رسالة هيئة الصحة العقلية في ديترويت واين:
ﻧﺣن ﻣﻧظﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗوﻓّر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن
اﻟﺧدﻣﺎت واﻟدﻋم ،وذﻟك ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺷﺧﺎص داﺧل
ﻧظﺎم اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ دﯾﺗروﯾت ﺑﻣﻘﺎطﻌﺔ
واﯾن.
ﺗﺷرف ھﯾﺋﺔ دﯾﺗروﯾت واﯾن ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت
ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾﻖ واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ أرﺑﻊ ) (4ﻣؤﺳﺳﺎت ﻹدارة
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وأﻛﺛر ﻣن 80ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣؤﺳﺳﺎتإدارة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﻣؤﺳﺳﺔ kraiteNC niLeraC
)اﻷﺷﺧﺎص ذوو اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ(
888.711.5465

أرقام هامة
هيئة الصحة العقلية في ديترويت واين
707 West Milwaukee St.
Detroit, MI 48202
www.dwmha.com
المكتب العام
313.833.2500
مركز الوصول المركزي
األزمات  /المعلومات واإلحالة على مدى  24ساعة
الرقم المجاني800.241.4949 :
المحلي313.224.7000 :
الهاتف النصي866.870.2599 :

ﻣؤﺳﺳﺔ Community Living Services
)اﻷﺷﺧﺎص ذوواﻻﻋﺎﻗﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻧﻣو(

خدمة العمالء
شؤون المرضى والتوعية المجتمعية
الرقم المجاني888.490.9698 :
المحلي313.833.3232 :
الهاتف النصي800.630.1044 :

ﻣؤﺳﺳﺔ ConsumerLink Network
)اﻷﺷﺧﺎص ذوو اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻧﻣو (
888.711.5465

التظلمات واالستئنافات
الرقم المجاني888.490.9698 :
فاكس313.833.4280 :

ﻣؤﺳﺳﺔ Integrated Care Alliance
)اﻷﺷﺧﺎص ذوو اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻧﻣو (
866.724.7544

إعانة دعم األسرة
الرقم المجاني888.490.9698 :
المحلي313.344.9099 :
فاكس313.833.4150 :

734.467.7600

مرحبًا بكم في الصحة
السلوكية

مكتب رعاية حقوق متلقي العالج
الرقم المجاني888.339.5595 :
الهاتف النصي888.339.5588 :
فاكس313.833.2043 :

.

من نحن
ھﯾﺋﺔ دﯾﺗروﯾت واﯾن ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ھﻲ ﺧطﺔ ﺻﺣﯾﺔ
ﻣﺣددة و ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟﻠذﯾن ﯾﺣﺗﺎﺟون
اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻻﻏراض اﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌﺔ
واﯾن.
ھﯾﺋﺔ دﯾﺗروﯾت واﯾن ﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻣﻊ داﺋرة اﻟﺻﺣﺔ و
اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﯾﻐن و ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم و اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻔﺋﺎت
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.
• اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراھﻘﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﺿطراﺑﺎت
اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺧطﯾرة
• اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣرض ﻧﻔﺳﻲ
ﺧطﯾر
• اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن إﻋﺎﻗﺎت اﻟﻧﻣ و
• اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﺿطراﺑﺎت ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات
• اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻣزدوﺟﺔ
)اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻدﻣﺎن(
ﻋﻧد ﺗﺄھﯾﻠك ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ،ھﯾﺋﺔ دﯾﺗروﯾت واﯾن
ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اھداﻓك اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻌﻼج ﻣن
ﺧﻼل ﺧطﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻔرد .ﻧﺣن ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷﻔﺎء ﻣﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﯾﮫ.

