịch vụ quản lý nội vụ/vây quanh tập trung  

 Các dịch vụ cho những bệnh có thể cùng xảy ra 

 Ban nhân viên đáp ứng 24/7 khi cần 

 Các dịch vụ đến tận nơi 

 Nối kết với các dịch vụ giáo dục và huấn nghệ 

 Nối kết với các cơ quan hỗ trợ gia cư 

HÃY GỌI SỐ 1-800-491-9099 ĐỂ ĐƯỢC THANH LỌC CHO AOT. CÁ NHÂN ĐƯỢC QUẬN THẨM ĐỊNH 
VÀ ĐƯỢC GIỚI THIỆU CHỮA TRỊ Ở MỨC THÍCH HỢP. CÁC DỊCH VỤ AOT ĐỀU THEO LỆNH TÒA. 

 


