
 

 

Sacramento County Department 
of Health and Human Services 

Division of Behavioral Health 
Services 

 

TBS là gì?    

  Therapeutic (Dịch vụ) 

  Behavioral (Trị lieu) 

  Services (Hành vi)) 

   

Số liên lạc: 

Sacramento County Access Team.
(Nhóm tiếp cận hạt Sacramento)  

(916) 875-1055 
(916) 875-9970 Fax 

Miễn phí tiếp cận/24 h  
(888) 881-4881 

TTY/TDD: (916) 876-8892  
California Relay Service: 711 

Chúng tôi có nhân viên song ngữ và/
hoặc phiên dịch viên miễn phí. 

Các nhà cung cấp TBS hạt 
Sacramento gồm có: 

 

Uplift Family Service 

9343 Tech Center Drive 

Sacramento, CA 95826 

 

River Oak Center for Children 

9412 Big Horn Blvd. 

Elk Grove, CA 95758 

 

Stanford Young Solutions 

8912 Volunteer Lane 

Sacramento, CA 95826 

 

Turning Point Community  

Program  

7245 E. Southgate Drive 

Sacramento, CA 95823 
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Nhân viên TBS sẽ làm việc với quý vị 
để triển khai một kế hoạch thật cụ 
thể và đặc thù để giúp con quý vị. 
Trước khi TBS rời đi, họ sẽ dạy cho 
quý vị, gia đình quý vị hay người 
chăm sóc cách duy trì những thay đổi 
hành vi. Nhà cung cấp TBS phối hợp 
chặt chẽ với cơ sở sức khoẻ tâm thần 
ngoại trú của quý vị để hỗ trợ dịch vụ 
hiện tại. 

 

Dịch vụ TBS bao gồm: phân tích chức 
năng, triển khai kế hoạch, và can 
thiệp trực tiếp tới trẻ và cha mẹ/
người chăm sóc quanh hành vi đích 
cụ thể có thể đặt trẻ vào mối nguy 
cơ. Chiến lược, kế hoạch và can thiệp 
có thể được thực hiện tại gia đinh, 
trường học, hay môi trường khác nơi 
hành vi xảy ra. Kế hoạch hành vi 
được cá nhân hoá để đáp ứng nhu 
cầu đặc thù của trẻ và môi trường 
của trẻ. 

 

Chỉ nhà cung cấp dịch vụ sức khoẻ 
tâm thần ngoại trú Medi-Cal của quý 
vị mới có thể giới thiệu chuyển  
tiếp cho TBS. 

 

Làm thế nào để tôi biết được liệu con 
tôi có đủ điều kiện không? 

Nếu con quý vị: 

□ Dưới 21 

 Và 

□ Có bảo hiểm Medi-Cal trọn gói 

 Và (tối thiểu một trong những điều 
kiện sau) 

□ Sống trong gia đình cộng đồng có 

cấp độ nhóm 12-14 hoặc được coi là gia 
đình cấp độ nhóm 12-14 hoặc giảm 
xuống từ gia đình cấp độ nhóm 12-14 

□ Hoặc đã từng ở Trung tâm Điều trị 
t â m  t h ầ n  H ạ t  S a c r a m e n t o  
 (SCMHTC) trong 6 tháng qua 

□ Hoặc đã từng ở trong bệnh viện tâm 
thần trong vòng 24 tháng qua 

□ Hoặc đang được xem xét đưa vào 
bệnh viện tâm thần 

□ Hoặc đã tiếp nhận TBS trước đây 

 Và 

□ Hiện đang nhận dịch vụ sức khoẻ tâm 
thần ngoại trú Medi-Cal. 

 

Khi đó con quý vị có thể đủ điều kiện. 

 

 

 

Có một chương trình có tên là Dịch vụ 
Trị liệu hành vi (TBS) Tiếng Việt có 
nghĩa là : Dịch vụ hành vi và trị liệu 

có thể có ích cho các gia đình như gia 
đình quý vị. Nếu con quý vị có bảo hiểm 
Medi-Cal trọn gói và đáp ứng được các 
tiêu chí, gia đình quý vị có thể đủ điều 
kiện của chương trình. 

 

TBS là chương trình bổ sung hỗ trợ cho 
các dịch vụ mà quý vị đã có.  

 

TBS là điều trị sức khoẻ tâm thần 
chuyên sâu, -một người cho một người 

 ngắn hạn và dựa vào cộng đồng được 
thiết kế cho thanh niên (có Medi-Cal) tới 
21 tuổi có vấn đề nghiêm trọng về cảm 
xúc hiện đang có một số hành vi đặc 
thù gây nguy hiểm cho an toàn của 
chính người bệnh, hay đưa họ vào nguy 
cơ chuyển sang cấp độ chăm sóc cao 
hơn trong nhóm tại gia hay cơ sở khép 
kín. 


