
Quận San Diego | Dịch vụ Chuyên 
Khoa Sức Khỏe Tâm Thần  

Đơn vị Phòng Ngừa và Kế Hoạch 
◊ Điều phối Đạo luật về Dịch vụ

Sức khỏe Tâm thần
◊ Dịch vụ Phòng Ngừa Lạm Dụng Chất

Gây Nghiện
◊ Chương trình DUI
◊ Phòng Ngừa Sức Khỏe Tâm Thần và Can 

Thiệp Sớm 
◊ Phòng Chống Tự Tử
◊ Giảm Kỳ thị và Phân Biệt Đối Xử
Mạng lưới Chăm Sóc Trẻ em, Thanh 
thiếu niên và Gia đình 
◊ Bên Vận Động Bênh Vực cho Gia

đình / Thanh thiếu niên
◊ Quản lý Hồ sơ
◊ Hỗ trợ Phục hồi Chức năng
◊ Điều trị Ngoại trú & tại Trường
◊ Dịch vụ Tái hòa nhập
◊ Con Đường đến An Lành 
◊ Dịch vụ Hành Vi Trị Liệu
◊ Điều trị Ngày & Nội trú
◊ Pháp y Vị thành niên
◊ Trung Tâm Phục Hồi Thanh Thiếu

Niên
◊ Chương trình khám chữa liên quan Rượu &

Thuốc cho Phụ nữ mang thai Ngoại trú và 
Nội trú 

◊ Khám cấp cứu Sàng lọc &
Ổn định

Hệ Thống Chăm Sóc Người lớn / 
Người cao niên 
◊ Chăm sóc Tâm Thần Ngoại Trú
◊ Quản lý hồ sơ
◊ Hợp tác Bảo Hộ
◊ Điều Trị Khủng Hoảng Nội Trú
◊ Dịch vụ Cai nghiện
◊ Các Câu lạc bộ
◊ Đối tác cung cấp đầy đủ dịch vụ
◊ Dịch vụ tư pháp

Dịch vụ Sức khỏe Hành vi (BHS) 
Cơ quan Dịch vụ Y tế và Nhân sinh của Quận cung 
cấp dịch vụ liên tục rộng rãi cho các vấn đề về sức 
khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện. 

Các dịch vụ được cung cấp cho các nhóm cho mọi 
lứa tuổi từ khi mang thai, trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và 
gia đình, đến người lớn và người cao niên. 

BHS thúc đẩy sự phục hồi, khám phá, khả năng phục 
hồi và sức khỏe thông qua phòng ngừa, điều trị và 
can thiệp, cũng như các dịch vụ tích hợp cho khách 
hàng gặp phải các vấn đề do bệnh tâm thần và lạm 
dụng chất gây nghiện gây ra. 

BHS liên kết chặt chẽ với Live Well San Diego, mà 
Quận hướng tới để thúc đẩy các cộng đồng khỏe 
mạnh, an toàn và thịnh vượng trên toàn hạt. 

Để biết thêm thông tin, xin xem: 
www.sdcounty.ca.gov/hhsa/programs/bhs/ 

Có Nhiều Nguồn Tài nguyên: 
◊ Chương trình Nội trú trị về

Rượu & Ma túy 
◊ Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng
◊ Dịch Vụ Hỗ Trợ Nhà ở
◊ Việc làm được Hỗ Trợ
◊ Chương trình Ngoại trú trị

về Rượu & Ma túy
Giám đốc lâm sàng 
◊ Chăm sóc tích hợp
◊ Chăm sóc dài hạn
◊ Sức khỏe toàn diện
◊ Phát triển lực lượng lao động

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Nội 
Trú 
◊ Điều dưỡng có tay nghề Edgemoor
◊ Bệnh viện Tâm thần

Quận San Diego
◊ Dịch Vụ Điều Trị Nội Trú Thanh

Niên 
◊ Dịch Vụ Bệnh Viện Tiểu Bang

Đường dây Tiếp 
Cận & Trợ Giúp 

Lúc Khủng Hoảng 
Một dòng thông tin và 
giới thiệu 24/7 sẽ giúp 

quý vị tìm được nhà cung 
cấp phù hợp nhu cầu của 

quý vị. 

1-888-724-7240

Quý vị cũng có thể 

Gọi 2-1-1 
cho thực phẩm khẩn 
cấp, nơi trú ẩn, chăm 

sóc sức khỏe và nhiều 
hơn nữa. 

Trang web của 
Mạng Lưới Chăm 

Sóc 
Để tìm các nhà cung cấp 
và dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tâm thần / điều trị 

nghiện, hãy xem lịch làm 
việc cộng đồng, tìm kiếm 

thông tin tại trang thư 
viện, cơ hội nghề 

nghiệp, v.v. 
http://sandiego. 

networkofcare.org/ 
mh/ 

(Có sẵn bằng nhiều ngôn 
ngữ.) 

Trang web 
của Up 2 

Us 
Để giúp phòng ngừa tự 
tử và giảm kỳ thị, hãy 

xem trang: Up2sd.org.

http://www.sdcounty.ca.gov/hhsa/programs/bhs
http://sandiego.networkofcare.org/mh/
http://sandiego.networkofcare.org/mh/
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http://up2sd.org/
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