Sứ Mệnh Của
Chúng Tôi...
Cung cấp
các dịch vụ phản ứng di động
24 giờ cho bất kỳ người trưởng
thành nào gặp phải khủng
hoảng về sức khỏe hành vi.

Đảm bảo
các dịch vụ theo dõi và giới

Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi

Phục Vụ Quận Cam

Hãy gọi đến số điện thoại
miễn phí
866.830.6011
24 Giờ Một Ngày  7 Ngày Một Tuần
365 Ngày Một Năm

thiệu kịp thời trong tất cả các
đánh giá.

Cải thiện
việc tiếp cận các dịch vụ sức
khỏe hành vi thông qua kết
nối và/hoặc giới thiệu.

AOABH

CAT

(Sức Khỏe Hành Vi Dành Cho Người Trưởng
Thành & Người Cao Tuổi)

(Nhóm Đánh Giá Khủng Hoảng)
www.ochealthinfo.com/CATPERT

Các Dịch Vụ Của Chúng Tôi…

C

húng tôi cung cấp các dịch vụ phản ứng di động 24 giờ cho bất kỳ người trưởng thành nào gặp
phải khủng hoảng về sức khỏe hành vi hoặc có thể cần đánh giá để nhập viện.

Chương trình CAT có thể điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu đa ngôn ngữ/đa văn hóa bằng tiếng Tây
Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hàn Quốc, tiếng Campuchia, tiếng Ả-rập và tiếng Tagalog.
Chúng tôi hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp

CAT của chúng tôi nhận các cuộc gọi

luật và cơ quan dịch vụ xã hội trong việc

khẩn cấp về tâm thần 24/7 trên khắp

đánh giá và tư vấn cho người

Quận Cam tại các địa điểm như:

trưởng thành cần:
 Đánh giá để nhập viện

 Cơ Quan Thực Thi
Pháp Luật

nếu cần thiết
 Ngăn ngừa khủng hoảng
và đánh giá rủi ro

 Nhà Riêng
 Phòng Khám Sức Khỏe

 Giới thiệu và kết nối đến
các dịch vụ khác
 Các dịch vụ theo dõi
 Giáo dục

 Văn Phòng Của Chuyên
Gia Trị Liệu
 Bác Sĩ Riêng

Nhóm Phản Ứng Khẩn Cấp Về Tâm Thần
(Psychiatric Emergency Response Team, PERT)
gồm các chuyên gia sức khỏe hành vi đi cùng
viên chức thực thi pháp luật được chỉ định để giải
quyết những cuộc gọi liên quan đến sức khỏe

CAT là chương trình của Phòng Dịch
Vụ Sức Khỏe Hành Vi thuộc Health Care
Agency (Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe)
Quận Cam, và được tài trợ thông qua
Mental Health Services Act (Đạo Luật
về Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần(Mental
Health Services Act, MHSA).

 Khoa Cấp Cứu
 Bất cứ đâu trong
Cộng Đồng

tâm thần trong thành phố họ được giao phụ
trách. PERT cung cấp tất cả các dịch vụ giống
như CAT và cũng cưỡng chế nhập viện không tự
nguyện khi cần thiết.

