
 موقع إدارة خدمات الصحة السلوكیة

 

 

 

   

 

 

 موارد الصحة السلوكیة على المستوى المحلي
 

 988خط النجاة الوطني لألزمات واالنتحار: 
 

 6015-874-916): جمیع األعمار( فریق الدعم المجتمعي
 

 4668-366-916: خط الدعم النفسي المشغل بواسطة المتعافین
 

  RESPITE-916-1) 24/7عاًما فما فوق،  18( مركز التعافي من األزمات
 

  )888 (881-4881): 24/7( خط الوصول إلى الصحة النفسیة
 711كالیفورنیا ریالي: 

 

 ):جمیع األعمال( عیادة رعایة عاجلة متخصصة في الصحة النفسیة
916-520-2460  

 

  7872-369-916):عاًما فما فوق 55( سینیور لینك لدعم كبار السن 
 

 خدمات الوقایة والعالج من تعاطي المخدرات:
916-874-9754  

 

 SUPPORT-916 ) اتصال/نص:24/7عاًما،  26األشخاص حتى سن ( ذا سورس
 

 9819-860 -916) اتصال/نص: عاًما 25إلى  16األشخاص من ( شبكة مساعدة الشباب

 مواقع إلكترونیة وموارد إضافیة
 

خط اإلبالغ مجھول الھویة المعني باإلدمان لمنطقة أمریكان ریفر 
/https://sacramentona.org/meetings  

 

دائرة المساعدة اإلنسانیة: 
https://ha.saccounty.net/Pages/default.aspx  

 

  https://saccenter.org/في ساكرامینتو:  LGBTالمركز المجتمعي لدعم 
 

(موارد مجتمعیة):  1-1-2ساكرامینتو 
1-1-2 - https://www.211sacramento.org/211/ 

 

حضانة ساكرامینتو للدعم أثناء األزمات في مقاطعة ساكرامینتو: 
-in-nursery-crisis-https://www.daycarecenters.us/sacramento

e372eef4b88f-ca-sacramento 
 

  ):الترجمة الفوریةرامینتو للغة والثقافة (مركز ساك
/https://teamsclc.org  1036-421-916 

 
  :برایمري ھیلث

Home.aspx-https://dhs.saccounty.gov/PRI/Pages/PRI 
 

 https://saccoprobation.saccounty.gov :مراقبة السلوكإدارة 
 

 ):اإلسكانمنظمة ستبس فورود للقضاء على التشرد في ساكرامینتو (
/#https://sacramentostepsforward.org  

 

 منظمة سول سبیس:
/space-projects/soul-https://ontrackconsulting.org/services 

 

 منظمة ستوب ستیجما لمكافحة الوصمة والتمییز في ساكرامینتو
/https://www.stopstigmasacramento.org  

 

  https://www.windyouth.org/  منظمة ویند یوث سیرفسیز:

 2022النسخة المنقحة یولیو 

للعالج أن یحسن صحتك العامة في أي عمر أو مرحلة من مراحل الحیاة. ستجد أدناه یمكن  -تعتبر االضطرابات السلوكیة حقیقیة وشائعة ویمكن عالجھا 
 الموارد التي قد تساعدك في االستفادة من الموارد ووسائل الدعم المتاحة.

 أرقام االتصال في األزمات
 

خط مساعدة على ( خط اإلبالغ مجھول الھویة المعني باإلدمان لمنطقة أمریكان ریفر
 HOPE (4673)-600-800): مدار الساعة

 5200-843-800-1: خط األزمات للشباب في كالیفورنیا
 ثم 711: مستخدمو الھاتف النصي: خط األزمات للصم وضعاف السمع

 800-273-8255 
 2952-920-916 ویف:-خط الدعم لضحایا العنف المنزلي

 3271-428-916  (خط أزمات متعدد اللغات): منظمة ماي سیسترز ھاوس
 : 3239-633-888-1الخط الساخن المعني باإلدمان

 : 7888-373-888-1مركز موارد مكافحة اإلتجار في البشر
 SAFE (7233)-799-800-1:نزليالخط الساخن الوطني لإلبالغ عن العنف الم

  2237-931-800-1 :الجمعیة الوطنیة الضطرابات األكل
 : 2929-786-800-1خط األمان الوطني للھاربین من ذویھم

 3000-281-888-1: خط دعم اآلباء
 HOPE (4673)-656-800-1 خط األزمات المعني باالعتداءات الجنسیة

 3111-368-916): 24/7( الخط الساخن المعني باالنتحار
 8255-273-800-1): 24/7( الخط الساخن للوقایة من االنتحار

 8860-565-877-1 ترانس الیف الین:
 8860-565-877-1: تریفور بروجیكت الیف الین

 8255-273-800-1: خط األزمات للمحاربین القدامى
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 مھارات التكیف:
  أدرج ھنا ما یناسبك

 شخص تثق فیھ، ونحو ذلك)(أفكار: التنفس العمیق، التمرین، الحدیث إلى 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات الطوارئ:
  .1-1-9في حالة الطوارئ المھددة للحیاة، اتصل على 

في الظروف الشخصیة الطارئة، أسماء وأرقام الھاتف لألشخاص/األصدقاء المقربین الذین یمكن االتصال بھم في 
 حالة الطوارئ:

 

 2022النسخة المنقحة یولیو 


