رﺳﺎﻟﺔ ھﯾﺋﺔ دﯾﺗروﯾت واﯾن ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ:
ﻧﺣن ﻣﻧظﻣﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗوﻓّر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟدﻋم ،وذﻟك ﻟﻣﺳﺎﻋدة
اﻷﺷﺧﺎص داﺧل ﻧظﺎم اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ
دﯾﺗروﯾت ﺑﻣﻘﺎطﻌﺔ واﯾن.

ﻧرﯾد أن ﻧﺳﻣﻊ ﻣﺎ ھو رأﯾك

ﯾﮭﻣﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ رأﯾك ﻓﻲ ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ .ﺗرﻏب وﺣدة ﺧدﻣﺔ
اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺳﻣﺎع رأﯾك .ﻻ ﺗﺗردد ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻧﺎ أو
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ إﻟﯾﻧﺎ ﺑﺷﺄن ﻣﻼﺣظﺎﺗك و/أو اﻗﺗراﺣﺎﺗك و/أو
 .ﺷﻛواك

ﻧﺣن ھﻧﺎ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك

اﻻﺛﻧﯾن  -اﻟﺟﻣﻌﺔ
ﻋﺻر ا
 8:00ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ 4:30 -
ً
اﻟرﻗم اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ888.490.9698 :
اﻟﻣﺣﻠﻲ313.833.3232 :

أرقام هامة

ھﯾﺋﺔ دﯾﺗروﯾت واﯾن ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
W. Milwaukee St 707.
Detroit, MI 48202
www.dwmha.com

اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌﺎم
313.833.2500

ﻣرﻛز اﻟوﺻول اﻟﻣرﻛزي
اﻷزﻣﺎت  /اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى 24
ﺳﺎﻋﺔ
اﻟرﻗم اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ800.241.4949 :
اﻟﻣﺣﻠﻲ313.224.7000 :
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﺻﻲ866.870.2599 :

ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺷؤون اﻟﻣرﺿﻰ واﻟﺗوﻋﯾﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ
اﻟرﻗم اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ888.490.9698 :
اﻟﻣﺣﻠﻲ833.3232 :
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﺻﻲ800.630.1044 :

اﻟﺗظﻠﻣﺎت واﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﺎت

اﻟرﻗم اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ888.490.9698 :
ﻓﺎﻛس313.833.4280 :

إﻋﺎﻧﺔ دﻋم اﻷﺳرة

اﻟرﻗم اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ888.490.9698 :
اﻟﻣﺣﻠﻲ313.344.9099 :
ﻓﺎﻛس313.833.4150 :

ﻣﻛﺗب رﻋﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج
اﻟرﻗم اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ888.339.5595 :
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﺻﻲ888.339.5588 :
ﻓﺎﻛس313.833.2043 :

كيف يمكن أن تساعدك
خدمة العمالء

التوعية

كيف يمكن أن تساعدك خدمة العمالء

رضاؤك

الوصول إلى الخدمة
إن وﺣدة ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ھﯾﺋﺔ دﯾﺗروﯾت واﯾن
ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣوﺟودة ﻟﺧدﻣﺗك.
إﻧﻧﺎ ﻧرﯾد ﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ ﻓﮭم اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻖ ﻟك
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﻧﺣن ھﻧﺎ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ
اﻟﺧدﻣﺎت وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،
ﻗﺎدر ا ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﺧﯾﺎرات ﻣﺳﺗﻧﯾرة.
وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ً
ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻓرص اﻟﺗﻌﻠم
وﺗﻌﻣل وﺣدة ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء أﯾ ً
اﻟﻣوﺟﮫ وﺗﻧﺳﯾﻘﮭﺎ ودﻋﻣﮭﺎ .وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗزوﯾدك ﺑﻣواد ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
اﻟﺗﻌر ف ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﺧﺎوف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ
ّ
ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ .وﺗﺗوﻓر ھذه اﻟﻣﻧﺷورات ﺣﺳب اﻟطﻠب
وﺑﻠﻐﺎت أﺧرى.

ﻛن ﻓﻌﺎﻻ ً
ﻋﺿو ا ﻓﻲ ھﯾﺋﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻓﻲ دﯾﺗروﯾت
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرك
ً
واﯾن ،ﻓﻠدﯾك ﻓرص ﻋدﯾدة ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت
ووﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ .ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﺗﺻل ﺑﺧدﻣﺎت
اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ:
اﻟرﻗم اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ888.490.969 :
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﺻﻲ800.630.1044 :

ﺗرﯾد وﺣدة ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء أن ﺗﺑﻘﯾك ﻣطﻠﻌًﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ
ﯾﮭﻣك .إﻧﻧﺎ ﻧدﻋم اﻷﻋﺿﺎء ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم وﻧﺷﺟﻊ اﻟدﻓﺎع
ﻋن ﺣﻘوق اﻟذات وﻧﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت .



اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻓرد

 اﺣﺎﻻت و ﺗدرﯾﺑﺎت دﻋم اﻷﻗران


اجتماعات مجلس المدينة



التمثيل في لجان الهيئة

 اﻟرﺳﺎﺋل اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻼﻓراد
""seiPsiP ssrioP sn sreP
وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻔرد
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗرﻛﯾز  -ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن اﻻﻓراد

ﺧدﻣﺗﻛم ھدﻓﻧﺎ و رﺿﺎﺋﻛم ﻏﺎﯾﺗﻧﺎ ،ﻧﺣن ھﻧﺎ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك
ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻠﺗﻲ ﺗواﺟﮭك و اﻟد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﻠﺗﻲ
ﺗﺧص اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ .ﻣﺎ ﻋﻠﯾك ﺳوى اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻧﺎ.







االستئنافات
الشكاوى
إحاالت رعاية حقوق متلقي العالج
تقديم تظلم
جلسات استماع عادلة على مستوى الوالية
إعانة األسرة

إذا شعرت بأن حقوقك تعرضت لالنتهاك ،فيرجى
االتصال بمكتب رعاية حقوق متلقي العالج على
الرقم .1.888.339.5595

العنوان البريدي:
DWMHA
Customer Service
707 W. Milwaukee St.
Detroit, MI 48202

إخالء مسؤولية :ال تميّز هيئة الصحة العقلية في ديترويت واين
( )AHMWDبين األشخاص أو تستبعدهم أو تعاملهم بشكل
مختلف بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو السن أو
اإلعاقة أو الجنس.

