
County of Sacramento 
Department of Health Services 

Prevention and Early Intervention (PEI) Services and Mental Health Respite Services Provider List 
 
Vui lòng liên hệ trực tiếp với các cơ quan để truy cập dịch vụ. Để biết thêm thông tin về Danh sách Nhà cung cấp Medi-Cal của Sacramento County's 
Mental Health Plan Medi-Cal Provider, Vui lòng liên hệ với Dịch vụ Thành viên theo số (916) 875-6069 hoặc miễn phí tại 1-888-881-4881.  
*Kiểu in đậm chỉ nhà cung cấp văn hóa / dân tộc cụ thể* 
 
    Chương trình phòng ngừa và can thiệp sớm 

Tên Địa chỉ Điện thoại Liên lạc Nhóm dân Ngôn ngữ/văn 
hóa, sắc tộc. 

Chuyên khoa 

 

 

 

 

 

The Living 
Room operated 

by A Church 
For All 

4704 Roseville Rd., 
Suite 110 

North Highlands, CA 
95660 

(916) 234-
0178 

Gọi cho nhà 
cung cấp trực 
tiếp truy cập 

dịch vụ 

Mọi lứa tuổi 
Người châu Phi 

Mỹ 
 

Phòng chống tự tử: đặc 
sản người Mỹ gốc Phi 

Asian Pacific 
Community 
Counseling 

7273 14
th 

Ave, 
Suite 120-B 

Sacramento, CA 
95820 

(916) 383-
6783 

Gọi điện trực 
tiếp cho nhà 

cung cấp để truy 
cập dịch vụ 

 

Mọi lứa tuổi H'mong, Việt, 
Quảng Đông 

Giáo dục phòng chống 
tự tử, tiếp cận và tham 

gia Đặc sản văn hóa API 
(tiếng Quảng Đông, 
tiếng Mông Cổ, tiếng 

Việt) 

Children’s 
Receiving Home 

3555 Auburn Blvd. 
Sacramento, CA 

95821 

(916) 482-
2370 

Gọi điện trực tiếp 
cho nhà cung cấp 
để truy cập dịch vụ 

 

Tuổi trẻ 12- 25; 
LGBTQ; thanh 
niên nuôi dưỡng 

và vô gia cư 

Sử dụng thông 
dịch viên cho các 
ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh 

Giáo dục phòng chống 
tự tử, tiếp cận và tham 
gia LGBT Thanh niên 

đặc biệt 

Community 
Support Team 

3321 Power Inn 
Road, Suite 110  
Sacramento, CA 

95826 

(916) 874-
6015 

Gọi điện trực 
tiếp cho nhà 

cung cấp để truy 
cập dịch vụ 

 

Mọi lứa tuổi 

Dùng thông dịch 
viên cho các ngôn 
ngữ khác tiếng 

Anh. 

Can thiệp khủng hoảng, 
tài nguyên & giáo dục 



Tên Địa chỉ Điện thoại Liên lạc Nhóm dân Ngôn ngữ/văn 
hóa, sắc tộc. 

Chuyên khoa 

Iu Mien 
Community 

Services 

5657 Stockton Blvd, 
Sacramento CA 

95824 
(916) 383-3083 

Chấp nhận 
khách hàng 

thông qua giới 
thiệu qua điện 
thoại hoặc email, 

bao gồm cả tự 
giới thiệu  

Tuổi trẻ qua 
người lớn 
tuổi. 

Miên Văn hoá người Miên. 

