کوک گرفتي در شرایط بحراًی (هخصْص بسرگطاالى)
اگز ػوا یا یکی اس ًشدیکاى ػوا بَ دلیل بیواری رّاًی با بحزاى رّبزّ ػذٍ ایذ ّ بزای دیگزاى یا خْد ػخؾ اهکاى خغز جذی
ُظت ،با  999تواص بگیزیذ .اگز فزد دطتخْع بحزاى اطت اها بَ ًظز ًوی رطذ هْرد اضغزاری ّ اّرژاًظی باػذ ،هی تْاًیذ اس
هٌابغ سیز اطتفادٍ کٌیذ:

Sausal Creek Outpatient Stabilization Clinic
کلیٌیک تثبیت ضرپایی ضائْضال کریک
خذهات تلفٌی هذاخلَ بحزاًی اختیاری ّ خذهات هزاجؼَ حضْری  42طاػتَ ّ ،در  7رّس ُفتَ بزای بشرگظاالًی کَ با هؼکل
رّبزّ ػذٍ ّ ًیاس بَ کوک فْری دارًذ .ایي کلیٌیک هی تْاًذ افزاد را تا حذاکثز  42طاػت ّ  99دقیقَ بغْر اختیاری ًگِذاری
کٌذ .خذهات ارائَ ػذٍ ػاهل ارسیابی ،هذیزیت دارّیی ،هؼاّرٍ ،کوک بزای دطتزطی بَ طایز خذهات ،هؼزفی ّ ارجاع بَ هزکش
بظتزی کْتاٍ هذت ّیال فزهًْت ( ّ ،)Villa Fairmont Short-Stay inpatient facilityحوایت ُای ػوْهی هی باػذ.

http://www.telecarecorp.com/programs/display.sd?iid=38
( 2620 26th Avenueخیاباى هتقاطع  27th Streetهی باشذ) در Oakland
510-437-2363

John George Psychiatric Pavilion
پاّیْى رّاى درهاًی خاى خرج
بیوارطتاى بظتزی آالهیذا کاًتی ،خذهات رّاى درهاًی اضغزاری ّ خذهات بظتزی هْارد حاد (ّخین) بزای بشرگظاالى هبتال بَ
بیواری ُای رّاًی ارائَ هی کٌذ 42 .طاػتَ .اختیاری ّ غیز اختیاری.

http://www.acmedctr.org/johngeorge.cfm
 2060 Fairmont Driveدر San Leandro
510-346-7500
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Berkeley Mobile Crisis Team
گرٍّ ضیار هْارد بحراًی برکلی
بزای طاکٌاى بزکلی ّ آلباًی .ارائَ دٌُذٍ خذهات طیار هقابلَ با هْارد بحزاًی در طزتاطز هٌغقَ (ػاهل هْاردی هاًٌذ
خْدکؼی ،قتل ،تِذیذ ،طْء هـزف هْاد ّ ،ارسیابی بزای بظتزی رّاى درهاًی) .در توام ُفت رّس ُفتَ اس طاػت
 91:21ؿبح تا  99ػب آهادٍ خذهت اطت.
http://www.ci.berkeley.ca.us/ContentDisplay.aspx?id=15662
510-981-5254

ACCESS Program (Acute Crisis Care and Evaluation for System-wide
)Services

برًاهَ اَکطص

(هراقبت ّ ارزیابی در هْارد حاد بحراًی برای خذهات در کل ضطح ضیطتن)

طاکٌاى آالهیذا کاًتی (کلیَ ضٌیي) هی تْاًٌذ بزای هؼزفی ػذى بَ کلیَ خذهات طالهت رّاًی کاًتی با ایي ػوارٍ ًیش تواص بگیزًذ.
خذهات بَ سباى اطپاًیْلی ّ  8سباى آطیایی ارائَ هی گزدد.



