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 Options forتتوفر خدمات محددة عبر برنامج  
Recovery  

 عالج داخلي إيوائي 
 

 إزالة السموم )محدود( 
 

 عالج مرضى خارجيين مكثف 
 

 عالج مرضى خارجيين 
 

 وقاية ودعم من االنتكاسات 
 

 تقييم واستشارات صحة نفسية 
 

 تعليم بشأن أمور صحية 
 
  WEAVEمجموعات  

 
 المساعدة في مفارقة تجارة الجنس 

 
 تطوير األطفال وتنميتهم 

 
 دروس تربية األبناء 

 
 مهارات العيش والعناية بالنفس 

 
 العناية بلعب األطفال في الموقع 

 إحاالت للموارد المجتمعية 

Phil Serna 
Patrick Kennedy 
Susan Peters 
Sue Frost 
Don Nottoli 

1st District 

2nd District 
3rd District 
4th District 
5th District 



 
 مهمتنا

 

تتمثل مهمتنا في الحد من اآلثار الضارة الُمصاحبة لتعاطي 

الكحوليات والمخدرات وتحسين أمور الحوامل واألمهات 

 المربية بتقديم رعاية مكثفة داخلية وللمرضي الخارجيين.
 

 

فإنِك قد  في حالة تعاطي الكحوليات أو المخدرات في أثناء الحمل  

 تلحقين بالجنين أضراًرا خطيرة. 

 

وال تزال لديك الفرصة لمنح طفلك  يتعين عليك اإلقالع عن ذلك اآلن  

 بداية صحية سليمة. 

 

العالج لألمهات    Options For Recoveryيوفر برنامج  

  .Sacramento Countyالمقيمات في   

 

 يُمكنِك االتصال بنا عند الحاجة لمساعدة: 
 

(916) 395-3552, ext 3272 
 

 ال يُرفض عالج أي شخص بسبب عدم القدرة على سداد نفقات العالج. 
 

تعُطى النساء األولوية في خدمات التعافي من الكحوليات والمخدرات 

 للوالدين

 

النساء الحوامل الالتي تتعاطين بالحقن يكون لهن األولوية وفق 

 الترتيب التالي:
 

 

 الحوامل ومستخدمو المخدرات بالحقن الوريدي 

 الحوامل الذين يعاقرون موادًا معينة 

 مستخدمو المخدرات بالحقن الوريدي 

 كل الحاالت األخرى 

 

 :خيارات  Options for Recoveryيشمل برنامج

 عالج داخلي إيوائي 
-  

أشهر لتلقي العالج من تعاطي الكحوليات    3العيش في منشأة عالجية لمدة  

والمخدرات، واالستشارات الجماعية والفردية، ودعم األقران، وتطوير  

 طفالً.   12سيدة و   11األطفال وتنميتهم، ودروس تربية األبناء، لنحو  

 

 إزالة السموم
-  

أيام للنساء المشاركات في برنامج  11-5برنامج إزالة سموم ما بين 

 Options forالعالج الداخلي أو المرضي الخارجيين ضمن 

Recovery  

 

 عالج مكثف للمرضي الخارجيين

 
 9أشهر تتراوح بين  3برامج عالج مكثف للمرضى الخارجيين لمدة 

ساعة أسبوعيًا. ويشمل البرنامج تعليم وتوعية بشأن الكحوليات  21إلى 

والمخدرات، والوقاية من االنتكاس، ودروس في تربية األبناء، وإثراء 

الطفل، ودعم األقران في االستشفاء لمساعدة النساء في الحفاظ على 

 أسلوب حياة صحي.

 

 معالجة للتعافي من المخدرات
 

أشهر يقدم عالج من تعاطي  3عالج لمدة يوم واحد أسبوعيًا لمدة 

الكحوليات والمخدرات، واالستشارة، والوقاية من االنتكاس وتربية 

 األبناء، وإثراء الطفل، ودعم األقران.

 

 الحياة االنتقالية
 

شقق معيشة وحياة تأهيلية خالية من الكحوليات والمخدرات للنساء 

واألطفال في العالج الخارجي. وللتأهل لهذا العالج يتعين التسجيل في 

واجتياز اختبار البقاء بال  Options For Recoveryبرنامج 

 يوًما. 31كحوليات ومخدرات لمدة 

 Sacramento Countyخدمات 
تقديم تقييمات صحة عقلية، واستشارات وإحاالت لجهات خارجية. 

المساعدة في تحقيق استقرار الصحة النفسية واالحتياجات المتصلة 

 بالتعافي والمساندة وتنسيق الخدمات.

  

2121تمت مراجعته في فبراير   

 

 لمعرفة المزيد عن
 

 البرنامج

 

 
 ما إذا كانت مؤهالا 

 
 

 كيفية البدء

 

 

 ,3552-395 (916) يُرجى االتصال على 
ext 3272 

  المواعيد
ا حتى   8  مساءا  5صباحا

 من اإلثنين إلى الجمعة
 

California Relay Service: 711 

 
 

 يتوفر موظفون ثنائي اللغة/
 مترجمون فوريون مجاًنا 

  


