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County of Sacramento 

Department of Health Services  
Mental Health Plan Medi-Cal Provider List                                                                                                                                                                                                                                                                 

دهندگان خدمات سالمت کنند. تنها ارائهکه تحت هدایت یک پزشک دارای پروانه در حدود طبابت خود فعالیت یم  ان کیس دهندگاندهنده یا تییم از ارائه خدمات را ممکن است یک ارائه
 دهندگان طرح ذکر شده اند. فهرست ارائه دهندگان خدمات اختالل مرصف مواد دارای پروانه در روانی دارای پروانه، مجاز یا ثبت شده و ارائه

 
 با  برریس کردن

ً
وری است. لطفا اورژانیس ضی ورت پزشیک برای خدمات رسپانی و غیر س بودن،  4881-881-888-1یا خط رایگان  1055-875 (916) به شماره Access Teamضی برای در دسیر

ید.  افراد ناشنوا و کم شنوا یمنیاز به امکانات و ارجاع به ارائه  تماس بگیرید. California Relay 711از طریق خدمات رله ویدئو یا   Access Teamتوانند با دهندگان مندرج تماس بگیر
 

ایط   Sacramento County Mental Health Planدهندگان تمایم ارائه جم شفایه را بدون هزینه برای ذیرسر  کنند.  نفع فراهم یمحضور میر
 

 با Sacramento County's Provider Listبرای کسب اطالعات بیشیر درباره 
ً
ید.  4881-881-888-1یا خط رایگان   6069-875 (916)به شماره  Member Services، لطفا  تماس بگیر

 
/قویم خاص است. همه ارائهه معنی ارائهدهنده بدو ستاره )**( بعد از نام ارائه

ی
دهندگان ملزم هستند در آموزش برگزار شده توسط کاننر و/یا آموزش صالحیت دهنده ویژه گروه فرهنیک

 معادل برگزار شده توسط 
ی

دهندگان قید کت کنند. تمایم ارائهرسر  Sacramento County Mental Health Planبه عنوان بخیسر از توافقنامه خود برای ارائه خدمات از طریق  BHSفرهنیک
 پذیرند. شده بیمار جدید یم

 
یس افراد دارای معلولیت طبق تعریف  تا  ند ا قادر  Sacramento County Mental Health Planدهندگان تمایم ارائه را فراهم کنند.  Americans with Disabilities Actنیازهای دسیر

Sacramento County Access Team ی برنامهیم یس شما را رفع یمتواند به شما در تعییر ین شکل نیازهای خاص دسیر  کنند، کمک کند. هانی که به بهیر
 

 
 سازمانی

Asian Pacific Community Counseling** 
7273 14th Avenue, Suite 120-B Sacramento, 95820 

(916) 383-6783 

www.apccounseling.org 
 
 
 
 

صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر  ۵

روز هفته در شرایط بحرانی بنا  ۷ساعته  ۲۴
 به درخواست

پنجابی، ای، ماندرین، قابلیت زبانی/فرهنگی: عربی، کانتونی، هندی، همونگ، ایلوکانو، ژاپنی، کره
 تونگایی، ویتنامی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفال و بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن/اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Bay Area Community Services 
9333 Tech Center Drive, Suite 100 
Sacramento, 95826 

(510) 613-0330 
https://www.bayareacs.org/ 

 
 
 
 

  

صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر  ۵

روز هفته در شرایط بحرانی بنا  ۷ساعته  ۲۴
 به درخواست

ای، ماندرین، پنجابی، قابلیت زبانی/فرهنگی: عربی، کانتونی، هندی، همونگ، ایلوکانو، ژاپنی، کره
 تونگایی، ویتنامی

 روانی عمومی و تخصصی اطفال و بزرگساالن ها: خدمات سالمتتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن/اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

 

 

 

http://www.apccounseling.org/
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Bay Area Community Services- CORE Sycamore 
9343 Tech Center Drive, Suite 175 

& 185 
Sacramento, 95826 

(916) 379-7964 
https://www.bayareacs.org/ 

 
 
 
 

  

صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر  ۵

روز هفته در شرایط بحرانی بنا  ۷ساعته  ۲۴
 به درخواست

ای، ماندرین، پنجابی، قابلیت زبانی/فرهنگی: عربی، کانتونی، هندی، همونگ، ایلوکانو، ژاپنی، کره
 تونگایی، ویتنامی

