
مأموریت ما...
ارائه 

خدمات پاسخگویی شبانه روزی و 
سیار به هرگونه تجربه بزرگساالن از 

بحران های سالمت رفتاری.  

تضمین 
خدمات پیگیری و ارجاع به موقع در 

ارزیابی ها. همه 

بهبود 
دسترسی به خدمات سالمت رفتاری 

ازطریق ارتباط و/یا ارجاع.

خدمات رسانی در اورنج کانتی

با شماره رایگان زیر تماس بگیرید
866.830.6011

24 ساعت شبانه روز     7 روز هفته

365 روز سال

www.ochealthinfo.com/CATPERT

رفتاری سالمت  خدمات 

AOABH
CAT

بحران( ارزیابی  )تیم 

سالمندان( و  بزرگساالن  رفتاری  )سالمت 



 Psychiatric( »تیم پاسخگویی اضطراری روانپزشکی 

Emergency Response Team, PERT( از 

متخصصان سالمت رفتاری تشکیل شده است که برای 

رسیدگی به تماس های مربوط به سالمت رفتاری در شهر محل 

تعیین شده همکاری  قانون  با مأمورین اجرای  خدمت رسانی شان 

می کنند. PERT تمام خدمات تشریح شده برای CAT را ارائه 

می دهد و درعین حال، روند بستری شدن غیرداوطلبانه را در 

صورت نیاز آغاز می کند. 

ما... خدمات 

تیم CAT ما به صورت شبانه روزی در همه 
روزهای هفته به تماس های اضطراری 

دریافتی از سراسر اورنج کانتی در ارتباط 
با روان پریشی پاسخ می هد. این تماس ها 

می تواند از این مکان ها باشد:

 مکان های اجرای قانون

 خصوصی خانه های 

 پزشکی کلینیک های 

 درمانی دفاتر 

 پزشکی مطب های 

 اورژانس بخش های 

 هر کجای جامعه

ا برای همه بزرگساالنی که با بحران سالمت رفتاری مواجه اند یا نیازمند ارزیابی برای بستری شدن هستند، خدمات پاسخگویی م

سیار شبانه روزی ارائه می کنیم. 

برنامه CAT قادر است نیازهای چند زبانی/چند فرهنگی را به اسپانیایی، ویتنامی، کره ای، کامبوجی، عربی و تاگالوگ پوشش دهد.

ما به سازمان های خدمات اجتماعی و مجری قانون 
در ارزیابی و ارائه مشاوره به بزرگساالن نیازمند در 

زمینه های زیر کمک می کنیم:

  ارزیابی برای بستری شدن در صورت
نیاز

  مداخله در بحران و ارزیابی احتمال
خطر

 منابع و ارتباطات

  خدمات پیگیری

 آموزش

CAT برنامه ای از »خدمات سالمت رفتاری« 
سازمان بهداشتی و درمانی اورنج کانتی است 
و بودجه آن ازطریق »قانون خدمات سالمت 

 Mental Health Services Act,( »رفتاری
MHSA( تأمین می شود.


