
 بخش صحی خدمات کاونتی سکرامنتو
 

لست ارایھ دھندھگان سالمت روانی وقفھ یی و ایی)یی  (پیھنگام  وزودخدمات وقایوی   
۲۰۲۱/۰۱/۰۷  

 
سکرامنتو،  کال سالمت روانی کاونتی-بیابید. برای معلومات بیشتر در باره لست ارایھ دھنده گان پالن میدی دسترسی بھ خدمات لفظاً با تماس مستقیم با نماینده گی میتوانید                        

* برای نشان دھی نوع برجستھ و مشخص . ۱-۸۸۸-۸۸۱-۴۸۸۱ ارایھ دھنده کلتوری  و قومی*                                ۹۱۶۸۷۵۶۰۶۹لفظاً با تماس با عضو خدمات بھ شماره   و یا خط رایگان  
 
               

ھنگام وزودبرنامھ ھای وقایوی   
مشخصات  تلفون ادرس نام

 ارایھ دھنده   
 تخصصات مشخصات قومی/کلتوری   نفوس

 ارایھ دھنده گان سازمان
وژه وقایوی در مقابل خودکشیپر  

برای تمام کارکرد کلیسا 
 اطاق نشیمن

4704 Roseville Rd., 
Suite 110 

North Highlands, CA 
95660 

 

(916) 234-0178 
مستقیم با ارایھ تماس 

دھنده برای دسترسی 
 خدمات

:وقایھ از خودکشی افریقای امریکایی تمام سنین  
 تخصص افریقای امریکای

Asian Pacific 
Community 
Counseling 

7273 14th Ave,  
Suite 120-B 

Sacramento, CA 
95820 

(916) 383-6783 
تماس مستقیم با ارایھ 
دھنده برای دسترسی 

 خدمات
سنینتمام  ، ویتنامی، ھمونگ 

 کانتونیز       

اموزش ھای وقایوی در مقابل 
خودکشی، برتری داشتن و 

ای پی ایی ( تخصصات سرگرمی 
کانتونیز، ھمونگ، کلتوری 

 ویتنامی)

Children’s 
Receiving Home 

3555 Auburn Blvd. 
Sacramento, CA 

95821 
(916) 482-2370 

تماس مستقیم با ارایھ 
دھنده برای دسترسی 
 خدمات          

الی ۱۲جوانان بین سنین 
۲۵:  