 بزرگساالنها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفال و تخصص

 گروه سنی: بزرگساالن/اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

 

 

 

Bay Area Community Services- CORE Cedar 
4600 47th Avenue, Suite 111 & 211 
Sacramento, 95824 

(916) 318-0141 
https://www.bayareacs.org/ 

 
 
 
 

  

صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر  ۵

روز هفته در شرایط بحرانی بنا  ۷ساعته  ۲۴
 به درخواست

ای، ماندرین، پنجابی، قابلیت زبانی/فرهنگی: عربی، کانتونی، هندی، همونگ، ایلوکانو، ژاپنی، کره
 تونگایی، ویتنامی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفال و بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن/اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

 

 

 

Casa Pacifica Centers 
1722 South Lewis Road  

Camarillo, 93012 

(805) 366-4170 

www.casapacifica.org 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: اسپانیایی  روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 

 خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالها: تخصص
 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Central Star Behavioral Health, Inc. 
3800 Watt Ave Suite 110 

Sacramento, 95821 

(916) 584-7800 

http://www.starsinc.com/sacramento-county/ 
 

صبح  ۸:۳۰ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر ۵الی 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Central Star Children's Outpatient Specialty Mental Health Services 

3800 Watt Ave Suite 110 

Sacramento, 95821 

(916) 584-7800 

http://www.starsinc.com/sacramento-county/ 
 

صبح الی  ۹ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر ۷

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 ی عمومی و تخصصی اطفالها: خدمات سالمت روانتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

http://www.casapacifica.org/
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Central Star-Consultation, Support and Engagement Team 
401 S Street, Suite 101 

Sacramento, 95811-6919 

(916) 584-7800 

http://www.starsinc.com/sacramento-county/ 

صبح الی  ۱۱ساعات کاری: دوشنبه تا شنبه 
 عصر ۸

 قابلیت زبانی/فرهنگی: همونگ، اسپانیایی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Central Star-Full Service Partnership 

401 S Street, Suite 101 

Sacramento, 95811 

(916) 584-7800 

صبح الی  ۹ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر ۵

 های درمانیویژه گروه تریساعات طوالن

 قابلیت زبانی/فرهنگی: همونگ، اسپانیایی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گذار(گروه سنی: اطفال )جوانان در سن 

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

 
Children's Receiving Home 

3555 Auburn Blvd. 

Sacramento, 95821 

(916) 482-2370 

www.crhkids.org 
 
 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: اسپانیایی روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 

 سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالها: خدمات تخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 
 

Dignity Medical Foundation 
9837 Folsom Blvd, Suite F 

Sacramento, 95827 

(916) 450-2600 

https://www.dignityhealth.org/sacramento/medical-group/mercy-medical- group/services/counseling-
and-psychiatry/dignity-health-medical-foundation-childrens-centers 

 ۹ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر ۵صبح الی 

 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: هندی، پنجابی، اسپانیایی

ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی تخصص
 اطفال

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 
 

Dignity Medical Foundation (Children's South) 
6615 Valley Hi Drive Suite A  

Sacramento, 95823 

(916) 450-2650 

https://www.dignityhealth.org/sacramento/medical-group/mercy-medical- group/services/counseling-
and-psychiatry/dignity-health-medical-foundation-childrens-centers 

 ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر ۵صبح الی 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: هندی، پنجابی، اسپانیایی

ت روانی عمومی و تخصصی ها: خدمات سالمتخصص
 اطفال

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 
 

El Hogar Community Services, Inc. - CORE Mariposa 
600 Bercut Drive 

Sacramento, 95811 

(916) 440-1500 

www.elhogarinc.org 
 
 
 

 ۸دوشنبه تا جمعه ساعات کاری: 
 عصر ۵صبح الی 

 