1-800-491-9099

Crisis Response Program
برًاهَ ّاکٌش بَ هْارد بحراًی
بزای طاکٌاى آالهیذا کاًتی بغیز اس بزکلی ّ یا آلباًی .ارائَ دٌُذٍ خذهات تلفٌی ّ خذهات هحذّد هزاجؼَ حضْری بذّى قزار قبلی
جِت هذاخلَ در هْارد بحزاًی ،ارسیابی رّاى درهاًی ،حوایت هْقت دارّیی ،ارسیابی ّ بزآّرد ّضؼیت .بزًاهَ ّاکٌغ بَ هْارد
بحزاًی دفاتزی در اّکلٌذ ،فزهًْت ّ طي لیاًذرّ دارد کَ اس طاػت  8:21ؿبح تا  9:11بؼذ اس ظِز رّسُای دّػٌبَ تا جوؼَ باس
ُظتٌذ .ایي بزًاهَ در لیْرهْر ّ پلیظاًتْى ًیش دفتز دارد؛ ایي دفاتز ُفتَ ای طَ رّس باس ُظتٌذ.
گزٍّ ّاکٌغ بَ هْارد بحزاًی داّى تاّى اّکلٌذ بَ درخْاطت ُای کوک ادارٍ پلیض اّکلٌذ ّ طایز طاسهاى ُا ّ اػخاؽ در سهیٌَ
ارسیابی طالهت رّاًی بشرگظاالى طاکي هٌغقَ پاطخ هی دُذ (در ؿْرت ّجْد ًیزّی اًظاًی) .طاػت کار اس  91:11ؿبح تا
 8:11ػب رّسُای دّػٌبَ تا جوؼَ.



( 1-800-491-9099خِت تواش با برًاهَ ّاکٌش بَ هْارد بحراًی از طریق اَکطص  ACCESSاقذام
کٌیذ)
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Crisis Support Services/Suicide Prevention
خذهات حوایت بحراًی/خلْگیری از خْدکشی ،تلفي  24ضاعتَ


http://www.crisissupport.org/home
 1-800-309-2131یا 1-800-SUICIDE

اگر فرد هْرد ًظر هایل بَ کوک گرفتي ًیطت ،اها




بزای خْد خغزطاس اطت یا
بزای دیگزاى خغزطاس اطت یا
بَ دلیل هظائل طالهت رّاًی ػذیذاً ًاتْاى اطت

ػایذ ّاجذ ػزایظ " "9991باػذ (" "5150بَ ارزیابی ّ ًگِذاری ُای غیر اختیاری  22ضاعتَ گفتَ هی شْد)
اگز چٌیي بْد



با  999تواص گزفتَ ّ اػالم کٌیذ کَ یک ّضؼیت رّاًی اضغزاری ّجْد دارد یا
با گزٍّ طیار هْارد بحزاًی بزکلی یا بزًاهَ ّاکٌغ بَ هْارد بحزاًی (ػوارٍ ُا در باال ًْػتَ ػذٍ اطت) تواص بگیزیذ

بزای آگاُی بیؼتز دربارٍ  9991بَ بزگَ اعالع رطاًی هزبْط بَ ًگِذاری ُای غیز اختیاری هزاجؼَ کٌیذ.
اگر فرد هْرد ًظر حالت بحراًی ًذارد ّ کوک هی خْاُذ


اگز بیوَ درهاًی خـْؿی دارد ،با ػزکت بیوَ ّی تواص گزفتَ ّ اس آًِا بخْاُیذ کَ بزای اّ یک رّاى ػٌاص یا رّاى
پشػک هؼزفی کٌٌذ
اگز  Medi-Calیا  Medi-Careدارد ّ یا اؿالً ُیچگًَْ بیوَ ای ًذارد ،طاکٌاى آالهیذا کاًتی هی تْاًٌذ بزای هؼزفی
ػذى بَ رّاى ػٌاص ،رّاى پشػک یا طایز هٌابغ طالهت رّاًی با برًاهَ اَکطص ( ACCESSهزاقبت ّ ارسیابی در
هْارد حاد بحزاًی بزای خذهات در کل طغح طیظتن) تواص بگیزًذ



