
  

 

مصرف مواد خط راهنمای پذیرش و ارجاع سوء

 «(خط راهنما)»مخدر شهرستان آالمدا 

 اطالعات دربارهبرای کسب 

 مصرفها و خدمات درمان سوءبرنامه

 مواد مخدر در شهرستان آالمدا با

 تماس بگیرید.« خط راهنما»

 خط راهنمای پذیرش

 مصرف مواد مخدرو ارجاع سوء

 ساعات کار:

  ب.ظ 6:00صبح تا  8:00

 دوشنبه تا جمعه

 شماره تماس:

1-844-682-7215 

ترک اعتیاد، با  24/7مندی از حمایت برای بهره

Cherry Hill Detox :تماس بگیرید 

  7496-866-866-1 :تماس

   acdetox@hsimail.org:ایمیل 

 , Fairmont Drive 2035 :نشانی

San Leandro, Ca 94578 

 شهرستان آالمدا 

 برای دریافت این بروشور در

 های جایگزین، با نشانی قالب

SUDSystemofCare@acgov.org  یا شماره

 7215-682-844-1بگیرید:  زیر تماس

 خط راهنمای

 درمان و ارجاع

 مصرف مواد مخدرسوء

www.acbhcs.org 

 شماره تماس: 

1-844-682-7215 
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مراقبت ایجاد ارتباط بین شما و زنجیره  افتد؟پس از تماس گرفتن، چه اتفاقی می دهندگان شبکه ما:ارائه 

 مصرف مواد مخدر شهرستان آالمداسوء

مصرف مواد مخدر زنجیره مراقبت سوء

درمانی زیر را انواع خدمات  شهرستان آالمدا

 کندارائه می

 

 ساعت 19تا  :درمان سرپایی

 خدمات در هفته،

 شامل مشاوره گروهی

 و فردی.

 

 های زندگی هشیارخانه :اقامتگاه بهبود 

 همراه ارائه درمان سرپاییبه

 خارج از محل.

 

برنامه زندگی اجتماعی با  :درمان اقامتی 

 خدمات درمان در محل

 

 24/7پشتیبانی  :مدیریت ترک اعتیاد

 زدایی و ترک اعتیاددر زمینه سم

 با مدیریت بالینی.

 

درمان با  (:OTP) درمان با مواد مخدر . 

 و مشاوره. حفظ وضعیت با دارو، زدایی وسم

 

 ای تلفنیدقیقه-15جلسه غربالگری شما در 

کنید. یکی از کارکنان به مشکالت شرکت می

هایی کند. مجموعه پرسششما رسیدگی می

برای ارزیابی نیازهای شما و تعیین درمان 

شود. ممکن مناسب برای شما، مطرح می

 است غربالگری حضوری نیز ضرورت یابد.

 

 خدمات« خط راهنما»کارکنان 

 مستمر را بهپایش مراقبت 

 ان اقامتی یاافراد مشمول خدمات درم

 کنند.اقامتگاه بهبود ارائه می

 

 توانند تماس بگیرند؟چه کسانی می

 ساله و باالتر ساکن  18بزرگساالن 

 توانند با شماره زیر شهرستان آالمدا می

 تماس بگیرند:« خط راهنما»با 

1-844-682-7215 

 

Aegis Treatment  

AC Collaborative Courts  

Alameda Health System  

BAART Programs  

Berkeley Addiction Treatment  

Bi-Bett Inc.  

Center Point Inc.  

Fremont Youth & Family Services  

CURA Inc.  

HAART Programs  

HealthRIGHT 360  

Horizon Services Inc.  

La Familia Counseling  

Lifeline Treatment Services  

Lifelong Medical Care  

Magnolia Women's Recovery  

MedMark Treatment Centers  

New Bridge Foundation  

Options Recovery Services  

Second Chance Inc.  

West Oakland Health Council 

 

دهندگان ما، به این نشانی مراجعه برای کسب اطالعات درباره ارائه

http://www.acbhcs.org/provider- کنید:

directory/ 
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