 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: لهستانی، اسپانیایی

ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی تخصص
 بزرگساالن

 گروه سنی: بزرگساالن

 خانمان از طریق مراجعه شخصیپذیرش بیماران بی

http://www.starsinc.com/sacramento-county/
http://www.crhkids.org/
http://www.dignityhealth.org/sacramento/medical-group/mercy-medical-
http://www.dignityhealth.org/sacramento/medical-group/mercy-medical-
http://www.dignityhealth.org/sacramento/medical-group/mercy-medical-
http://www.dignityhealth.org/sacramento/medical-group/mercy-medical-
http://www.dignityhealth.org/sacramento/medical-group/mercy-medical-
http://www.dignityhealth.org/sacramento/medical-group/mercy-medical-
http://www.elhogarinc.org/
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El Hogar Community Services, Inc. - CORE Marigold 
8421 Auburn Blvd, Suite 162 & 164, Citrus Heights, CA 95610  
(916) 441-3819 
www.elhogarinc.org 

 ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر ۵صبح الی 

 

 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: لهستانی، اسپانیایی

و تخصصی ها: خدمات سالمت روانی عمومی تخصص
 بزرگساالن

 گروه سنی: بزرگساالن

 خانمان از طریق مراجعه شخصیپذیرش بیماران بی

El Hogar Community Services, Inc. (Sierra Elder Wellness Program) 
 

630 Bercut Drive, Suite C  
Sacramento, 95811 

(916) 363-1553 

www.elhogarinc.org 

 ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر ۵صبح الی 

 روز هفته ۷ساعته/ 24پاسخگویی 

قابلیت زبانی/فرهنگی: فارسی، همونگ، ژاپنی، روسی، 
 اسپانیایی، سوئدی، تاگالوگ

ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی تخصص
 بزرگساالن

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

El Hogar Community Services, Inc. (Community Justice Support Team) 
 

4433 Florin Road Suite 600 
Sacramento, 95823 

(916) 234-2577 
www.elhogarinc.org 

 ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر ۵صبح الی 

 روز هفته ۷ساعته/ 24پاسخگویی 

قابلیت زبانی/فرهنگی: فارسی، همونگ، ژاپنی، روسی، 
 اسپانیایی، سوئدی، تاگالوگ

ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی تخصص
 بزرگساالن

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 
 

Gateway Residential Programs 

1780 Vernon Street, Suite 1 

Roseville, 95678 

(916) 782-1111 

 
 

 عصر ۵صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

God's Love Outreach Ministries 
1111 W. Tokay Street 
Lodi, 95240 

(925) 999-4119 
https://www.godsloveoutreach.com/ 

 ۵صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 روز هفته ۷ساعته/ 24پاسخگویی 

 تاگالوگقابلیت زبانی/فرهنگی: فارسی، همونگ، ژاپنی، روسی، اسپانیایی، سوئدی، 

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 
 
 
 
 
 

http://www.elhogarinc.org/
http://www.elhogarinc.org/
http://www.elhogarinc.org/
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HeartLand Child & Family Services 
3833 Stockton Blvd, Suite 485 
Sacramento, 95823 

(916) 942-9060 

www.doingwhateverittakes.org 

 ۷صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: کانتونی، همونگ، ژاپنی، اسپانیایی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

HeartLand Child & Family Services 
811 Grand Ave Suite D  

Sacramento, 95838 

(916) 922-9868 

www.doingwhateverittakes.org 

 ۷صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: کانتونی، همونگ، ژاپنی، اسپانیایی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

HeartLand Child & Family Services 
811 Grand Ave Suite A1 & A4  

Sacramento, 95838 

(916) 922-9868 

www.doingwhateverittakes.org 

 ۷صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: کانتونی، همونگ، ژاپنی، اسپانیایی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamاز طریق پذیرش بیمار 

ServicesHeartLand Child & Family  
2829 Watt Avenue, Suite 200 

Sacramento, 95821 

(916) 418-0828 

www.doingwhateverittakes.org 

 ۶صبح الی  ۹ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 زبانی/فرهنگی: کانتونی، همونگ، ژاپنی، اسپانیاییقابلیت 

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

                                                                                                                                          La Familia Counseling Center, Inc.** 
3301 37th Avenue 

Sacramento, 95820 

(916) 452-3601 

www.lafcc.org 
 
 

صبح الی  ۸:۳۰ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر ۵:۳۰

 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: همونگ، اسپانیایی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Mountain Valley Child and Family Services, Inc. 

