
 المساعدة عن ُبعد
 تقديم المساعدة إلى مرضى الصحة العقلية و/أو مدمني المخدرات و/أو ذوي اإلعاقات في النمو 

 91-خالل جائحة كوفيد

 طلب الخدمات

 383-303-0088 واإلحالة إليه، CSBاالنضمام إلى مجلس 
 مساءً  0صباًحاً إلى  9من اإلثنين إلى الجمعة، من 

  3388-323-383اسنقبال حاالت إعاقات النمو وإحالتها 

م بشكل  CSBفي الوقت الراهن، تغيَّرت طبيعة تقديم الخدمات الصحية في مجلس  وأصبحت ُتقدَّ

 للرعاية الصحية أو عبر الهاتف أو الفيديو. zoomأساسي عن ُبعد عبر تطبيق 

 الدعم خالل هذه األوقات العصيبة •

 معلومات عن موارد المجتمع •

 وتقييمها CSBمراجعة خدمات  •

 المواقع

الخدمات المتوفرة خالل ساعات العمل المحدودة من هذه المواقع عن طريق الخدمات الصحية عن ُبعد 

 عبر الفيديو والهاتف:

 383-960-3888على الرقم  ،Chantilly Centerمركز شانتيلي  •

 383-368-6998على الرقم  ،Gartlan Centerمركز غارتالن  •

 383-033-8908على الرقم  ،Heritage Centerمركز التراث  •

 383-303-0088على الرقم  ،Merrifield Centerمركز ميريفيلد  •

 383-309-3988على الرقم  ،Northwest Center Restonنورث ويست سنتر ريستون  •

، 383-383-6300العيادات الخارجية:  ،South County Centerمركز مقاطعة الجنوب  •

 383-383-6383الشباب: 

متوفر على مدار الساعة طوال أيام األسبوع  ،5679-573-703 خدمات الطوارئ في مركز ميريفيلد،

  Willow Oaks Corporate Dr., Fairfax, VA 22031, 0229 بالعنوان
Lower Level  

لمعرفة ما إذا كان يمكن رؤيتك عبر الرعاية  605-965-9765إن أمكن، يرجى االتصال على الرقم  
 الصحية عن ُبعد.

 أال تزال لديك أسئلة؟

 مساءً  0صباًحا إلى  9، من 383-303-0088اتصل على 
 من اإلثنين إلى الجمعة

? 

 عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. 03/04/2021

 في حالة طوارئ صحية سلوكية

 .199في حالة طوارئ تهدد الحياة، اتصل بالرقم 

 ، متوفرة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع5679-573-703 خدمات الطوارئ،

Merrifield Center, 8221 Willow Oaks Corporate Drive, Fairfax, VA 22031, 
Lower Level 

لتحديد مدى إمكانية  605-965-9765إن أمكن، يرجى االتصال مسبًقا بخدمات الطوارئ 
 خضوعك للفحص من خالل الخدمات الصحية عن عن ُبعد عبر الهاتف أو الفيديو.

 تتوفر خدمات تحقيق االستقرار أثناء األزمات.

على الرقم  ،Fairfax Detoxification Centerلتطهير الجسم من السموم  Fairfaxمركز 

 متوفرة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع بالعنوان  ،703-502-7000

Walney Road, Chantilly, VA 20151 3293 

+ 

 الخدمات المتوفرة

 العالج الفردي •

 إدارة الحاالت/تنسيق الدعم •

العالج الجماعي )عبر الرعاية الصحية  •
 عن ُبعد( 

 خدمات الطب النفسي •

 خدمات التمريض •

 خدمات إعاقة النمو •

 الخدمات الصيدلية •

 خدمات الطوارئ •

 خدمات إزالة السموم •

 استقبال المتشردين  •

 إعادة التأهيل  •

 استقرار األزمات  •

العالج بمساعدة األدوية إلدمان المواد األفيونية  •
 )سوبوكسون(

 الخدمات إلى األشخاص من جميع األعمار الذين يعانون من  Fairfax-Falls Church Community Services Boardيقدم مجلس الخدمات المجتمعية 

 أمراض عقلية و/أو اضطرابات تعاطي المخدرات و/أو إعاقات في النمو.

 لألفراد الذين نخدمهم حالًيا

 الوصول إلى مديري الحاالت والمعالجين واألطباء النفسيين والممرضين 

 متوفر خالل ساعات الخدمة المحدودة عن طريق تقديم الخدمات الصحية عن ُبعد عبر الهاتف أو الفيديو.

اآلن الخدمات الصحية عن ُبعد مثل: العالج واالستشارات وإدارة الحاالت والوصفات  CSBيوفر مجلس 

تتضمن هذه الخدمة سهلة االستخدام  للرعاية الصحية أو عبر الهاتف أو الفيديو. Zoom الطبية عبر تطبيق
والمريحة إجراء مكالمات عبر الفيديو وعقد مؤتمرات عن ُبعد. اتصل بالمعالج أو مدير الحاالت المتابع 

 لحالتك للحصول على مزيد من المعلومات عن هذه الخدمات. 

 ساعات عمل العيادة العالجية

 Chantilly Center ،3833-960-383مركز شانتيلي  •

 مساءً  0صباًحا إلى  99الثالثاء، واألربعاء، والخميس، من  −

 Gartlan Center ،6998-368-383مركز غارتالن  •

 مساءً  3صباًحا إلى  9338من اإلثنين إلى الخميس، من  −

 383-283-3388، على الرقم Merrifield Centerمركز ميريفيلد  •

 مساءً  0صباًحا إلى  9من الثالثاء إلى الخميس، من  −

 Northwest Center Reston ،3893-309-383نورث ويست سنتر ريستون  •

 مساءً  0صباًحا إلى  99من اإلثنين إلى األربعاء، من  −

 ساعات عمل الصيدلية

 Chantilly Center ،6930-339-383مركز شانتيلي  •

 مساءً  0صباًحا إلى  0338من اإلثنين إلى الجمعة، من  −

 Gartlan Center ،3693-203-383مركز غارتالن  •

 مساءً  0صباًحا إلى  0338من اإلثنين إلى الجمعة، من  −

 383-002-8839، على الرقم Merrifield Centerمركز ميريفيلد  •

 مساءً  3صباًحا إلى  0من اإلثنين إلى الخميس، من  −

 مساءً  0صباًحا إلى  0الجمعة، من  −

 Northwest Center Reston ،3363-363-383نورث ويست سنتر ريستون  •

 مساءً  0صباًحا إلى  0338من اإلثنين إلى الجمعة، من  −

 Genoa Healthcare". www.fairfaxcounty.gov/csb @FairfaxCSB @FairfaxCSB"الخدمات الصيدلية المقدمة من شركة 

عبر الخدمات CSB عند إغالق مكاتب المقاطعة بسبب سوء األحوال الجوية ، سيتم توفير معظم  

 الصحية عن بُعد. خدمات 

https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board
https://www.facebook.com/FairfaxCSB/
https://twitter.com/fairfaxcsb