Friends for 
Survival 

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

95821 

(916) 392-
0664 

Gọi cho nhà cung 
cấp trực tiếp truy 
cập dịch vụ 

Mọi lứa tuổi 

Sử dụng thông 
dịch viên cho các 

ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh 

Các nhóm hỗ trợ tự tử và 
các dịch vụ đau buồn 

La Familia 
Counseling 

Center 

3301 37
th 

Ave. 
Sacramento, CA 

95824 

(916) 210-
8773 

Gọi cho nhà 
cung cấp trực 
tiếp truy cập 

dịch vụ 

Cộng đồng nói 
tiếng Tây Ban 
Nha / Latinh, 
Mọi lứa tuổi 

Tiếng Tây Ban 
Nha 

Giáo dục phòng chống 
tự tử, tiếp cận và tham 

gia Đặc sản văn hóa 

Cal Voices 
720 Howe Ave. # 

102 Sacramento, CA 
95825 

(916) 366-
4668 

Gọi cho nhà cung 
cấp trực tiếp truy 
cập dịch vụ 

Người lớn 
Pháp, Đức, 

Ukraina, Tây Ban 
Nha  Nga  

Giáo dục phòng chống tự 
tử, tiếp cận và tham gia 

(916) 855-
5444 Tuổi trên 55 

Nga, Tây Ban 
Nha, Quảng Đông, 
Ucraina, Nhật Bản  

Giáo dục phòng chống tự 
tử, tiếp cận và tham gia 

Mobile Crisis 
Support Teams 

Sited with Law 
Enforcement 

Program Partners  

Truy cập thông qua công văn thực thi 
pháp luật  

(911 or cuộc gọi không khẩn cấp) 

Mọi lứa tuổi 

Sử dụng thông 
dịch viên cho các 

ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh 

Đánh giá khủng hoảng di 
động và can thiệp 

Refugees 
Enrichment and 

Development 
Association 

2919 Fulton 
Ave.  

Sacramento, CA 
95821 

(916) 500-4299    
Gọi điện trực tiếp cho nhà cung cấp 

để truy cập dịch vụ 

 

Mọi lứa tuổi tiếng Ả Rập 
 

Phòng ngừa tự tử, giáo 
dục, tiếp cận và tương 
tác Chuyên môn văn 
hóa nói tiếng Ả Rập 

 



Tên Địa chỉ Điện thoại Liên lạc Nhóm dân Ngôn ngữ/văn 
hóa, sắc tộc. 

Chuyên khoa 

Sacramento 
Native 

American 
Health Center 

2020 J Street 
Sacramento, CA 

95811 

(916) 341-
0575 

Gọi cho nhà 
cung cấp trực 
tiếp truy cập 

dịch vụ 

Người Mỹ bản 
địa/ người bản 
địa Alaska va 
tất cả các dân 
tộc khác. 

Tây Ban Nha và 
các ngôn ngữ 

khác được yêu cả 
trước. 

Giáo dục phòng chống 
tự tử, tiếp cận và tham 

gia Đặc sản văn hóa 
người Mỹ bản địa 

Slavic 
Assistance 

Center 

2117 Cottage Way 
Sacramento, CA 

95825 

(916) 925-
1071 

Gọi cho nhà 
cung cấp trực 
tiếp truy cập 

dịch vụ 

Cộng đồng nói 
tiếng Nga / 

Slavic, Mọi lứa 
tuổi 

Nga, Ukraina 

Giáo dục phòng chống 
tự tử, tiếp cận và tham 
gia Nói tiếng Nga / Đặc 
sản văn hóa cộng đồng 

Slav 

WellSpace 
Health 

777 12th Street, Suite 
250, Sacramento, CA 

95814 

(916) 368-
3111 

 
 

 

Gọi cho nhà cung 
cấp trực tiếp truy 
cập dịch vụ 

Mọi lứa tuổi 

Sử dụng thông 
dịch viên cho các 

ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh 

Phòng chống tự tử Đường 
dây khủng hoảng 

(916) 368-
3118 

Dịch vụ tư vấn hậu phòng 

  

Bullying 
Prevention 

Project 

Sacramento County 
Office of Education 

(SCOE) and all 
School Districts in 
Sacramento County 

SCOE  
(916) 228-

2565 

Gọi cho nhà cung 
cấp trực tiếp truy 
cập dịch vụ 

Trẻ em học lớp 
4, 5 và 6 

Sử dụng thông 
dịch viên cho các 

ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh 

Giáo dục và đào tạo 
phòng chống bắt nạt 

 
Child Protective 
Services-Mental 

Health Team 

7001-A East 
Parkway, Suite 800  

Sacramento, CA 
95823 

(916)  
875-6508 

Truy cập thông 
qua các dịch vụ 
bảo vệ trẻ em 

Trẻ em độ tuổi 0-
21( CANS/CFT) 
và Người trưởng 
thành được phục 
vụ  bởi hệ thống 
CPS. 