                                                                                     24077 State Highway 49 

                                                                                     Nevada City, 95959 

                                                                                     (530) 265-9057 سایت در دسترس نیستوب  

ساعات کاری: 
 ۷ساعته/ 24

 روز هفته
 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: اسپانیایی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamمار از طریق پذیرش بی

Pacific Clinics 
7248 S. Land Park Drive, Suite 103 
Sacramento, 95831 

(916) 388-6400 
www.upliftfs.org 

 ۵صبح الی  ۸:۳۰ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 

 کرواتی، اسپانیایی-صربیای، قابلیت زبانی/فرهنگی: همونگ، کره

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

http://www.doingwhateverittakes.org/
http://www.doingwhateverittakes.org/
http://www.doingwhateverittakes.org/
http://www.doingwhateverittakes.org/
http://www.lafcc.org/
http://www.upliftfs.org/
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Pacific Clinics   
3840 Rosin Ct, Suite 100 
Sacramento, 95834 

(916) 921-0828 

www.upliftfs.org 

 ۵صبح الی  ۸:۳۰ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 

 ایقابلیت زبانی/فرهنگی: اسپانیایی، کره

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Pacific Clinics 
9343 Tech Center Dr., Suite 200 

Sacramento, 95826 

(916) 388-6400 

www.upliftfs.org 

 ۵صبح الی  ۸:۳۰ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 

 کرواتی، اسپانیایی-ای، صربیقابلیت زبانی/فرهنگی: همونگ، کره

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 
 

Paradise Oaks Youth Services 

6060 Sunrise Vista Dr Ste 2100  

Citrus Heights, 95610 

(916) 967-6253 

www.paradiseoaks.com 

 ۵صبح الی  ۸:۳۰ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 شودغیرانگلیسی ارائه میهای قابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Psynergy Folsom Sacramento 
9343 Tech Center Drive, Suite 110 
Sacramento, 95826 

(916) 457-3129 

https://psynergy.org/campuses/sacramento-campus 

 ۵صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Psynergy Roosevelt Clinic A 

4612 Roosevelt Ave 

Sacramento, 95820 

(916) 457-3129 

https://psynergy.org/campuses/sacramento-campus 

 ۵صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میزبانقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای 

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Psynergy Roosevelt Clinic B 
4616 Roosevelt Ave 

Sacramento, 95820 

(916) 457-3129 

https://psynergy.org/campuses/sacramento-campus 
 

 ۵صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 ی عمومی و تخصصی بزرگساالنها: خدمات سالمت روانتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Rebekah Children's Services 

290 IOOF Ave 

Gilroy, 95020 

(408) 846-2100 

www.rcskids.org 

 زبانی/فرهنگی: اسپانیاییقابلیت  روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

http://www.upliftfs.org/
http://www.upliftfs.org/
https://psynergy.org/campuses/sacramento-campus
http://www.rcskids.org/
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River Oak Center for Children, Inc 
 

5445 Laurel Hills Drive 

Sacramento, 95841 

(916) 609-5100 

www.riveroak.org 

 ۶صبح الی  ۸شنبه ساعات کاری: دوشنبه تا پنج
 عصر ۵صبح الی  ۸عصر جمعه 

قابلیت زبانی/فرهنگی: یونانی، هندی، مغولی، لهستانی، پنجابی، سانسکریت، اسپانیایی، روسی، 
 تاگالوگ، اردو

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

 

River Oak Center for Children, Inc. 
5445 Laurel Hills Drive 

Sacramento, 95841 

(916) 609-5100 

www.riveroak.org 

 ۶صبح الی  ۸شنبه ساعات کاری: دوشنبه تا پنج
 عصر

 عصر ۵صبح الی  ۸جمعه 
 

قابلیت زبانی/فرهنگی: یونانی، هندی، مغولی، لهستانی، پنجابی، روسی، سانسکریت، اسپانیایی، 
 تاگالوگ، اردو

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Sacramento Children's Home 
2750 Sutterville Road 

Sacramento, 95820 

(916) 452-3981 

www.kidshome.org 

 روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 

 ۵صبح الی  ۸:۳۰ساعت اداری دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: اسپانیایی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 سنی: اطفالگروه 

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Sacramento Children's Home - Transitional Age Program 
2750 Sutterville Road 

Sacramento, 95820 

(916) 452-3981 

www.kidshome.org 
 
 
 

 روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 

 ۵صبح الی  ۸:۳۰اداری دوشنبه تا جمعه ساعت 
 عصر

 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Sacramento County Mental Health - Adult Psychiatric Support Services Clinic 
 

2130 Stockton Blvd. Suites 100, 200 

Sacramento, 95817 

(916) 875-0701 

https://dhs.saccounty.net/BHS/Pages/Mental-Health-
Services.aspx 

 ۵صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 اسپانیاییقابلیت زبانی/فرهنگی: همونگ، ماندرین، 

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

 

 

 

http://www.riveroak.org/
http://www.riveroak.org/
http://www.kidshome.org/
http://www.kidshome.org/
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Sacramento County Mental Health - Children & Adolescent Psychiatric Services 

3331 Power Inn Rd Suite 140 

Sacramento, 95826 

(916) 875-1183 

https://dhs.saccounty.net/BHS/Pages/Mental-Health-
Services.aspx 

 ۵صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: ماندرین، اسپانیایی، تاگالوگ

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Sacramento County Mental Health - Intake Stabilization Unit 
2150 Stockton Blvd. 

Sacramento, 95817 

(916) 875-1000 

https://dhs.saccounty.net/BHS/Pages/Mental-Health-
Services.aspx 

روز  ۷ساعته/ 24بزرگساالن:  ISUساعات کاری: 

 هفته

 ۷صبح الی  ۱۰یکشنبه : دوشنبه تا ISUاطفال 
 عصر

ای، پرتغالی، روسی، اسپانیایی، قابلیت زبانی/فرهنگی: ارمنی، همونگ، ایلوکانو، ژاپنی، کره
 تاگالوگ، ویتنامی

 ها: تثبیت وضعیت در شرایط بحرانیتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن/اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

San Juan Unified School District - White House Counseling Center 

6147 Sutter Avenue 
Carmichael, 95608 

(916) 971-7640 
www.sanjuan.edu/Page/6926 

 ۸صبح الی  ۹ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
  عصر

 قابلیت زبانی/فرهنگی: ماندرین، اسپانیایی، تاگالوگ

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 سنی: اطفالگروه 

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Stanford Sierra Youth & Families 
8421 Auburn Blvd., Suites 3, 125 & 130 

Citrus Heights, 95610 

(916) 722-6100 

www.youthsolutions.org 

 ۸صبح الی  ۹ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 قابلیت زبانی/فرهنگی: اسپانیایی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Stanford Youth Solutions 

8912 Volunteer Lane 

Sacramento, 95826 

(916) 344-0199 

www.youthsolutions.org 

 ۵صبح الی  ۸دوشنبه تا جمعه ساعات کاری: 
 عصر

 روز هفته ۷ساعته/ 24پاسخگویی 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: ارمنی، کانتونی، آلمانی، ژاپنی، ماندرین، روسی، اسپانیایی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 
 

Star View Children and Family Services - 'The STAY' 
3815 Marconi Ave 

Sacramento, 95821 

(916) 877-5994 
 
 
 
 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 

 بزرگساالن ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصیتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

http://www.youthsolutions.org/
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Summitview Child and Family Services 

670 Placerville Dr. #2 

Placerville, 95667 

(530) 644-2412 

www.summitviewtreatment.org 

 روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 
 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: اسپانیایی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Telecare ARISE 
1103 N B Street, Suite E 
Sacramento, 95811 

(916) 378-8266 
https://www.telecarecorp.com/sacramento-arise 

صبح الی  ۸:۳۰ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر  ۵:۳۰

 روز هفته ۷ساعته/ 24پاسخگویی 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: کامبوجی، ایتالیایی، روسی، اسپانیایی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Telecare EMPOWER 
1103 N. B Street, Suite E 
Sacramento, 95811 

(916) 378-8266 
www.telecarecorp.com/ telecare-empower 

صبح الی  ۸:۳۰ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر  ۵:۳۰

 روز هفته ۷ساعته/ 24پاسخگویی 

 کامبوجی، ایتالیایی، روسی، اسپانیاییقابلیت زبانی/فرهنگی: 

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Telecare OASIS 
1103 N. B Street, Suite D & E 
Sacramento, 95811 