LGBTQ:  
 جوانان یتیم و بی خانھ

خدمات ترجمھ شفاھی 
برای زبان ھای غیر 
 انگلیسی ارایھ میشود

اموزش برای جلوگیری از 
، سرگرمی خودکشی، توسعھ یافتن  

تخصص جوانان   LGBT 

Community 
Support Team 

3321 Power Inn Road, 
Suite 110  

Sacramento, CA 
95826 

(916) 874-6015 
تماس مسقیم با ارایھ دھنده 
برای رجوع یافتن/خدمات 

 دسترس
 تمام سنین

خدمات ترجمھ شفاھی 
برای زبان ھای غیر 
 انگلیسی ارایھ میشود

مداخلھ در بحران، ارزیابی و 
 ناوبری منابع اموزش



مشخصات  تلفون ادرس نام
 ارایھ دھنده   

 تخصصات مشخصات قومی/کلتوری   نفوس

Iu Mien 
Community 

Services 

5657 Stockton Blvd, 
Sacramento CA 

95824 
(916) 383-3083 

پذیرفتن بیمار توسط 
رجوعات از طریق تلفون 
یا ایمیل، بھ شمول خود 

 رجوع

جوانان بھ ذریعھ افراد 
 بزرگتر

 الو مین
حمایھ مھلتی بین نسل ھا 

تخصصات کلتوری در زبان الو 
 مین

Friends for 
Survival 

2628 El Camino 
Avenue, Ste. D-1 
Sacramento, CA 

95821 

(916) 392-0664 
تماس مستقیم با ارایھ 
دھنده برای دسترسی 

 خدمات
 تمام سنین

خدمات ترجمھ شفاھی 
برای زبان ھای غیر 
 انگلیسی ارایھ میشود

خدمات گروپ ھای حمایوی برای 
ھای خودکشی غم  افراد از سوگ

 واندوه

La Familia  

 مرکز مشاورتی

3301 37th Ave. 
Sacramento, CA 

95824 
(916) 210-8773 

تماس مستقیم با ارایھ 
دھنده برای دسترسی 

 خدمات

صحبت کردن بھ زبان 
ھسپانوی/ جامعھ التینی 

 برای افراد تمام سنین
 ھسپانوی

اموزش در مورد جلوگیری از 
خودکشی، توسعھ دادن سرگرمی با 

 تخصصات کلتوری التینی

Cal Voices 
720 Howe Ave. # 102 

Sacramento, CA 
95825 

(916) 366-4668 

تماس مستقیم با ارایھ 
دھنده برای دسترسی 

 خدمات

فرانسوی،جرمنی،  بزرگساالن
 ھسپانویی،روسی، اوکرینی

اموزش در مورد جلوگیری از 
وسرگرمیخودکشی، توسعھ دادن   

سال ۵۵سنین باالتر از  855-5444 (916) روسی، ھسپانویی،  
 اوکرینی، کانتونیز،جاپانی

اموزش در مورد جلوگیری از 
 خودکشی، توسعھ دادن و سرگرمی

Mobile Crisis 
Support  

پروگرام نشست ھمکاران 
 با اجرایی قانونی

دسترسی توسط اعزام اجرای قانونی از طریق تماس 
 با

یا تماس غیر اورژانسی) ۹۱۱(  

 تمام سنین
شفاھی خدمات ترجمھ 

برای زبان ھای غیر 
 انگلیسی ارایھ میشود

تغیر پذیر در  ومداخلھارزیابی 
 حالت بحرانی

انجمن پرمایگی و 
 پیشرفت مھاجرین

2919 Fulton Ave.  

Sacramento, CA 
95821 

(916) 500-4299    

 تماس مستقیم با ارایھ دھنده برای دسترسی خدمات
 عربی تمام سنین

اموزش، جلوگیری از خودکشی، 
توسعھ یافتن، سرگرمی تخصصات 
کلتوری با صحبت کردن بھ زبان 

 عربی



مشخصات  تلفون ادرس نام
 ارایھ دھنده   

 تخصصات مشخصات قومی/کلتوری   نفوس

Sacramento 
Native American 
Health Center, 
Life Is Sacred 

2020 J Street 
Sacramento, CA 

95811 
(916) 341-0575 

تماس مستقیم با ارایھ 
دھنده برای دسترسی 

 خدمات

امریکایی  
بومی/االسکایی بومی 

افراد دیگر جامعھ  وتمام
 با تمام سنین

دیگر زبان  وتمامھسپانوی 
ھا نظر بھ تقاضا ارایھ 

 میشود

اموزش در مورد جلوگیری از 
خودکشی، توسعھ دادن و سرگرمی 
با تخصصات کلتوری امریکایی 

 بومی

Slavic Assistance 
Center 

2117 Cottage Way 
Sacramento, CA 

95825 
(916) 925-1071 

مستقیم با ارایھ تماس 
دھنده برای دسترسی 
 خدمات

صحبت کردن با زبان 
روسی/جامعھ اسالوی 

 برای تمام سنین
 روسی، اکراینی

اموزش  جلوگیری از خودکشی، 
توسعھ دادن و سرگرمی با صحبت 
کردن در زبان روسی/تخصص در 