Sử dụng thông 
dịch viên cho các 

ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh 

Đánh giá, tư vấn và tham gia 
về Sức khỏe Tâm thần Các 
cuộc họp của Nhóm Gia đình 

và Trẻ em (CFT) 

eVIBE 
(Early Violence 

Intervention 
Begins with 
Education) 

2750 Sutterville Rd 
Sacramento, CA 

95820 
(916) 290-8108 

Gọi cho nhà cung 
cấp trực tiếp truy 
cập dịch vụ 

Trẻ em & thanh 
thiếu niên từ 18 
tuổi trở xuống 

và gia đình 
hoặc người 
chăm sóc trẻ  

Tiếng Tây Ban Nha 
(tài liệu chương trình 
cũng có sẵn bằng 
tiếng Ả Rập, tiếng 
Quảng Đông, tiếng 
Mông, tiếng Việt, 
tiếng Nga) 

Giáo dục & tiếp cận bạo 
lực 



Tên Địa chỉ Điện thoại Liên lạc Nhóm dân Ngôn ngữ/văn 
hóa, sắc tộc. 

Chuyên khoa 

Quality Child 
Care 

Collaborative  
(QCCC) 

9800 Old 
Winery Place   
Sacramento, CA 

95827 

(916) 369-0191 
Gọi hành động trẻ 
em (Yêu cầu giới 
thiệu QCCC) 

Sinh qua 5 tuổi 

Sử dụng thông 
dịch viên cho các 

ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh  

Tư vấn sức khỏe tâm thần 
cho các cơ sở chăm sóc 
trẻ em phục vụ lứa tuổi 

sinh đến 5 

Safe Zone Squad 

Học khu Quận Hạt 
Sacramento.(SCUS
D) 
Albert Einstein 
Middle School 
9325 Mirandy Drive 
Sacramento, CA 
95826 

(916) 826-2822 
Liên lạc trực tiếp 
cơ quan cung cấp 
để đăng ký dịch 

vụ  

Trẻ em lớp 6 và 
lớp 7  

Sử dụng dịch vụ 
thông dịch viên 
cho tất cả ngôn 
ngữ khác tiếng 

Anh 

Dịch vụ can thiệp những 
sự khủng hoảng. 

Triage & Linkage 

Referrals & Resources 

Safe Zone 
Squad 

Sacramento City 
Unified School 
District (SCUSD) 
Sam Brannan 
Middle School 
9325 Mirandy Drive 
Sacramento, CA 
95826 

(916) 826-2928 
Liên lạc trực 
tiếp cơ quan 
cung cấp để 

đăng ký dịch vụ 

Trẻ em lớp 6 
và lớp 7 

Sử dụng dịch vụ 
thông dịch viên 
cho tất cả ngôn 
ngữ khác tiếng 

Anh 

Dịch vụ can thiệp 
những sự khủng hoảng. 

Triage & Linkage 

Referrals & Resources 

Safe Zone 
Squad 

Twin Rivers Unified 
School District 
(TRUSD) 
Martin Luther King Jr. 
Technology Academy 
3051 Fairfield Street 
Sacramento, CA 
95815 

(916) 566-3490 
x22684 

Liên lạc trực 
tiếp cơ quan 
cung cấp để 

đăng ký dịch vụ 

Trẻ em lớp 6 
và lớp 7 

Sử dụng dịch vụ 
thông dịch viên 
cho tất cả ngôn 
ngữ khác tiếng 

Anh 

Dịch vụ can thiệp 
những sự khủng hoảng. 

 Youth Mental 
Health First 

Aid (YMHFA), 
Question, 

Persuade, Refer 
(QPR)  

Sacramento 
County Office 
of Education 

(SCOE) 

SCOE  
(916) 228-

2565 

Liên lạc trực 
tiếp cơ quan 
cung cấp để 

đăng ký dịch vụ 

Mọi lứa tuổi. 

