
Agencja Fairfax-Falls Church Community Services Board, znana również jako CSB, 
angażuje się w dokonywanie zmian w naszej społeczności. Pracujemy w obszarze  
Fairfax od ponad pięćdziesięciu lat i dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać  
możliwie najlepsze leczenie i usługi dla mieszkańców Fairfax County oraz miast  
Fairfax i Falls Church.  
Jesteśmy tu dla Ciebie i Twojej rodziny. 

Pomagamy młodzieży i dorosłym mieszkańcom, którzy mają: 
• Choroby psychiczne 
• Zaburzenia związane z używaniem substancji (czasami nazywane uzależnieniem) i/lub  
• Niepełnosprawność rozwojową. 

Podjęcie kroków w celu powrotu do zdrowia i wyzdrowienia wymaga wsparcia dla Ciebie i 
Twojej rodziny. Personel CSB i usługodawcy kontraktowi służą Ci pomocą. 

Młodzież i dorośli mogą przyjść osobiście, bez 
wcześniejszego umawiania wizyty, aby zostać 
sprawdzonymi pod kątem usług w CSB Entry and Referral 
Services (Służba przyjęć i skierowań) w Merrifield Center 
(8221 Willow Oaks Corporate Parkway, Fairfax), od 
poniedziałku do piątku, od godz. 
9:00 do 17:00.  
Oto, co nastąpi dalej. 

• Zarejestrujesz się w recepcji, 
a personel poprosi Cię o 
zalogowanie się za pomocą 
naszego kiosku. Kiosk jest 
dostępny w języku 
angielskim i hiszpańskim. 

• Jeśli potrzebujesz pomocy 
językowej, poinformuj o tym personel, aby w razie 
potrzeby zorganizować profesjonalnego tłumacza 
telefonicznego lub wideo. 

• Zostaniesz poproszony(-a) o wypełnienie dokumentów 
i podanie podstawowych danych rejestracyjnych oraz 
powodu wizyty, aby pomóc nam lepiej zrozumieć 
Twoje główne obawy i objawy, z w związku z którymi 
szukasz pomocy. 

• Zostaniesz 
poproszony(-a) o 
zaczekanie w 
poczekalni, 
podczas gdy 
personel CSB 
sprawdzi Twoje 
informacje. 

• Po zapoznaniu się z Twoimi informacjami zostaniesz 
zaproszony(-a) na spotkanie z personelem CSB, który 
zada Ci więcej pytań na temat objawów i historii. 

• Personel CSB zapisze te informacje w elektronicznym 
rejestrze zdrowia. 

• Elektroniczny rejestr zdrowia zawiera dane osobowe 
danej osoby i nie będzie udostępniany bez Twojej 
zgody. Więcej informacji na temat poufności federalnej 
i wyjątków dotyczących bezpieczeństwa i nakazów 
sądowych zostanie omówionych z klinicystą. 

• Klinicysta porozmawia z Tobą o tym, czy Ty lub osoba, 
której pomagasz w uzyskaniu dostępu do usług, 

Przejdź do następnej strony  → 



W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących procesu, kryteriów przyjęcia i tego, co należy zabrać na  
pierwszą wizytę, odwiedź stronę www.fairfaxcounty.gov/csb lub zadzwoń do naszego Biura przyjęć  

i skierowań pod numer 703-383-8500. 

• terapia indywidualna, 
• zarządzanie sprawami / 

koordynacja wsparcia 
• terapia grupowa (za 

pośrednictwem telezdrowia), 
• usługi psychiatryczne, 
• usługi pielęgniarskie, 

• usługi farmaceutyczne, 
• usługi ratownicze, 
• usługi detoksykacyjne, 
• przychodnia dla osób 

bezdomnych, 
• leczenie mieszkańców, 
• stabilizacja sytuacji kryzysowej. 

Usługi dostępne w ograniczonych godzinach pracy z tych stron za 
pośrednictwem telezdrowia – wideo i telefonu: 

• Chantilly Center, 703-968-4000  
• Gartlan Center, 703-360-6910 
• Northwest Center Reston, 703-481-4100 
• Heritage Center, 703-533-0180 
• South County Center, Pacjenci leczeni ambulatoryjnie: 703-704-6355,    

       Młodzież: 703-704-6707 
• Merrifield Center, 703-383-8500 

Służby ratownicze w Merrifield Center, 703-573-5679, dostępne 24/7 
8221 Willow Oaks Corporate Dr., Fairfax, VA 22031, niższy poziom 

Jeśli to możliwe, zadzwoń z wyprzedzeniem pod numer 703-573-5679, aby 
sprawdzić, czy możesz skorzystać z wizyty za pośrednictwem telezdrowia. 

Fairfax County zobowiązuje się do niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność we wszystkich 
programach, usługach i działaniach powiatowych. Na życzenie zapewniamy rozsądne zakwaterowanie. 
Zadzwoń pod numer 703-324-7000, TTY 711. Grudzień 2020 

możecie zakwalifikować się do usług CSB, lub czy 
istnieje inny zasób w społeczności, który byłby bardziej 
pomocny i odpowiedni. 

• Jeśli Ty lub osoba poszukująca usług nie wydaje się 
spełniać kryteriów przyjmowania do CSB, otrzymasz 
listę innych usługodawców i zasobów w społeczności. 
Jeśli nie możesz uzyskać pomocy od wymienionych 
dostawców, skontaktuj się z CSB pod numerem 703-
383-8500, a my postaramy się pomóc Ci znaleźć inne 
zasoby. 

• Jeśli Ty lub osoba poszukująca usług wydajecie się 
kwalifikować do usług CSB, klinicysta przeprowadzi 
bardziej dogłębną ocenę zdrowia psychicznego i/lub 
zażywania substancji, co może potrwać do 90 minut. 

• Po przeprowadzeniu oceny osoba otrzyma wyjaśnienie 
diagnozy i zaleceń dotyczących leczenia, które mogą 
obejmować różne usługi, w zależności od poziomu 
opieki, której potrzebujesz. 

• Jeśli zdecydujesz się skorzystać z zalecanych usług 
CSB, klinicysta wyjaśni kolejne kroki na początku 
Twojej podróży w kierunku wyzdrowienia i 
wyzdrowienia. 

Reasonable accommodations made upon request; call 
703-324-7000, TTY 711.  

W sytuacji zagrożenia życia zadzwoń pod numer 911. 

Służby ratownicze, 703-573-5679, dostępne 24/7 
Merrifield Center, 8221 Willow Oaks Corporate Drive, Fairfax VA 22031, 
niższy poziom 

Jeśli to możliwe, zadzwoń z wyprzedzeniem pod numer 703-573-5679, aby 
sprawdzić, czy możesz skorzystać z wizyty za pośrednictwem telezdrowia. 

Dostępne są usługi stabilizacji kryzysowej. 

Fairfax Detoxification Center, 703-502-7000, dostępne 24/7 
4213 Walney Road, Chantilly VA 20151 

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