 اجتماع کلتوری اسالوی

WellSpace Health 
777 12th Street, Suite 
250, Sacramento, CA 

95814 

(916) 368-3111 
or 

تماس مستقیم با ارایھ  273-8255 (800)
دھنده برای دسترسی 

 خدمات
 تمام سنین

خدمات ترجمھ شفاھی 
برای زبان ھای غیر 
 انگلیسی ارایھ میشود

 خط بحرانی جلوگیری از خودکشی

(916) 368-3118 
 بخش خدمات پی گیری کردن

 ارژانسی

 تقویت بخشیدن خانواده ھا

پروژه جلوگیری از زور 
 گویی کردن 

Sacramento County 
Office of Education 

(SCOE)  
مکاتب ناحیوی در  وتمام

 کاونتی سکرامنتو

SCOE  
(916) 228-2565 

تماس مستقیم با ارایھ 
دھنده برای دسترسی 

 خدمات

أطفال در صنوف 
 چھارم،پنجم، و ششم

ترجمھ شفاھی خدمات 
برای زبان ھای غیر 
 انگلیسی ارایھ میشود

برای  وتعلیماتاموزش 
 جلوگیری از زور گویی کردن

خدمات محافظوی أطفال 
 و تیم سالمت روانی

7001-A East Parkway, 
Suite 800  

Sacramento, CA 
95823 

(916)  
875-6508 

توسط خدمات محافظوی 
 أطفال در دسترس میباشد

 ۲۰الی ۰أطفال از سن 
 سالگی 

(CANS/CFT) 
 وبالغین

(MH assessments 
کھ در سستم سی پی ایس 

 درج خدمت باشند

خدمات ترجمھ شفاھی 
برای زبان ھای غیر 
 انگلیسی ارایھ میشود

 تکمیل کردن 
CANS 

و شرکت کردن در تیم مالقات ھای 
 طفل و خانواده

(CFT) 
 ارزیابی و مشاوره سالمت روان

 



مشخصات  تلفون ادرس نام
 ارایھ دھنده   

 تخصصات مشخصات قومی/کلتوری   نفوس

eVIBE 
(Early Violence 

Intervention 
Begins with 
Education) 

2750 Sutterville Rd 
Sacramento, CA 

95820 
(916) 290-8108 

تماس مستقیم با ارایھ 
دھنده برای دسترسی 

 خدمات

سنین  وجوانانأطفال 
ان ھای  ویاسال  ۱۸

کی زیر سرپرستی 
 خانواده ھا باشد

ھسپانوی،خدمات ترجمی 
زبان انگلیسیشفاھی غیر از   

(ھمچنان اجناس پروگرام بھ 
زبان ھای عربی، کانتونیز، 
 ھمانگ) ارایھ میشود

اموزش جلوگیری از خشونت 
توصیھ یافتن، رفع کردن اختالفات 

 خانواده گی

Quality Child Care 
Collaborative  

(QCCC) 

9800 Old Winery 
Place   

Sacramento, CA 
95827 

(916) 369-0191 

تماس با   

Child Action  

 (درخواست رجوع بھ 

(QCCC 

 از تولد الی پنج سالگی
خدمات ترجمھ شفاھی 
برای زبان ھای غیر 
 انگلیسی ارایھ میشود

مشاورت سالمت روان زمینھ برای 
مراقبت أطفال از سن والدت الی 

 پنج سالگی

Safe Zone Squad 

مدرسھ متحد ناحیوی شھر 
 سکرامنتو

(SCUSD) 
 

Albert Einstein 
Middle School 

9325 Mirandy Drive 
Sacramento, CA 

95826 
 

(916) 826-2822 
تماس مستقیم با ارایھ 
دھنده برای دسترسی 

 خدمات

أطفال در صنوف ششم 
 وھفتم

خدمات ترجمھ شفاھی 
برای زبان ھای غیر 
 انگلیسی ارایھ میشود

خدمات مداخلوی در حالت بحرانی 
 تریاژ و پیوند

 منابع رجوعات و

Safe Zone Squad 

مدرسھ متحد ناحیوی شھر 
 سکرامنتو

(SCUSD) 
 

Sam Brannan          
Middle School 

9325 Mirandy Drive 
Sacramento, CA 

95826 
 

(916) 826-2928 
تماس مستقیم با ارایھ 
دھنده برای دسترسی 

 خدمات

أطفال در صنوف ششم 
 وھفتم

خدمات ترجمھ شفاھی 
غیر برای زبان ھای 

 انگلیسی ارایھ میشود

خدمات مداخلوی در حالت بحرانی 
 تریاژ و پیوند

 رجوعات و منابع



مشخصات  تلفون ادرس نام
 ارایھ دھنده   

 تخصصات مشخصات قومی/کلتوری   نفوس

 جوخھ منطقھ امن   

Twin Rivers 
Unified School 

District (TRUSD) 
 

Martin Luther King 
Jr. Technology 

Academy 
3051 Fairfield 

Street 
Sacramento, CA 

95815 
 

(916) 566-3490 
x22684 

تماس مستقیم با ارایھ 
دھنده برای دسترسی 

 خدمات

أطفال در صنوف ششم 
 وھفتم

خدمات ترجمھ شفاھی 
برای زبان ھای غیر 
 انگلیسی ارایھ میشود

خدمات مداخلوی در حالت بحرانی 
 تریاژ و پیوند

 رجوعات و منابع

کمک ھای اولیھ سالمت 
 روان برای جوانان 

 
(YMHFA) 