(916) 378-8266 
www.telecarecorp.com/ telecare-empower 

صبح الی  ۸:۳۰ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر  ۵:۳۰

 روز هفته ۷ساعته/ 24پاسخگویی 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: کامبوجی، ایتالیایی، روسی، اسپانیایی

 عمومی و تخصصی بزرگساالنها: خدمات سالمت روانی تخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Telecare Inc.- Sacramento Outreach Adult Recovery (SOAR) 
900 Fulton Avenue, Suite 205 

Sacramento, 95825 

(916) 484-3570 

www.telecarecorp.com/soar/ 

صبح الی  ۸:۳۰ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر  ۵:۳۰

 روز هفته ۷ساعته/ 24پاسخگویی 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: کامبوجی، ایتالیایی، روسی، اسپانیایی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

TLCS, Inc. - Hope CORE 
3727 Marconi Avenue 

Sacramento, 95821 

(916) 485-6500 
www.tlcssac.org 

صبح الی  ۸شنبه ساعات کاری: دوشنبه و سه
 عصر  ۵:۳۰

 عصر ۶صبح الی  ۸شنبه چهارشنبه و پنج

 عصر ۵صبح الی  ۸جمعه 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: عربی، هندی، کوالی، الئوسی، اوبو، پنجابی، روسی، اسپانیایی، اکراینی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

 

TLCS, Inc. - Hope CORE 
3737 Marconi Ave 
Sacramento, 95821 

(916) 480-1801 

www.tlcssac.org 

صبح الی  ۸شنبه ساعات کاری: دوشنبه و سه
 عصر  ۵:۳۰

 عصر ۶صبح الی  ۸شنبه چهارشنبه و پنج

 عصر ۵صبح الی  ۸جمعه 

 ی، اکراینیقابلیت زبانی/فرهنگی: عربی، هندی، کوالی، الئوسی، اوبو، پنجابی، روسی، اسپانیای

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

http://www.telecarecorp.com/soar/
http://www.telecarecorp.com/soar/
http://www.telecarecorp.com/soar/
http://www.tlcssac.org/
http://www.tlcssac.org/


Last Updated: 05/03/2023      17از  10صفحه 
 

 
 

TLCS, Inc. (New Direction - Transforming Lives, Cultivating Success) 
650 Howe Avenue, Bldg. 400-B  

Sacramento, 95825 

(916) 993-4131 

www.tlcssac.org 
 
 
 

 ۴:۳۰صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر 

 روز هفته ۷ساعته/ 24پاسخگویی 
 

قابلیت زبانی/فرهنگی: بنگالی، کانتونی، آلمانی، هندی، همونگ، رواندایی، لیتوانیایی، پنجابی، 
 روسی، اسپانیایی، اردو، ویتنامی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Turning Point Community Programs - CORE Elk Grove 

 

9340 Stockton Blvd 
Elk Grove, 95624 

(916) 509-8189 

www.tpcp.org 

 ۴:۳۰صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Turning Point Community Programs - CORE Madison 

 

3628 Madison Ave, Suite 6 
North Highlands, 95660 

(916) 388-3231 

www.tpcp.org 

 ۴:۳۰صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 

 شودغیرانگلیسی ارائه میهای قابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Turning Point Community Programs - CORE Rosin 

3810 Rosin Court, Suite 170 
Sacramento, 95834 

(916) 567-4222 

www.tpcp.org 
 
 

 ۴:۳۰صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Turning Point Community Programs - Crisis Residential I 
4801 34th Street 
Sacramento, 95820 

(916) 737-9202 
www.tpcp.org 

 روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 
 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میترجمه شفاهی برای زبانقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات 

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

 
 

 

 

http://www.tlcssac.org/
http://www.tpcp.org/
http://www.tpcp.org/
http://www.tpcp.org/
http://www.tpcp.org/
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Turning Point Community Programs - Crisis Residential II 
505 M Street 

Rio Linda, 95673 

(916) 559-5686 

www.tpcp.org 
 
 

 روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 
 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Turning Point Community Programs - Crisis Residential III 

7415 Henrietta Drive 

Sacramento, 95822 

(916) 364-8395 

www.tpcp.org 

 روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 
 

 روسی، اسپانیایی، همونگقابلیت زبانی/فرهنگی: 

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

 

