معرفی خدمات و ارزیابی CSB
ییات خدمات اخ مایی م عبد بم ایخاد هییر در خامعم ما ا ت ما بیت  CSBمو وو بم Fairfax-Falls Church
از نپخاب ا ا ت ام بم مپ زم اپیو و م عبد بم اراام بب ریک درماک و خدمات ممدک بم ااپاکخدمت می Fairfax
و  Fairfax Countyو  Fairfaxیبریاش  .اک ی یوما در خدمت یما و خاپوادب .ی یو Falls Church
:اپیوما بم خواپاک و ااپاک بزرا ادی ام داراش ایک موارد ی پدو امب می
• بیمارش رواپی
یودوو ودیااخ هدت منرد مواد تام اایی اوهات ای یاد پامیدب می
•
• .یاش ریدشپا واپی
 .اک ا تااو بردای ک در خبت بازیابی و بببود پیازمپد زمایت از یما و خاپوادب
ااراپاک .دیپدااک خدمات رد هراردادش ایپخا ی پد ا بم یما امب اپپدو اراام CSB

ااراپاک CSBا هیات را در یب نروپدب همت ادد روپیدی ایپ میدپپد
خواپاک و بزرا ادک می واپپد از دویپبم ا خمعم و از ایت  9نبح ا 5
بعدازظبر بدوک عییک وهت هبلی و بم ید زضورش خبت غربادگرش براش
خدمات بم مراز ورود و ارخاع CSBدر مراز Merrifieldبم آدرس:
 1228و ما )Willow Oaks Corporate Parkway, Fairfaxمراجعه
کنند مراز بعدش در ایپخا آمدب ا ت
•

در نورت پیاز بم امب زباپیو د فا ً بم ااراپاک ا هع دیید ا در نورت
دزوو یمایپگی دزو براش زضور لفپی
یا ویداویی یب م رخو زرد یاش اپخاو
یود

•

از یما خوا م مییود براببایی را
دمی اپید و برخی از ا هیات
یخنی خبت ثبت پاو و یرح او ایی
از ددی خود براش مراخعم را م رح
پمایید ا ب واپیو پگراپی یاش انلی یما
و یهامی ام یخوایید در مورد آپبا
امب بگیرید را بب ر درک اپیو

•

از یما خوا م مییود برامیایی را
دمی اپید و برخی از ا هیات یخنی خبت ثبت پاو و یرح او ایی از ددی
خود براش مراخعم را م رح پمایید ا ب واپیو پگراپییاش انلی یما و یهامی
ام میخوایید در مورد آپبا امب بگیرید را بب ر درک اپیو.

•

نس از برر ی ا هیاتو از یما دیوت مییود با ااراپاک CSBمههات اپید
و آپبا ؤادت بیی رش در مورد یهاو و ابزم فرد مینر پد.

•

از یما خوا م مییود ا ی مد ی ام ا هیات یما و
برر ی مییودو در ه م اپ ظار نبر اپید

ااراپاک CSB

•

نس از برر ی ا هیاتو از یما دیوت مییود با ااراپاک CSBمههات
اپید و آپبا ؤادت بیی رش درمورد یهاو و ابزم فرد می نر پد

•

نروپدب همت
ادد روپیدی یام
ا هیات یخنی فرد
ا ت و بدوک اخازب یما
در اخ یار دیگراک
اذای م پمی یود
ا هیات بیی ر در
مورد هواپیک مزرماپگی
فدرا و موارد ا ثپاش
مربو بم ایمپی و
زدمداداابو در اف گو با یب م خنص الیپیب م رح خواید ید

•

م خنص الیپیب در ایک بارب با یما نزبت خواید ارد ام آیا یما یا
یخنی ام بم وش امب میدپیدخدمات را دریافت اپد واخد یرای خدمات
CSBی ید یا خیرو یا ایپدم آیا مپابع دیگرش در خامعم وخوددارد ام براش
یما مفید ر و مپا ب ر باید

•

اار میخص یود یما یا فردش ام بم دپبا دریافت خدمات ا ت معیاریاش
نذیرت CSBرا برآوردب پو یدپیدو فبر ی از ایر اراام دیپدااک خدمات و
مپابع موخود در خامعم بم یما دادب می یود اار 1500با  -313-پمی
واپید از ایک اراام دیپدااک ذار یدب امب بگیریدو د فا ً از ریق یمارب لفک
 CSB 303ماس بگیرید؛ ما عی خواییو ارد در یاف ک مپابع دیگر بم یما
امب اپیو .