سوال، متقاعد کردن، 
 رجوع

            (QPR) 

اداره اموزشی کاونتی 
 سکرامنتو
(SCOE)  

SCOE  
(916) 228-2565 

تماس مستقیم با ارایھ 
دھنده برای دسترسی 

 خدمات
 تمام سنین

خدمات ترجمھ شفاھی 
برای زبان ھای غیر 
 انگلیسی ارایھ میشود

جلوگیری از خود  واموزشوقایھ 
 کشی

 ھمساز کردن سالمتی و تندرستی 
SacEDAPT 

(Early Diagnosis 
and Preventative 

Treatment of 
  

University of 
California, Davis 2230 

Stockton Blvd. 
Sacramento, CA 

 

پذیرفتن بیمار ھا از طریق  734-7251 (916)
 تیم دسترس

الی  ۱۲جوانان از سنین 
سال ۳۰ ارزیابی،شناسایی اولیھ،و شروع  ھسپانوی،مندرین،چاینیز 

 تداوی بیماری روانی

SeniorLink 
El Hogar 

3870 Rosin Court, Ste. 
130 

  
 

(916) 369-7872 
تماس مستقیم با ارایھ 
دھنده برای دسترسی 

 خدمات
سال ۵۵سنین باالتر از   ,ھسپانوی، ھمونگ 

 ASL 
توسعھ دادن،اموزش و ارتباط با 

 منابع

اگاھی سالمتی از  ھبرنام
اسیب تھیھ شده توسط 

 مرکز بنیاد 
Sierra Health 

برای مدیریت پروگرام 
 سالمتی

 بھتر شدن فردا شما
3780 Rosin Court, 

Suite 240, 
Sacramento, CA  

95834 

  (916) 299-3432 
 

تماس مستقیم با ارایھ 
دھنده برای دسترسی 

 خدمات

مردان جوان رنگین 
الی  ۱۲ پوست از سنین

سال و یا صنوف  ۱۸
 ھفتم الی دوازھم

 افریقای امریکایی

این سازمان برای دانش جویان کھ 
از نظر اکادومیک کم عمل کرد،از 

نگاه اجتماعی در خطر استرس 
مزمن ویا خشونت ھای خانودھگی 
را تجربھ کرده باشند بطور مسلط 

 و برجستھ در خدمت میبا شند



مشخصات  تلفون ادرس نام
 ارایھ دھنده   

 تخصصات مشخصات قومی/کلتوری   نفوس

برنامھ اگاھی سالمتی از 
اسیب تھیھ شده توسط 

 مرکز بنیاد 
Sierra Health 

برای مدیریت پروگرام 
 سالمتی

 در مسیر برنامی منبع
520 9th Street, Suite 

Sacramento, CA  
95814 

(916) 285-1810 
تماس مستقیم با ارایھ 
دھنده برای دسترسی 

 خدمات

أطفال،بزرگ ساالن 
ھا خانوده ھا و سازمان 

در سالمت رفتاری، 
مراقبت ھای بھداشتی و 
خدمات انسانی، عدالت 

 اموزشی و اجتماعی

 افریقای امریکایی

اگاھی بھ ارایھ دھنده گان اسیب بھ 
أساس نیروھا و اموزش پاسخگویی 
کلتوری،مشاوره و رسیده گی بھ 
خدمات تخنیکی، ھدف گرفتن 

کاھش اختالفات، و خدمات برای 
گونبھتر شدن جمیعت گونا  

برنامھ اگاھی سالمتی از 
اسیب تھیھ شده توسط 

 مرکز بنیاد 
Sierra Health 

برای مدیریت پروگرام 
 سالمتی

Roberts Family 
Development Center 
770 Darina Avenue, 

Sacramento, CA 
95815 

(916) 646-6631 
 

تماس مستقیم با ارایھ 
دھنده برای دسترسی 

 خدمات

ھای  وخانوادهأطفال 
 افریقای امریکایی رنگین پوست

تمرکز این خدمات بھ طوری کامل 
 مھیا سازی زمینھ برای کالس

Perk-12th 
بھ شکل اکادمیک میباشد و ان ھا را 
در رسیده گی بھ این توانمندی حمایھ 
میکنند،پرورش والدین،توانمند سازی 
اقتصادی،باسوادی در تکنالوجی و 