Sử dụng dịch vụ 
thông dịch viên 
cho tất cả ngôn 
ngữ khác tiếng 

Anh 

Huấn luyện và ngăn 
ngừa vấn đề tự tử. 

    



Tên Địa chỉ Điện thoại Liên lạc Nhóm dân Ngôn ngữ/văn 
hóa, sắc tộc. 

Chuyên khoa 

SacEDAPT 
(Early 

Diagnosis and 
 

  
 

 

University of 
California, Davis 

2230 Stockton 
 
  

 

(916) 734-7251 
chấp nhận 

khách hàng 
thông qua nhóm 

  
 

Tuổi trẻ 12-30 
Tây Ban Nha, 

Trung Quốc phổ 
thông  

Đánh giá, xác định sớm 
và điều trị khởi phát rối 

loạn tâm thần  

SeniorLink 
El Hogar 

3870 Rosin Court, 
 
 

  
 

(916) 369-7872 
Gọi cho nhà 

cung cấp trực 
ế    

  

Tuổi trên 55 Tây Ban Nha, 
Hông, ASL 

Tiếp cận, giáo dục & 
kết nối với các nguồn 

  
Trauma Informed 

Wellness 
Program – 

Administered by 
Sierra Health 
Foundation 

Center for Health 
P  

 

Improve Your 
Tomorrow 

3780 Rosin Court, 
Suite 240, 

Sacramento, CA  
95834 

  (916) 299-3432 

Liên lạc trực 
tiếp cơ quan 
cung cấp để 

đăng ký dịch vụ 

Nam giới vị 
thành niên các 
sắc tộc từ 12-18, 
tuổi, và /hoặc 
lớp 7- lớp 

12grades 7 to 12 

Người Mỹ gốc 
Phi 

Tổ chức chủ yếu phục vụ 
sinh viên học sinh những 
người học kém, nguy hiểm 
trong XH và/ hoặc trải qua 
chặng thẳng tâm lý mãn tính, 

bạo lực trong gia đình. 

Trauma Informed 
Wellness 

Program – 
Administered by 

Sierra Health 
Foundation 

Center for Health 
 

 

ONTRACK 
Program Resources 

520 9th Street, Suite 
Sacramento, CA  

95814 

(916) 285-1810 

Liên lạc trực 
tiếp cơ quan 
cung cấp để 

đăng ký dịch vụ 

Trẻ em, người 
lớn, gia đình 
và tổ chức 

trong các lĩnh 
vực sức khỏe 
hành vi, chăm 

   
   

  
   

   

 

Người Mỹ gốc 
Phi 

Cung cấp nền tảng mạnh 
mẽ chỉ ra những tổn 

thương, huấn luyện Theo 
nền văn hoá, tư vấn va trợ 

giúp chuyên ngành để 
giảm thiểu sự bất công và 
sự khác nhau trong các 

  

Trauma Informed 
Wellness Program 
– Administered by 

Sierra Health 
Foundation Center 
for Health Program 

Management 

Roberts Family 
Development Center 

770 Darina Avenue, 
Sacramento, CA 

95815 

(916) 646-
6631 

Liên lạc trực tiếp 
cơ quan cung 
cấp để đăng ký 

dịch vụ 

Trẻ em và Gia 
đình da màu 

 

Người Mỹ gốc 
Phi 

Dịch vụ trợ giúp giáo dục 
và phát triển giáo dục, làm 

giàu kinh tế , tăng hiểu 
biết công nghệ kỹ thuật, 
và ủng hộ tích cực cho 

cộng đồng. 

Trauma Informed 
Wellness Program 
– Administered by 

Sierra Health 
Foundation Center 
for Health Program 

Management 

Rose Family Creative 
Empowerment Center 

7000 Franklin Blvd. 
Suite 1000, Sacramento 

CA 95823 

916-479-
6223 

Liên lạc trực tiếp 
cơ quan cung 
cấp để đăng ký 

dịch vụ 

Trẻ em và gia 
đình mọi sắc 

dân 

Người Mỹ gốc 
Phi. 

Dịch vụ giúp đỡ đấu tranh với sự 
nghèo đói về văn hóa qua cách 
nhìn thể hiện qua học vấn, nghệ 

thuật, và học ngoại khóa. 

