
 کمک از راه دور
 کمک در زمینه سالمت ذهن، سوء مصرف مواد و/یا ناتوانی های رشدی 

 COVID-19در مدت همه گیری 

 درخواست خدمات

  CSB، 0088-303-383پذیرش و ارجاع به 
 بعد از ظهر. پذیرش و ارجاع برای ناتوانی رشدی 0صبح تا  9جمعه، -دوشنبه
0088-320-383 

به ویژه از طریق  CSBدر این مدت،  383-320-0088پذیرش و ارجاع برای ناتوانی رشدی، 
Zoom  از طرفHealthcare  به ارایه خدمات تله هلث بصورت تلفنی یا ویدئویی روی آورده
 است. 

 پشتیبانی طی این دوره دشوار •

 اطالعات درباره منابع محلی  •

 CSBغربالگری و سنجش برای خدمات  •

 مکان ها

خدمات در ساعات کاری محدود در این سایت ها از طریق تله هلث بصورت ویدئویی و تلفنی در 

 دسترس است: 

• Chantilly Center، 383-960-0888  

• Gartlan Center ، 383-368-6918 

• Northwest Center Reston ، 383-001-0188 

• Heritage Center ، 383-033-8108 

• South County Center،  :383-380-6383، جوانان: 383-380-6300سرپایی  

• Merrifield Center ، 383-303-0088 

  2043دسترسی  ،Merrifield Center ،703-573-5679خدمات اورژانسی در 

 Willow Oaks Corporate Dr., Fairfax, VA 22031, Lower Level 0221)طبقه پایین( 

تماس بگیرید تا ببینید آیا امکان معاینه شما  605-965-9765در صورت امکان، از قبل با شماره 
 از طریق خدمات تله هلث وجود دارد.

 هنوز سوال دارید؟

 383-303-0088جمعه با شماره -بعد از ظهر روزهای دوشنبه 0صبح تا  9از
 تماس بگیرید.

? 

 امکان تغییر بدون اطالع وجود دارد.

 در موارد اورژانسی سالمت رفتاری

 تماس بگیرید. 199در موارد اورژانسی تهدیدکننده زندگی، با شماره 

 2043دسترسی  ،5679-573-703 خدمات اورژانسی،

Merrifield Center, 8221 Willow Oaks Corporate Drive, Fairfax, VA 22031, 
 Lower Level)طبقه پایین( 

تماس بگیرید تا ببینید آیا امکان معاینه  605-965-9765 در صورت امکان، از قبل با شماره
 شما از طریق خدمات تله هلث وجود دارد.

 خدمات تثبیت بحران موجود است.

Fairfax Detoxification Center، 703-502-7000،  2043موجود بصورت  

Walney Road, Chantilly, VA 20151 0213 

+ 

 

 دسترسی به مدیران پرونده تراپیست ها، روانپزشک ها و پرستاران

 در دسترس در مدت سرویس دهی محدود از طریق تله هلث بصورت تلفنی یا ویدئویی.

 CSB در حال حاضر، از طرفHealthcare از طریق زوم ،(Zoom) ،خدمات تله هلث مثل تراپی، مشاوره ،
مدیریت پرونده و تجویز بصورت تلفنی یا ویدئویی ارایه می دهد. این خدمات راحت و ساده شامل کنفرانس ویدئویی 

 و تلفنی است. با تراپیست یا مدیر پرونده خود تماس بگیرید تا درباره این خدمات بیش تر بدانید.

 ساعات کاری کلینیک پزشکی

• Chantilly Center  383-960-0803، شماره 

 بعد از ظهر 0صبح تا  11سه شنبه،, چهارشنبه و پنجشنبه،  −

• Gartlan Center  383-368-6918، شماره 

 بعد از ظهر 0صبح تا  9338دوشنبه، پنجشنبه،  −

• Northwest Center Reston  383-001-0893، شماره 

 بعد از ظهر 0صبح تا  11چهارشنبه، -دوشنبه −

• Merrifield Center  383-283-3388، شماره 

 بعد از ظهر 0صبح تا  9پنج شنبه،  -سه شنبه −

 ساعات داروخانه

• Chantilly Center  383-009-6130، شماره 

 بعد از ظهر 0صبح تا  80338جمعه، از -دوشنبه −

• Gartlan Center  383-203-3693، شماره 

 بعد از ظهر 0صبح تا  0338د ػٌهب ى جمعى، از  −

• Northwest Center Reston  383-063-3063، شماره 

 بعد از ظهر 0صبح تا  80338جمعه، از -دوشنبه −

• Merrifield Center  383-002-8801، شماره 

 بعد از ظهر؛ 3صبح تا  0پنج شنبه، -دوشنبه −

 بعد از ظهر 0صبح تا  0جمعه،  −

 تامین شده است.  Genoa Healthcareخدمات داروخانه توسط 

 خدمات ارایه شده

 فرد درمانی •

 مدیریت پرونده/هماهنگی پشتیبانی •

 گروه درمانی )از طریق تله هلث( •

 خدمات روانپزشکی •

 خدمات پرستاری •

 خدمات ناتوانی رشدی •

 درمان به کمک دارو برای اعتیاد به مواد مخدر •
(Suboxone) 

 خدمات داروخانه •

 خدمات اورژانسی •

 زدایی خدمات سم •

 خانمان پذیرش افراد بی •

 درمان در محل سکونت •

 تثبیت بحران •

 Fairfax-Falls Church Community Services Board خدماتی را برای افرادی ارایه می کند که بیماری روانی 

 اختالالت ناشی از مصرف مواد و/یا ناتوانی های رشدی دارند.

03/04/2021 

www.fairfaxcounty.gov/csb @FairfaxCSB @FairfaxCSB 

  CSB ازطریق تله وقتی دفاتر کانتی به علت هوای نامساعد تعطیل است، اکثر خدمات 

خواهد شد.   

 ارائه  برای افرادی که در حال حاضر ما به آن ها خدمات        می دهیم

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