 مشارکت حمایت از جامعھ

برنامھ اگاھی سالمتی از 
اسیب تھیھ شده توسط 

 مرکز بنیاد 
Sierra Health 

برای مدیریت پروگرام 
 سالمتی

Rose Family 
Creative 

Empowerment 
Center 

7000 Franklin Blvd. 
Suite 1000, 

Sacramento CA 
95823 

916-479-6223 
 

تماس مستقیم با ارایھ      
 دھنده برای دسترسی خدمات

ھای  وخانوادهأطفال 
  افریقای امریکایی رنگین پوست

اگاھی این خدمات کمک می کند تا 
در مقابل فقر فرھنگی مبارزه نماید 

نجام دادن فنون و  ااز طریق دید و
برنامھ ھای اموزشی بعد از ساعت 

سازی دست رسی بھ  ادرسی،مھی
غذا،غذای صحی،سالمتی و 

 اموزشی سالم

 
 

روانخدمات مھلتی سالمت   
مشخصات  تلفون ادرس نام

 ارایھ دھنده     
 تخصصات ظرفیت زبانی/کلتوری  نفوس

 سازمان ارایھ دھنده گان

 
 کلیسا برای ھمھ:
 اثر موج دار شدن

 

4704 Roseville Road, 
Suite 110 

North Highlands, CA 
95660  

(916) 807-7305 
پذیرش بیمارھا توسط 

رجوع از طریق تلفون و یا 
بشمول خود رجوع ایمیل  

بزرگ ساالن ویا کسان 
کی در خطر بحران 

 سالمت روان قرار دارند
 -LGBTQ ھسپانوی

 برنامھ شده دوستانھ



مشخصات  تلفون ادرس نام
 ارایھ دھنده     

 تخصصات ظرفیت زبانی/کلتوری  نفوس

Capital Adoptive 
Families Alliance www.capadoptfam.org (916) 671-2030 

پذیرفتن رجوعات از 
گی ھای  طریق نماینده

فرزند خواھی، نماینده گی 
ھای ارایھ دھنده، وخود 
رجوع از طریق تلفون یا 

ایمیل، و رسانھ ھایی 
 اجتماعی

 والدین فرزند خوانده با
SED 

خدمات ترجمھ شفاھی 
برای زبان ھای غیر 
 انگلیسی ارایھ میشود

کمپ استراحت خانواده گی و 
برنامھ ریزی کردن فعالیت ھا 

د خوانده و برای واالدین فرزن
 أطفال انھا با مجموعھ ضروریات

 سالمت روانی

Del Oro Caregiver 
Resource Center 

8421 Auburn Blvd, 
Suite 265 

Citrus Heights, CA 
95610 

(916) 728-9333 
پذیرش بیمارھا توسط خود 

 رجوع از طریق تلفون

مراقبت کننده گان 
الن و مراقبت ا بزرگس

کننده گان بالغین 
 بزررگتر 

 مین
 ووقفھمراقبت زمان استراحت 

 مشاورتی برای مراقبت کننده گان

Gender Health 
Center: Danelle’s 

Place 

2020 29th  Street, 
Suite 201  

Sacramento, CA 
95817 

(916) 455-2391 

پذیرش بیماران توسط خود 
رجوع از طریق تلفون ویا 
پذیرایی ھمگان بھ شمول 

 خود رجوع

بالغین با تغیر جنسیت 
کھ در ویا در داخل 
خطر بحران سالمت 

 روان باشند

وویتنامیھسپانوی   

تمرکز یافتن بھ خدمات افراد تغیر 
 جنسیت

اختصصاص یافتن برای تغیر 
 جنسیت بالغ

Sacramento 
LGBT 

Community 
Center: Lambda 

Lounge 

1015 20th Street 
Sacramento, CA 

95811 
(916) 442-0185 

پذیرش بیماران توسط خود 
رجوع از طریق تلفون ویا 

پذیرایی ھمگان بھ شمول خود 
 رجوع

 