Turning Point Community Programs - Crisis Residential IV 
3440 Viking Drive 

Sacramento, 95827 

(916) 559-5686 

www.tpcp.org 

 روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 
 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالن تخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

 

Turning Point Community Programs - Flexible Integrated Program (FIT) 

3161 Dwight Rd 

Elk Grove 95758 

(916) 427-7141 

www.tpcp.org 

 ۶صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 ساعات کاری اضافه در صورت نیاز

 روز هفته ۷ساعته/ 24پاسخگویی 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: اسپانیایی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Turning Point Community Programs - Integrated Services Agency (ISA) 
6950 65th Street 

Sacramento, 95823 

(916) 393-1222 

www.tpcp.org 

 ۵صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر 

 عصر  ۴صبح الی  ۸شنبه 

 روز هفته ۷ساعته/ 24پاسخگویی 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: فرانسوی، یونانی، همونگ، کرو، اسپانیایی، تاگالوگ

 سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنها: خدمات تخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 
 

Turning Point Community Programs - Mental Health Urgent Care Center 
2130 Stockton Blvd, Building 300 

Sacramento, 95817 

(916) 520-2460 

www.tpcp.org 
 
 

 ۱۰صبح الی  ۱۰ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 شب

 ۶صبح الی  ۱۰ها و روزهای تعطیل چهارشنبه
 عصر

 قابلیت زبانی/فرهنگی: هندی، پنجابی، روسی، اسپانیایی، تاگالوگ، اردو

 نها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن/اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

http://www.tpcp.org/
http://www.tpcp.org/
http://www.tpcp.org/
http://www.tpcp.org/
http://www.tpcp.org/
http://www.tpcp.org/
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Turning Point Community Programs - Therapeutic Behavioral Program (TBS) 
3161 Dwight Rd 
Elk Grove, 95758 

(916) 427-7141 

www.tpcp.org 
 
 
 
 

 ۴:۳۰صبح الی  ۸تا جمعه  ساعات کاری: دوشنبه
 عصر

 قابلیت زبانی/فرهنگی: اسپانیایی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

Turning Point Community Programs -Pathways 

3810 Rosin Court Suites 170 & 180 

Sacramento, 95834   

(916) 283-8280 

www.tpcp.org 

 ۴:۳۰صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 روز هفته ۷ساعته/ 24پاسخگویی 
 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: فرانسوی، الئوسی، مین، روسی، اسپانیایی، تایلندی، تونگایی، اکراینی

 ویتنامی

 سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنها: خدمات تخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 دهنده خدماتخانمان از طریق ارجاع ارائهپذیرش بیماران بی

UC Davis Medical Center - SacEDAPT 
2230 Stockton Blvd. 

Sacramento, 95817 

(916) 734-7251 

http://earlypsychosis.ucdavis.edu/sacedapt 

 ۵صبح الی  ۸ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه 
 عصر

 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: ماندرین، پنجابی، اسپانیایی

 اولیه پریشی در مراحلها: ارزیابی، تشخیص زودهنگام و درمان روانتخصص

 ساله 25-12گروه سنی: جوانان 

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 

UC Davis Medical Center Child Protection - UCD CAARE 

3671 Business Drive 

Sacramento, 95820 

(916) 734-8396 

www.ucdmc.ucdavis.edu/children/clinical_services 

/CAARE 

 ۵صبح الی  ۸جمعه ساعات کاری: دوشنبه تا 
 عصر

 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: کانتونی، فارسی، عبری، اسپانیایی، تاگالوگ

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 
 

 
Victor Treatment Center, Inc. 

3164 Condo Court 

Santa Rosa, 95403 

(707) 576-7218 

www.victor.org 

 روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 
 

 قابلیت زبانی/فرهنگی: اسپانیایی

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفالتخصص

 گروه سنی: اطفال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 
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 فردی

 

Jane Ann Graff, MFT** 
3550 Watt Avenue 

Sacramento, 95821 

(916) 979-7000 

 سایت در دسترس نیستوب

ساعات کاری: چهارشنبه روز و شب فقط با وقت 
 قبلی

 

 (ASLقابلیت زبانی/فرهنگی: زبان اشاره آمریکایی )

