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 مجلس المشرفین            
        Phil Serna –  1المنطقة  
       Patrick Kennedy - 2 المنطقة  
       Rich Desmond –   المنطقة  3
       Sue Frost – 4قة المنط  

                     Don Nottoli - 5  المنطقة  

 

 

           
Division of Behavioral Health Services 

 قسم خدمات الصحة السلوكیھ
 بالشراكة مع

    
 

  Community Support Team 
 مجتمعالفریق دعم                               

     (916) 874-6015 
 ساعات العمل

م 5:00 –ص  8:00الجمعة   –اإلثنین   

 ساعات العمل عرضة للتغییر بحسب حاجة المجتمع
 

(CST) ھو عبارة عن  فریق دعم المجتمع
برنامج وقایھ وتداخل مبكر تابع لقانون 
 خدمات الصحة العقلیة . ھذا البرنامج ھو

ضمن جزء من خدمات ودعم مستمر 
حار التابع االنتیقاف محاوالت إمشروع 

 لمقاطعة ساكرمنتو.
 

 



 Community Support دعم المجتمع من ھو فریق
Team؟ 

ھي مجموعة تعاونیة تجمع أعضاء دعم المجتمع فریق 
المنظمات المجتمعیة والتابعة للمقاطعة في فریق واحد 

 ویشمل:  توعویھ وسریریة متنوعةبمھارات 
 ابحأخصائیین للدعم المتبادل بین النظراء من أص 

التجارب الحیاتیة القادرین على استخدام قصصھم 
الواقعیة لتعزیز األمل ودعم األفراد المحتاجین 

 للمساعدة.
  ًمن كل الفئات  مرضیةتجارب ذا  امحترفً  افریق

وتقدیم المساعدة مع اإلحاالت  مالعمریة لعمل التقیی
 المناسبة والدعم المطلوب.

  للدعم األسري من أصحاب التجارب التي أخصائیین
تبني الجسور وتعزز التواصل مع أعضاء األسرة، 

 واألنظمة العائلیة الطبیعیة والممتدة.
 بھدف:مقاطعة ساكرمنتو خدمة مجتمع 

 لحزن والضیقعتناء بأعراض ااإلبستباق اإل 
 .ماأزمة  ناتجین منال
 .تعریف وخلق العالقات في المجتمع 
  وسائل دعم المجتمعلام استخدتحقیق أقصى 

 التقلیدیة وغیر التقلیدیة.
  تقویة المرونة الشخصیة عند التعامل مع الظروف

ً ل تحدیالتي تمثِّ   .ا
 الذاتي. دعمالتعرف على مھارات ومصادر ال 
 التي تمثِّ  المسائل حل ً  قباتع معوالتعامل  ل تحدیا

 .األنظمة
  المشاركة في األنشطة التي تعمل على تحسین

 حیاة كریمھ ومرفھة .الشعور ب
 
 
 
 

 ؟الناسَ   دعم المجتمع كیف یساعد فریق
 ستجابة إلى طلبات المساعدة لألفراد، واألسر، أو إلا

 المجتمع.
  حتیاجات ، معتمدة على التجربة لإلتقدیم تقییمات

 وقابلھ للتكیف . المیدانیة
  البناء على نقاط القوة والمھارات، وإمكانیات الدعم

  ةفرَّ عمرد، واألسرة، والمجتمع، والالطبیعیة لدى الف
ً ذات  . یا
  نظاممع  عامل العالقات والت تأسیسالمساعدة في 

 .الخدمات 
 من نالوقایة من المخاطر أو الضغوطات أو تقلیلھ ،

 خالل بناء مھارات وعوامل وقائیة.
 مرونةالذات  "المساعدة أوًال" مناھج  باستخدام ، 

 تعافي الذاتي .ویعزز األمل في ال
  التدخل الوقائي المبكر لتقلیل أو تجنب الحاجة

 لخدمات معالجة االزمات.
 فة زیادة العالقات النشطة مع وسائل الدعم ا لمعر�

 ً  .ذاتیا
  أو أفراد األسرة، أو األفراد األساسیین تعلیم ،

 .تعافيالداعمین الطبیعیین من أجل تحسین الصحة وال
 

 بیان المھمة
 

فراد من كل األعمار ألدعم المجتمع ا  یخدم فریق
والخلفیات في المجتمع بوسائل الدعم، والتعلیم، 

بالخدمات. والھدف ھو تقدیم روابط والموارد، وال
على المستوى اللغوي والثقافي لتعزیز كفوءة خدمات 

وتقلیل مخاطر  رفاه، والطواعیة للشفاءالتعافي، وال
 نتحار.إلا

 

 

 

 موارد المجتمع

 منتوخط معلومات مقاطعة ساكرا  

  211 أو  498-1000 (916) 
 

الخاص بالزبائن  الخط          Warm Line   
         

(916) 366-4668 
 

                          Warm Line             الخط الوطني
 (855) 642-6222 

 
 االنتحار ادر منعمص

 
 خط األزمات لمنع األنتحار               

 (916) 368-3111 
 أو        

 1-800-273-8255 

         
             نتحارإلمنع ال الوطني خطال

         1-800-273-TALK (8255) 
 أو          

 1-800-SUICIDE 
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