 بالغین 
LGBTQ 

و باالتر  ۲۴در سنین 
از ان و یا در خطر 

بحران سالمتی روان 
 قرار داشتھ باشند

خدمات  ھوترجمھسپانوی 
شفاھی غیر از زبان 
 انگلیسی ارایھ میشود

برنامھ ریززی کردن بھ طوری 
دوستانھ واختصصاص رسیده گی 

 برای وقفھ استراحت
LGBTQ 

 تخصص برای بالغین
LGBTQ 

Sacramento 
LGBT 

Community 
Center: Q Spot 

1015 20th Street 
Sacramento, CA 

95811 
(916) 442-0185 

توسط خود پذیرش بیماران 
رجوع از طریق تلفون ویا 
پذیرایی ھمگان بھ شمول 

 خود رجوع

 بالغینن
LGBT 

 ۲۳الی ۱۳در سنین 
سال در و یا در داخل 
بحران سالمتی روان 

 باشند

خدمات  ھھسپانوی وترجم
شفاھی غیر از زبان 
 انگلیسی ارایھ میشود

بھ طور دوستانھ رھا کردن برای 
 وقفی استراحت وحمایھ گروپ ھا

LGBTQ: 
 تخصص برای جوانان

LGBQT 
 

Saint John’s 
Program for Real 

Change 

 برای معلومات بیشتر با 
 1482-453 (916) در تماس شوید مپرو گرا

پذیرش بیماران از طریق  
رجوعات توسط روان 
پزشک بیمارستان ھا، 

 بیمارستان ھا،
، WEAVE 

ارایھ دھنده گان سالمتی 
روان دیگر،و نماینده گی 

 ھای دولتی
 

خانم ھا در بحران 
سلالمتی روان،بھ شمول 
 خانم ھا ھمرا با أطفال 

ظرفیت زبان داوطلبان کار 
اموز(اکنون 

روسی،ھسپانوی،و 
وییتنامی) موضوع ظرفیت 

زبان غیر از انگلیسی 
وابستگی دارد بھ عوض 
شدن کارمند و عمل کرد 

 ان.

خدمات حمایوی وقفوی کوتا مدت 
 در سایت

http://www.capadoptfam.org/


مشخصات  تلفون ادرس نام
 ارایھ دھنده     

 تخصصات ظرفیت زبانی/کلتوری  نفوس

Capitol Star Crisis 
Residential 

Program 

 برای معلومات بیشتر با 
 3000-890 (916) پرو گرام در تماس شوید

برای فورم ھای رجوع با 
پروگرام از طریق ویب 

 سایت 
https://www.starsinc.

com/sac-crp/ 
 در تماس شوید

جوانان در سن انتقالی 
الی ۱۸بالغ از  وجوانان

 ۲۹ سالگی
 ھسپانوی و انگلیسی

برنامی مسکونی در حالت بحرانی 
مشاورتی  ومرکز  

 

TLCS, Inc. (dba Hope 
Cooperative)–

Mental Health Crisis 
Respite Center 

 

 برای معلومات بیشتر با 
در تماس شوید مپرو گرا  

(916) RESPITE 
(916) 737-7483 

پذیرش بیماران توسط خود 
رجوع از طریق تلفون و 

 رجوعات جامعھ
 

 بالغین

 همونگ، 
ASL 

 (غ�ی روان)

خدمات مھلتی سالمتی روان در 
 ۲۴روز/ ۷حالت بحرانی ھفتھ 
 ساعت

Turning Point 
Community 
Programs – 

Abiding Hope 
Respite House 

 برای معلومات بیشتر با 

در تماس شوید مپرو گرا  
(916) 287-4860 

طریق پذیرش بیماران از 
از اطاق  رجوع

ایمرجنسی،اجرایی 
قانونی،مدیرھای پروندی 
سرپایی،پناه گاھا و خود 

 رجوع

بالغین و بزرگساالن 
مسن کھ در خطر 

بحران سالمتی روان 
 باشند

 مین
خدمات مھلتی مسکونی سالمتی 

 ۷روان در حالت بحرانی ھفتھ 
ساعت ۲۴روز/  

Respite Program 
at Wind Youth 

Services 

815 S Street 
Sacramento, CA 

95811 
(916) 504-3313 

پذیرش بیماران توسط خود 
رجوع از طریق تلفون ویا 
پذیرایی ھمگان بھ شمول 

 خود رجوع

الی  ۱۳جوانان از سنین 
سالگی افراد بی  ۲۵

خانھ و یا در خطر از 
دست دادن خانھ باشند و 

کھ در خطر  یا انھای
بحران سالمتی روان 

 باشند

 ھسپانوی
 رھا کردن مھلتی:

تخصص برای ان نوع جوانان کھ 
 بی خانھ گی را تجربھ کرده باشند

 

https://www.starsinc.com/sac-crp/
https://www.starsinc.com/sac-crp/
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