كيف يمكن أن تساعدك خدمة العمالء؟
ﯾﺳﻌد ھﯾﺋﺔ دﯾﺗروﯾت واﯾن ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أن ﺗرﺣب ﺑك
أﻧت وأﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗك وﻣن ﯾﺗم اﺳﺗدﻋﺎؤھم ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﯾﻣﺎ
ﺗﻘدﻣﮫ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻟدﻋم .ﺧدﻣﺔ
اﻟﻌﻣﻼء ھﻧﺎ ﻟﺧدﻣﺗك وﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻋﻼﺟك .إﻧﻧﺎ
ﻧرﯾد ﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ ﻓﮭم اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻖ ﻟك
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣوظﻔون ﺑﺷﻛل روﺗﯾﻧﻲ ﻣﻊ
اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت و/أو طﻠﺑﺎت اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻔورﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺣﺎﻻت
واﻟﺷﻛﺎوى واﻟﺗظﻠﻣﺎت واﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﺎت وﺟﻠﺳﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎع
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ وإﻋﺎﻧﺔ اﻷﺳرة .ﻣﻣﺛﻠو ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء
ﻣﺗﺎﺣون:
ﻋﺻرا اﻟرﻗم
اﻻﺛﻧﯾن  -اﻟﺟﻣﻌﺔ  8:00ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ ﺣﺗﻰ 4:30
ً
اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ888.490.9698 :
اﻟﻣﺣﻠﻲ313.833.3232 :
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻧﺻﻲ800.630.1044 :

ﻣﻛﺗب رﻋﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج :
ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻛﺗب ﺣﻘوق ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ ھﯾﺋﺔ دﯾﺗروﯾت واﯾن
ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻛﺎوى
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوﻗك ﻛﻣرﯾض .وھﻧﺎك ﻣﻣﺛﻠون ﻋن اﻟﺣﻘوق
ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم اﻧﺗﮭﺎك ﺣﻘوﻗك .وإذا ﺷﻌرت أن ﺣﻘوﻗك
ﺗﻌرﺿت ﻟﻼﻧﺗﮭﺎك ،ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟك إﺧﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻟﺣﻘوق .وھم
ﻣﺗﺎﺣون ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ:
الرقم المجاني888.339.5595 :
الهاتف النصي888.339.5588 :
فاكس313.833.2043 :

نبذة عن برنامج التوجيه واإلرشاد
ﺳﯾزودك ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﺑرزﻣﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗوﺟﯾﮫ
واﻹرﺷﺎد ﻛوﻧك ﻋﺿو ﺟدﯾد ،وﺗﺷﻣل ﻛﺗﯾب اﻷﻋﺿﺎء
وﻛﺗﯾﺑﺎت دﻋﺎﺋﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،ﻣﺛل:
• اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ
• ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ
•ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟطوارئ ﺑﻌد ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻣل
• ﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋدك ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء
• ﻣﺎ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗظﻠﻣﺎت واﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﺎت
• ﺣﻘوق ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج

تفاعل المريض:
ﯾﮭﺗم ﻓرﯾﻖ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ھﯾﺋﺔ دﯾﺗروﯾت واﯾن ﻟﻠﺻﺣﺔ
ﻖ ﻟﻠﺧدﻣﺎت .ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرك
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻗﺗراﺣﺎﺗك وﻣﺧﺎوﻓك ﻛﻣﺗﻠ ٍ
ﻣﺳﺗﻔﯾدًا ﻣن ﺧدﻣﺎت ھﯾﺋﺔ دﯾﺗروﯾت واﯾن ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ،
ﻓﻠدﯾك ﻓرص ﻋدﯾدة ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت
ووﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ ﻋن طرﯾﻖ اﻗﺗراﺣﺎﺗك ،ﻟﻣزﯾد ﻣن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﺗﺻل ﻋﻠﻰ:
خدمة العمالء في هيئة الصحة العقلية في ديترويت واين
الرقم المجاني888.490.9698 :
المحلي313.833.3232 :
الهاتف النصي800.630.1044 :
إخالء مسؤولية :ال تميّز هيئة الصحة العقلية في ديترويت
واين ( )AHMIDبين األشخاص أو تستبعدهم أو تعاملهم
بشكل مختلف بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو السن
أو اإلعاقة أو الجنس.