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفال و بزرگساالنتخصص

 ن/اطفالگروه سنی: بزرگساال

 Access Teamپذیرش بیمار از طریق 
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 بیمارستان

 

Crestwood Psychiatric Health Facility 
4741 Engle Road 

Carmichael, 95608 

(916) 977-0949 

www.crestwoodbehavioralhealth.com 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Mental Health Plan (MHP)، Mental Healthارجاع تنها از طرف  -بیمارستان ویژه بستری 
Treatment Center (MHTC) 

Crestwood Psychiatric Health Facility 
2600 Stockton Blvd Suite B 

Sacramento, 95817 

(916) 520-2785 

www.crestwoodbehavioralhealth.com 

 روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 
 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Mental Health Plan (MHP)، Mental Healthارجاع تنها از طرف  -بیمارستان ویژه بستری 
Treatment Center (MHTC) 

Dignity Health Crisis Stabilization Unit 
6501 Coyle Avenue 

Carmichael, 95608 

(916) 537-5304 

https://www.dignityhealth.org/sacramento/locations/mercy-
san-juan-medical-center 

 شودنگلیسی ارائه میهای غیراقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن

 Mental Health Plan (MHP)، Mental Healthارجاع تنها از طرف  -بیمارستان ویژه بستری 
Treatment Center (MHTC) 

Heritage Oaks Hospital 
4250 Auburn Blvd. 

Sacramento, 95841 

(916) 489-3336 

www.heritageoakshospital.com 
 
 

 روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 
 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 و بزرگساالنها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفال تخصص

 گروه سنی: بزرگساالن/اطفال

 Mental Health Plan (MHP)، Mental Healthارجاع تنها از طرف  -بیمارستان ویژه بستری 
Treatment Center (MHTC) 

Heritage Oaks Patient Enrichment (HOPE) Center 
4378 Auburn Blvd 
Sacramento, 95841 

(279) 348-7200 
https://sacramentohopecenter.com/ 
 
 
 
 

 روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 
 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفال و بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن/اطفال

 Mental Health Plan (MHP)، Mental Healthارجاع تنها از طرف  -بیمارستان ویژه بستری 
Treatment Center (MHTC) 
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Sacramento Behavioral Healthcare Hospital 
1400 Expo Pkwy 
Sacramento, 95815 

(877) 978-4848 
https://norcalbehavioral.com/ 

 روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 
 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میزبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبانقابلیت 

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفال و بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن/اطفال

 Mental Health Plan (MHP)، Mental Healthارجاع تنها از طرف  -بیمارستان ویژه بستری 
Treatment Center (MHTC) 

 

Sacramento County Mental Health Treatment Center 
2150 Stockton Blvd. 

Sacramento, 95817 

(916) 875-1000 

https://dhs.saccounty.net/BHS/Pages/Mental-Health-
Services.aspx 

ایتالیایی، فرانسوی، ماندرین، کانتونی، پرتغالی، قابلیت زبانی/فرهنگی: تاگالوگ، اسپانیایی،  روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 
 ای، لهستانی، روسیساموآیی، عربی، ویتنامی، کره

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی بزرگساالنتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن 

 بیمار بستری

Sierra Vista Hospital 
8001 Bruceville Rd. 

Sacramento, 95823 

(916) 423-2000 

www.sierravistahospital.com 

 روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 
 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 ها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اطفال و بزرگساالنتخصص

 نی: بزرگساالن/اطفالگروه س

 Mental Health Plan (MHP)، Mental Healthارجاع تنها از طرف  -بیمارستان ویژه بستری 
Treatment Center (MHTC) 

Sutter Center for Psychiatry 
7700 Folsom Blvd. 

Sacramento, 95826 

(916) 353-3369 

www.suttermedicalcenter.org/psychiatry/ 

 روز هفته ۷ساعته/ 24ساعات کاری: 
 

 شودهای غیرانگلیسی ارائه میقابلیت زبانی/فرهنگی: خدمات ترجمه شفاهی برای زبان

 طفال و بزرگساالنها: خدمات سالمت روانی عمومی و تخصصی اتخصص

 گروه سنی: بزرگساالن/اطفال

 Mental Health Plan (MHP)، Mental Healthارجاع تنها از طرف  -بیمارستان ویژه بستری 
Treatment Center (MHTC) 
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