Cung cấp thực phẩm, bữa ăn 
lành mạnh, và an toàn giáo dục. 

 

 
 



 
 
 

Mental Health Respite Services 
Tên Địa chỉ Điện thoại  Liên lạc 

Characte
 

Nhóm dân Ngôn ngữ/văn 
hóa, sắc tộc. 

Chuyên khoa 

 

 

A Church for 
All: Ripple 

Effect 

4704 Roseville 
Road, Suite 110 

North Highlands, 
CA 95660  

(916) 807-
7305 

Chấp nhận khách 
hàng thông qua 

giới thiệu qua điện 
thoại hoặc email, 

bao gồm cả tự giới 
thiệu 

Người lớn có 
hoặc có nguy 
cơ khủng 
hoảng sức 

khỏe tâm thần 

Tiếng Tây Ban 
Nha 

Thời gian nghỉ ngơi 
theo kế hoạch thân 
thiện với LGBTQ 

Capital 
Adoptive 
Families 
Alliance 

www.capadoptfam.
org 

(916) 671-
2030 

Chấp nhận sự giới 
thiệu từ các cơ quan 
nhận con nuôi, cơ 

quan cung cấp và tự 
giới thiệu qua điện 
thoại, email và 

   
    

Cha mẹ của 
những đứa 
con nuôi bị 

SED 

Sử dụng thông 
dịch viên cho các 

ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh  

Trại nghỉ dưỡng gia đình và 
các hoạt động theo kế 

hoạch cho cha mẹ nuôi và 
con cái họ có nhu cầu sức 
khỏe tâm thần phức tạp 

Del Oro 
Caregiver 
Resource 

Center 

8421 Auburn Blvd, 
Suite 265 

Citrus Heights, CA 
95610 

(916) 728-
9333 

Chấp nhận khách 
hàng thông qua 
tự giới thiệu qua 

điện thoại 

Người chăm 
sóc người lớn 

và người 
chăm sóc 

ời ià 

Tây Ban Nha, 
Miên 

Khủng hoảng chăm 
sóc thay thế và tư vấn 
nghỉ ngơi cho người 

chăm sóc 

Gender 
Health Center: 

Danelle’s 
Place 

2020 29
th  

Street, 
Suite 201  

Sacramento, CA 
95817 

(916) 455-
2391 

Chấp nhận khách 
hàng thông qua giới 
thiệu qua điện thoại 
hoặc email, bao gồm 

cả tự giới thiệu 

Người lớn 
chuyển giới có 

nguy cơ bị 
khủng hoảng 
sức khỏe tâm 

thần  

Tây  Ban Nha, 
Việt Nam 

Người chuyển giới 
làm trung tâm thả 

trong thời gian nghỉ 
ngơi. Đặc sản người 
lớn chuyển giới 

Sacramento 
LGBT 

Community 
Center: Lambda 

Lounge 

1015 20th Street 
Sacramento, CA 

95811 

(916) 442-
0185 

Chấp nhận khách hàng 
thông qua giới thiệu 
qua điện thoại hoặc 

email, bao gồm cả tự 
giới thiệu 

LGBTQ người 
lớn từ 24 tuổi trở 
lên có nguy cơ bị 
khủng hoảng sức 
khỏe tâm thần  

Sử dụng thông 
dịch viên cho các 
ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh  

LGBTQ thân thiện với 
kế hoạch và nghỉ ngơi 
nghỉ ngơi; Đặc sản 
người lớn LGBTQ 

Sacramento 
LGBT 

Community 
Center: Q 

Spot 

1015 20th Street 
Sacramento, CA 

95811 

(916) 442-
0185 

Chấp nhận khách 
hàng thông qua 
giới thiệu qua 
điện thoại hoặc 

email, bao gồm cả 
tự giới thiệu 

LGBT Thanh 
niên từ 13-23 
tuổi có nguy 
cơ bị khủng 
hoảng sức 

khỏe tâm thần  

Sử dụng thông 
dịch viên cho các 
ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh  

LGBTQ thân thiện 
với kế hoạch và nghỉ 
ngơi nghỉ ngơi; Đặc 

sản người lớn 
LGBTQ 

http://www.capadoptfam.org/
http://www.capadoptfam.org/


Tên Địa chỉ Điện thoại  Liên lạc 
Characte

 

Nhóm dân Ngôn ngữ/văn 
hóa, sắc tộc. 

