
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدا کانتی آ

 

خط پشتیبانی دسترسی و ارجاع 

 مصرف 

 مواد مخدر
 

1-844-682-7215 
 
 

اجراکننده برنامه:

 
 
 

خط پشتیبانی دسترسی و 
ارجاع مصرف مواد مخدر 

 «(خط پشتیبانی)»
 شماره خط رایگان:

 
1-844-682-7215 

 
 ساعات کاری:

 شب۹-صبح ۸جمعه -دوشنبه

تماس های خارج از ساعات کاری را مرکز خدمات 
های ارسالی دهد. پیام( پاسخ میCSSپشتیبانی بحرانی )

خط پشتیبانی دسترسی و ارجاع مصرف »را  CSSبه 
 دهددر روز کاری بعد پاسخ می« مواد مخدر

 
 برای دریافت پشتیبانی

 ترک فوری، بامدیریت 

 مرکز سم زدایی و بهبودی

Cherry Hill :تماس بگیرید 

1-866-866-7496 

acdetox@hsimail.org 

 
 
 
 

 
تأمین کننده بودجه خدمات:

 
 

 

 

 

تصال شما به سامانه مراقبتی اختالل مصرف مواد مخدر آالمدا ا
 کانتی

 

 سامانه مراقبتی اختالل مصرف مواد مخدر آالمدا کانتی سطوح درمانی

های خط پشتیبانی دسترسی و ارجاع دهد. ارزیابیمراقبی زیر را ارائه می

 Substance Use Access and Referralمصرف مواد مخدر )

Helplineکند: ( بهترین خدمات را برایتان تعیین می 

 ساعت خدمات در هفته، شامل مشاوره گروهی و خصوصی ۹تا درمان سرپائی:  

ساعت خدمات در هفته، شامل مشاوره گروهی و  ۱۹تا  ۹درمان سرپائی فشرده: 

 خصوصی

 Sober Living)موسوم به مراکز زندگی پاک ) خانه بهبودی

Environments ضمن دریافت خدمات درمانی خوراک((:  تأمین اتاق و ،

 سرپایی خارج از محل.

 خدمات درمانی شبانه روزی اختالل مصرف مواد کم و شدید درمان شبانه روزی:  

روز هفته و حمایت در پاک  ۷ساعته/ ۲۴سم زدایی بالینی مدیریت ترک اعتیاد: 

 ماندن

 (MAT( / درمان با کمک دارو )OTPبرنامه درمان شبه افیونی )



 

  در صورتی که به درمان شبانه روزی یا درمان خانه

بهبودی نیاز باشد، یکی از کارکنان خط پشتیبانی خدمات 

به افرادی که پذیرش شده اند، را  مدیریت مراقبت هماهنگ شده

دهد.ارائه می

 

 

 

 

  و  کنیدشرکت می دقیقه ای غربالگری ۱۵تلفنی در جلسه

های طی آن یکی از اعضای کارکنان بالینی اطالعات بیشتری درباره نگرانی

هایی را مطرح کند تا بهترین کند. همچنین ممکن است پرسششما کسب می

 درمان را در نظر بگیرد. 

  در صورت نیاز به غربالگری بیشتر به منظور ارجاع به مرکز

برای دو روز  ری قرار غربالگری حضودرمانی مناسب، 

توان شود. غربالگری شخصی را میکاری بعد تعیین می

 South Countyدر دفاتر خط پشتیبانی سوث کانتی )

Helpline Offices( مستقر در فرمونت )Fremont )

انجام داد.

 

خط پشتیبانی دسترسی و ارجاع 

«( خط پشتیبانی)»مصرف مواد مخدر 

 آالمدا کانتی
ساکنان شهرستان آالمو برای  این یک خط حمایت برای

دسترسی به خدمات غربالگری، ارزیابی و ارجاع برای درمان 

 .مصرف مواد مخدوش شده توسط بودجه عمومی است

رد؟میچه کسی  گی ب ماس  ت د  ن ا و  ت

ساله و بزرگتر که در آالمدا کانتی زندگی می ۱۸بزرگساالن 

 توانند با خط پشتیبانی به شمارهکنند می

 تماس بگیرند 1-844-682-7215 

ریت ترک اعتیاد فوری، با مرکز سمبرای دریافت کمک مدی

 به شماره Cherry Hillزدایی و بهبودی 

 acdetox@hsimail.orgیا  7496-866-866-1 

 Fairmont 2035، یا به آدرس آن واقع در تماس بگیرید

Leandro CA 94578Drive, San  مراجعه کنید 
 

شود، به )اختالل مصرف مواد( که با بودجه دولتی تأمین می SUD**خدمات 

-Medi، افراد واجد شرایط Medi-Cal ،HealthPACافراد تحت پوشش 

Cal شودو مشتریان تهیدست ارائه می 

 دهد؟گیرم، چه اتفاقی رخ میزمانی که تماس می

 هنگام تماس با خط پشتیبانی رخ دهد، ذکر شده است:در اینجا شرحی کوتاه از آنچه ممکن است 

mailto:acdetox@hsimail.org

