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Nhóm Sacramento County Access 
không phân biệt về năng lực, văn hóa, 

ngôn ngữ, sắc tộc, chủng tộc, giới 
tính, xu hướng tính dục, hoặc bản 

dạng giới/cách thể hiện giới. 

Chúng tôi có các nhân viên nói được 
hai thứ tiếng hoặc các thông dịch viên 
mà không phải trả phí. Nếu quý vị cần 

thông dịch viên, vui lòng thông báo 
cho chúng tôi. 

Sứ mệnh của chúng tôi 
Cung cấp hệ thống chăm sóc có đủ năng lực 
về mặt văn hóa giúp thúc đẩy hồi phục toàn 
diện, tối ưu sức khỏe và khả năng phục hồi 

Tầm nhìn của chúng tôi 
Chúng tôi hướng đến một cộng đồng nơi mà 

những người có hoàn cảnh sống khác nhau có 
cơ hội trải nghiệm tình trạng sức khỏe tối ưu. 

Nhóm Mental Health Access 

Nếu cần một điều chỉnh từ ADA để 
tham gia hay tiếp cận các chương 

trình của quận, dịch vụ hay hoạt động 
của Sở Y tế, Sức khỏe hành vi, vui 

lòng cho chúng tôi biết để chúng tôi có 
thể kết nối quý vị với nhà cung cấp 

phù hợp. 

Người bị điếc hoặc nặng tai có thể 
liên hệ với Nhóm Mental Health 

Access hoặc nhân viên Bảo Vệ Phúc 
Lợi thông qua dịch vụ chuyển tiếp 

video hoặc Số Chuyển Tiếp  
California 711. 

Ann Edwards 
Điều hành quận 

      Timothy Lutz, Giám đốc 
Sở Y tế 

Ryan Quist 
Giám đốc Sức khỏe Hành vi 

Ban Giám Sát 
Phil Serna - Quận 1 Patrick 

Kennedy - Quận 2 Rich 
Desmond - Quận 3 Sue 

Frost - Quận 4 
Patrick Hume - Quận 5 

https://bos.saccounty.gov/ 

Chúng tôi kết nối cư dân 
ở mọi lứa tuổi của Quận 

Sacramento với các dịch vụ y 
tế phục hồi tâm thần phù hợp 
về mặt ngôn ngữ và văn hóa 

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 
8:00 sáng – 5:00 chiều 

(Gọi thông báo khủng hoảng sức khỏe 
tâm thần 24/7) 
(916) 875-1055

số miễn phí (888) 881-4881 
California Relay 711
Fax (916) 875-1190 

https://dhs.saccounty.gov/bhs/ 
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Dịch vụ sức khỏe tâm thần khẩn cấp 
dành cho thanh thiếu niên dưới 18 tuổi 

từ 10h00 sáng đến 7h00 tối. 
7 ngày mỗi tuần tại:  

Intake Stabilization Unit (ISU) 
Mental Health Treatment Center 

2150 Stockton Boulevard 
Sacramento, CA 95817 

916-875-1000

(Có thể phải sàng lọc/xét nghiệm COVID) 
[Nếu đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, hãy gọi 

ngay 911 hoặc đến cơ sở cấp cứu gần nhất] 

Chúng tôi xác định khả năng đáp ứng 
điều kiện dịch vụ bằng cách sàng lọc và 

đánh giá qua điện thoại. 

Mạng lưới rộng lớn của chúng tôi cung 
cấp: 

• Can thiệp khủng hoảng Đánh giá sức
khỏe tâm thần

• Dịch vụ & Nhóm trị liệu/phục hồi chức
năng

• Điều Phối Chăm Sóc Chuyên Sâu &
Dịch Vụ Tại Nhà

• Quản lý hồ sơ/Kết nối với các nguồn lực
cộng đồng 

• Hỗ trợ thuốc men
• Sức Khỏe Tâm Thần Trẻ Nhỏ
• Sức Khỏe Tâm Thần Thanh Thiếu Niên
• Sức Khỏe Tâm Thần Người Cao Niên

Bất kỳ ai cũng có thể yêu cầu dịch vụ sức 
khỏe tâm thần cho chính họ hoặc thay mặt 
người khác thông qua mẫu yêu cầu trực 

tuyến, qua điện thoại hoặc thư tín Hoa Kỳ. 
Cần phải có số điện thoại hợp lệ để xử lý 

yêu cầu dịch vụ. 

Yêu Cầu Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm 
Thần Trực Tuyến: 

https://mentalhealthservicerequest.saccounty.gov/ 

Số Điện Thoại: 916-875-1055 
Số Miễn Phí 24 Giờ: 888-881-4881 

Hoàn thành Mẫu Yêu Cầu Dịch 
Vụ và gửi đến:  

Sacramento County 
Mental Health Access Team 

7000-A East Parkway, Suite 700, 
Sacramento, CA 95823 

Nhóm Mental Health Access sẽ xác định 
mức độ dịch vụ cần thiết và kết nối cá nhân 
tới một nhà cung cấp phù hợp về văn hoá 

và ngôn ngữ. 

Nhóm Mental Health Access sẽ gửi tên và số 
điện thoại của nhà cung cấp đến cho cá nhân. 

Theo quy định bảo mật, Nhóm Mental 
Health Access sẽ thông báo cho bên giới 
thiệu về việc khách hàng đã được kết nối 

với nhà cung cấp dịch vụ. 

Nhà cung cấp theo hợp đồng của Quận 
Sacramento sẽ liên hệ với cá nhân và/hoặc 

người chăm sóc để lên lịch hẹn. 
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