Chuyên khoa 

Saint John’s 
Program for 
Real Change 

Liên lạc chương 
trình để biết thêm 

chi tiết. 
(916) 453-

1482 

Chấp nhận khách 
hàng thông qua sự 
giới thiệu từ các 
bệnh viện tâm 
thần, bệnh viện, 

WEAVE, các nhà 
cung cấp sức khỏe 
tâm thần khác và 
các cơ quan chính 

phủ 

Phụ nữ bị 
khủng hoảng 
sức khỏe tâm 
thần, kể cả 

phụ nữ có con 

Năng lực ngôn ngữ 
của tình nguyện 

viên thực tập (hiện 
là người Nga, Tây 
Ban Nha và tiếng 
Việt). Năng lực 
ngôn ngữ không 
phải tiếng Anh có 
thể thay đổi tùy 

thuộc vào doanh thu 
của nhân viên 

Thời gian nghỉ ngơi và 
dịch vụ hỗ trợ tại chỗ 

ngắn hạn 

Capitol Star 
Crisis Residential 

Program 

Liên lạc chương trình 
để biết thêm chi tiết. 

(916) 890-
3000 

Liên lạc chương 
trình để điền đơn 

giới thiệu qua điện 
thoại hoặc trang 

mạng  
https://www.starsi

nc.com/sac-crp/ 

Trẻ vị thành 
niên và người 

thành niên 
từ18-29 

Tiếng Anh, Tây Ban 
Nha 

Trung tâm tư vấn về 
khủng hoảng nơi cư trú. 

TLCS, Inc. (dba Hope 
Cooperative)–Mental 
Health Crisis Respite 

Center 

Liên lạc chương 
trình để biết thêm 

chi tiết. 

(916) 
RESPITE 
(916) 737-

7483 

Chấp nhận khách 
hàng thông qua điện 
thoại tự giới thiệu và 
giới thiệu cộng đồng 

Người lớn 
H'mong, Litva, Nga 

và Tây Ban Nha 

24 giờ / 7 ngày một tuần 
dịch vụ nghỉ ngơi chống 
khủng hoảng sức khỏe 

tâm thần 

Turning Point 
Community 
Programs – 

Abiding Hope 
Respite House 

Liên lạc chương 
trình để biết thêm 

chi tiết. 

(916) 287-
4860 

Chấp nhận khách 
hàng thông qua sự 
giới thiệu từ các 

phòng cấp cứu, thực 
thi pháp luật, quản lý 
trường hợp ngoại trú, 

nhà tạm trú và tự 
giới thiệu. 

Người lớn và 
người lớn tuổi 
có nguy cơ bị 
khủng hoảng 
sức khỏe tâm 

thần 

Tây Ban Nha, 
Miên 

24 giờ / 7 ngày một 
tuần dịch vụ nghỉ ngơi 
chống khủng hoảng sức 
khỏe tâm thần  



Tên Địa chỉ Điện thoại  Liên lạc 
Characte

 

Nhóm dân Ngôn ngữ/văn 
hóa, sắc tộc. 

Chuyên khoa 

Respite 
Program at 

Wind Youth 
Services 

815 S Street 
Sacramento, CA 

95811 

(916) 504-
3313 

Chấp nhận khách 
hàng thông qua 
giới thiệu qua 
điện thoại hoặc 
email, bao gồm 
cả tự giới thiệu 

Thanh thiếu niên 
từ 13-25 tuổi vô 
gia cư hoặc có 
nguy cơ vô gia 
cư và có nguy cơ 
bị khủng hoảng 
sức khỏe tâm 

thần 

 Tiếng Tây Ban 
Nha 

Thiết lập nghỉ ngơi. 
Đặc biệt vấn đề vô gia 

cư với người trẻ. 

 


	County of Sacramento
	Department of Health Services

