
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Kết nối quý vị với Hệ Thống Chăm 
Sóc Rối Loạn Do Lạm Dụng Dược 

Chất của Quận Alameda 
 

Hệ Thống Chăm Sóc Rối Loạn Do Lạm Dụng 

Dược Chất của Quận Alameda cung cấp các 

cấp độ chăm sóc điều trị sau đây. Đánh giá bởi 

Đường Dây Trợ Giúp Tiếp Cận và Giới Thiệu 

Điều Trị Lạm Dụng Dược Chất sẽ xác định 

dịch vụ nào phù hợp nhất đối với quý vị: 

Điều Trị Ngoại Trú: Lên đến 9 giờ dịch vụ mỗi tuần, bao 

gồm tư vấn nhóm và tư vấn cá nhân 

Điều Trị Ngoại Trú Tăng Cường: 9 đến 19 giờ mỗi tuần, 

bao gồm tư vấn nhóm và tư vấn cá nhân 

Lưu Trú Phục Hồi (cũng được gọi là: Môi Trường Sống Cai 

Nghiện): Dịch vụ ăn ở trong khi tham gia các dịch vụ 

điều trị ngoại trú được cung cấp ngoài cơ sở. 

Điều Trị Nội Trú: Các dịch vụ điều trị nội trú đối với SUD 

mức độ thấp và cao  

Kiểm soát hội chứng cai nghiện: Dịch vụ khử độc và hỗ 

trợ cai nghiện có kiểm soát lâm sàng 24/7 

Chương Trình Điều Trị Thuốc Phiện (OTP) / Điều Trị Có 

Hỗ Trợ Bằng Thuốc (MAT) 

 
 
 

Đường Dây Trợ Giúp Tiếp Cận 
và Giới Thiệu Điều Trị Lạm 

Dụng Dược Chất (“Đường Dây 
Trợ Giúp”) 

Số Miễn Phí: 
 

1-844-682-7215 
 

Giờ Làm Việc: 

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 sáng - 9:00 tối 

Các cuộc gọi thực hiện sau giờ làm việc sẽ được 
trả lời bởi Dịch Vụ Hỗ Trợ Khủng Hoảng (Crisis 

Support Services, CSS). Tin nhắn để lại với CSS 
sẽ được Đường Dây Trợ Giúp Tiếp Cận và Giới 
Thiệu Điều Trị Lạm Dụng Dược Chất trả lời vào 

ngày làm việc hôm sau 
 

Để được hỗ trợ kiểm soát hội chứng cai 
nghiện khẩn cấp, 

liên hệ 

Trung Tâm Khử Độc 

và Cai Nghiện Cherry Hill: 

1-866-866-7496 

acdetox@hsimail.org 

 
 

 
Một dịch vụ được tài trợ bởi: 

 

QUẬN ALAMEDA  

 

ĐƯỜNG DÂY TRỢ GIÚP  

TIẾP CẬN VÀ GIỚI 

THIỆU ĐIỀU TRỊ LẠM 

DỤNG DƯỢC CHẤT 
 

1-844-682-7215 
 

Một chương trình được điều hành bởi:



 

Đường Dây Trợ Giúp Tiếp 

Cận và Giới Thiệu Điều Trị 

Lạm Dụng Dược Chất 

Quận Alameda (“Đường 

Dây Trợ Giúp”) 
Đường Dây Trợ Giúp là cách để cư dân Quận 

Alameda tiếp cận và được giới thiệu đến các 

chương trình sàng lọc, đánh giá và điều trị Rối 

Loạn Do Lạm Dụng Dược Chất được tài trợ 

công**. 

Ai có thể gọi? 

Người trưởng thành 18 tuổi trở lên sống tại 

Quận Alameda có thể gọi cho Đường Dây 

Trợ Giúp theo số 1-844-682-7215 

Để được giúp đỡ kiểm soát hội chứng cai 

nghiện khẩn cấp, hãy gọi cho Trung Tâm Khử 

Độc và Cai Nghiện Cherry Hill theo số 

1-866-866-7496 hoặc acdetox@hsimail.org, 

hoặc đến cơ sở của họ tại 2035 Fairmont 

Drive, San Leandro CA 94578 

 

** Các dịch vụ điều trị SUD được tài trợ công dành cho 

các bên thụ hưởng Medi-Cal, HealthPAC, những người 

đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medi-Cal, và khách hàng 

nghèo không có các hình thức bảo hiểm khác 

 

 

 Quý vị sẽ tham gia sàng lọc qua điện 

thoại trong 15 phút, trong đó nhân viên 

lâm sàng sẽ tìm hiểu thêm về các quan 

ngại của quý vị. Họ có thể đặt ra một loạt 

các câu hỏi để đánh giá phương pháp điều 

trị nào phù hợp nhất đối với quý vị.  

 Nếu cần sàng lọc thêm để giới thiệu điều 

trị thích hợp, một cuộc hẹn sàng lọc trực 

tiếp sẽ được lên lịch trong vòng 2 ngày 

làm việc. Sàng lọc trực tiếp có thể được 

tiến hành tại các Văn Phòng của Đường 

Dây Trợ Giúp South County ở Fremont. 

 

 

 

 

 Nếu cần các dịch vụ Điều Trị Nội Trú 

hoặc Lưu Trú Phục Hồi, nhân viên 

Đường Dây Trợ Giúp sẽ cung cấp dịch 

vụ quản lý chăm sóc có điều phối liên 

tục cho những ai được đưa vào điều trị. 

Chuyện gì xảy ra khi tôi gọi điện? 

Đây là một bản tóm tắt ngắn gọn và những gì có thể xảy ra khi quý vị gọi cho Đường Dây 

Trợ Giúp: 

mailto:acdetox@hsimail.org