1-800-491-9099
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هراکس رّاى درهاًی در آالهیذا کاًتی
خذهات بطتری حادً :گِذاری  2تا  30رّزٍ (بطْر هتْضط)
)Herrick Hospital--Alta Bates Medical Center (Berkeley
بیوارضتاى ُِریک – هرکس پسشکی آلتا بیتس (برکلی)
خذهات بظتزی بزای ًْخْاًاى  12تا  11ضالَ (طالهت رّاًی ،تؼخیؾ دّگاًَ ،اختالالت تغذیَ ای) ّ بشرگظاالى (تؼخیؾ
دّگاًَ ،بظتزی ّیژٍ) Medi-Cal .پذیزفتَ هی ػْد .اختیاری یا غیز اختیاری .جِت کظب اعالػات هزبْط بَ پذیزع تواص
بگیزیذ.



510-204-4405

)Fremont Hospital (Fremont
بیوارضتاى فرهًْت (فرهًْت)
خذهات بظتزی بزای ًْخْاًاى ّ بسرگطاالى .بیوارطتاى خـْؿی .فاقذ اتاق اّرژاًض .فقظ اختیاری .جِت گزفتي ّقت هالقات
بزای هذاخلَ بحزاًی تواص بگیزیذ.



510-796-1100

)Eden Hospital Medical Center (Castro Valley
هرکس پسشکی بیوارضتاى ایذى (کاضترّ ّلی)
ارائَ دٌُذٍ خذهات بَ بیواراى رّاًی بسرگطال .خذهات بظتزی ،بظتزی جشیی ّ طزپایی ّ Medi-Cal .بیوَ خـْؿی پذیزفتَ
هی ػْد .فقظ اختیاری .جِت ارسیابی پذیزع تواص بگیزیذ.



510-889-5016

)John George Psychiatric Pavilion (County hospital, San Leandro
پاّیْى رّاى درهاًی خاى خرج (بیوارضتاى کاًتی ،ضي لیاًذرّ)
بیوارطتاى رّاى درهاًی آالهیذا کاًتی خذهات اضغزاری رّاى درهاًی ّ خذهات بظتزی حاد بزای بسرگطاالى هبتال بَ بیواری ُای
رّاًی ارائَ هی ًوایذ 42 .طاػتَ .اختیاری ّ غیز اختیاری Medi-Cal .پذیزفتَ هی ػْد.



510-346-7500
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)Heritage Hospital (Oakland
بیوارضتاى ُریتیح (اّکلٌذ)
درهاى بظتزی حاد بزای بسرگطاالى ،Medi-Cal .بیوَ خـْؿی پذیزفتَ هی ػْد .اختیاری ّ غیز اختیاری.



510-535-5115

هراکس بطتری هْارد غیرحاد ّ یا بطتری بلٌذ هذت تر:
)Villa Fairmont (San Leandro
ّیال فرهًْت (ضي لیاًذرّ)
هزکش اؿلی هزاقبت ُای غیزحاد رّاًی در آالهیذا کاًتی بزای بظتزی ُای کْتاٍ هذت ّ بلٌذ هذت حاد بسرگطاالى .اختیاری بزای
بؼضی بیواراى ،بظیاری اس آًِا تحت قیوْهیت قاًًْی قزار هی گیزًذ.



510-352-9690

)Morton Bakar Center (Hayward
هرکس هْرتْى باکار (ُی ّارد)
یک هزکش پزطتاری تخــی ًگِذاری بلٌذ هذت بزای ارائَ خذهات بِیٌَ ّ هٌاطب بَ افزاد هطي هبتال بَ بیواری ُای رّاًی
اطاطی.



510-582-7676

)Gladman Rehabilitation (Oakland
تْاًبخشی گلذهي (اّکلٌذ)
ارائَ دٌُذٍ خذهات بزای بسرگطاالى هبتال بَ ًاتْاًی ُای رّاًی ًیاسهٌذ خذهات تْاًبخؼی گظتزدٍ کَ در هزاکش هزاقبت غیزحاد
ارائَ ًوی ػْد.



510-536-8111
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