•

اار میخص یود یما یا فرد م زاضی خدمات واخد یرای خدمات CSB
ی یدو م خنص الیپیب ارزیابی دهیز رش را از همت رواک ودیا اخ ه
منرد مواد اپخاو می دید ام ممدک ا ت زدااثر  90دهیزم و بدید .

ادامم در نفزم بعد →

وه ی بم خدمات ورود و ارخاع CSBمیآییدو چم ا فاهی میاف د

•

بعد از ارزیابیو فرد وضیزی دربارب یخیص و ونیمیاش درماپی دریافت
میاپد ام ب م بم ح مراهبت مورد پیاز یما می واپد خدمات مخ لفی را یام
یود.

•

اار نمیو دارید خدمات  CSBونیم یدب را دپبا اپید و نزیب مراز
بعدش یروع فر بم مت بببودش و بببودش را وضیح می دید

اار در مورد ایک فرآیپدو معیاریاش نذیرت و آپچم ام براش اودیک مههات خود باید بم یمراب بیاورید ؤاددیگرش دای یدو د فا ً بم ایت
www.fairfaxcounty.gov/csbمراخعم اپید یا از ریق 1500با دف ر ورود و ارخاع ما ماس بگیرید  -313-یمارب . 303

به یاد داشته باشید ما اینجا هستیم تا به شما و خانوادهتان کمک کنیم
مداپبا

خدمات اراام یدب
•
•
•
•
•
•

خدمات داروخاپم
خدمات مزدایی
مرااز اذرش افراد بیخاپماک
درماک اهام ی
ثبیت بزراک
ثبت بزراک

•
•
•
•
•

فرد درماپی
مدیریت نروپدب یمایپگی نی یباپی
(اروب درماپی تاز ریق لم یلث
خدمات رواپنزیدی
خدمات نر ارش

خدمات در ی ایات اارش مزدود از ریق ایک ای با با ا فادب از لم یلث  -ویداو و لفک
 -در د رس ا ت :

•
•
•
•
•
•

Chantillyمراز , 303-961-4000
Gartlanمرکز, 303-360-6980
Northwest Center Reston, 303-418-4800
Heritageمرکز, 303-533-0810
South Countyمرکز ,خواپاک  : 303-304-6355,رنایی: 303-304-6303
Merrifieldمرکز, 303-313-1500

خدمات اورژاپ ی در مراز  303-533-5639،Merrifieldو بم نورت  24ای م و 3
1228 Willow Oaks Corporate Dr., Fairfax, VA 22038, Lower Level

در موارد اورژاپ ی ببدایت رف ارش
موارد اورژاپ ی بدیداپپدب خاکو با یمارب  199ماس بگیرید.

ماس بگیرید ا ببیپید آیا امداک معایپم 703-573-5679در نورت امداکو د فاً زود ر با
یمارب یما از ریق لم یلث وخود دارد

خدمات اورژاپ ی و  303-533-5639,بم نورت  24ای م و  3روز یف م
Merrifield Center, 1228 Willow Oaks Corporate Drive, Fairfax VA
22038, Lower Level
 5679ماس بگیرید ا ببیپید آیا امداک معایپم  -573-در نورت امداکو د فا ً زود ر با یمارب
callوخود دارد
703یما از ریق لم یلث
;Reasonable accommodations made upon..request
خدمات ثبیت بزراک اراام مییود .

703-324-7000, TTY 711.

مراز مزدایی Fairfaxمرکز , 303-502-3000,بم نورت  24ای م و  3روز ویف م
4283 Walney Road, Chantilly VA 20858

Fairfax Countyم عبد بم یدو ایما بعیض بر ا اس معلودیت در ماو برپامبباو خدمات و فعادیت یاش ایک ااپ ی ا ت در نورت
درخوا تو اهام گاب یاش مپا ب اراام و ییود با یمارب  . 703-324-7000, TTY 711ماس بگیرید.
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