Hội Đồng Dịch Vụ Cộng Đồng Fairfax-Falls Church (Community Services Board, hoặc
CSB), cam kết tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi đã phục vụ
khu vực Fairfax trong hơn năm mươi năm và được dành riêng để cung cấp các dịch vụ
và điều trị tốt nhất có thể cho cư dân của Fairfax County và các thành phố của Fairfax
và Falls Church.
Chúng tôi ở đây vì quý vị và gia đình của quý vị.
Chúng tôi giúp thanh thiếu niên và cư dân trưởng thành hiện đang gặp phải:
•

Bệnh tâm thần

•

Rối loạn sử dụng chất gây nghiện (đôi khi được gọi là nghiện), và/hoặc

•

Khuyết tật phát triển.

Thực hiện các bước hướng tới phục hồi và chữa bệnh đòi hỏi sự hỗ trợ dành cho quý vị và gia đình của quý vị. CSB và các
nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng luôn sẵn lòng giúp đỡ quý vị.

Thanh thiếu niên và người lớn có thể đến gặp trực tiếp, mà

•

Quý vị sẽ được

không cần đặt hẹn trước, để được sàng lọc các dịch vụ tại

yêu cầu chờ đợi

Dịch vụ Tiếp nhận và Giới thiệu của CSB tại Trung tâm

trong khu vực

Merrifield của chúng tôi (8221 Willow Oaks Corporate

chờ trong khi

Parkway, Fairfax), từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến

nhân viên CSB

5 giờ chiều. Đây là những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

xem xét thông tin

•

quầy lễ tân và nhân viên sẽ

Sau khi thông tin
của quý vị đã được xem xét, sau đó quý vị sẽ được mời

nhập bằng cách sử dụng ki-

gặp nhân viên CSB, những người sẽ đặt thêm câu hỏi

ốt của chúng tôi. Các ki-ốt có

về các triệu chứng và tiền sử của cá nhân.

Tây Ban Nha.
Nếu quý vị cần bất kỳ sự trợ
giúp ngôn ngữ nào, vui lòng
cho nhân viên biết để có thể
sắp xếp cho một thông dịch viên điện thoại hoặc video
chuyên nghiệp nếu cần thiết.
•

•

yêu cầu quý khách đăng

sẵn bằng tiếng Anh và tiếng
•

của quý vị.

Quý khách sẽ nhận phòng tại

Quý vị sẽ được yêu cầu hoàn thành thủ tục giấy tờ và

•

Nhân viên CSB sẽ nhập thông tin vào hồ sơ sức khỏe
điện tử.

•

Hồ sơ sức khỏe điện tử bao gồm thông tin cá nhân của
mỗi cá nhân và sẽ không được chia sẻ mà không có sự
cho phép của quý vị. Thông tin thêm về bảo mật liên
bang và các tình huống ngoại lệ được thực hiện cho sự
an toàn và sự tham gia của tòa án theo lệnh sẽ được
thảo luận thêm với một bác sĩ lâm sàng.

cung cấp một số thông tin đăng ký cá nhân cơ bản và
một lý do ngắn gọn cho chuyến thăm của quý vị để
giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về mối quan tâm chính của
quý vị và các triệu chứng bệnh mà quý vị đang tìm
kiếm trợ giúp.

Tiếp tục đến trang tiếp theo →

Nếu quý vị hoặc cá nhân tìm kiếm các dịch vụ cho thấy

•
•

Bác sĩ lâm sàng sẽ nói chuyện với quý vị về việc liệu

đủ điều kiện cho các dịch vụ CSB, bác sĩ lâm sàng sẽ

xem quý vị hoặc cá nhân mà quý vị đang giúp đỡ để có

hoàn thành đánh giá sức khỏe tâm thần và/hoặc sử

được các dịch vụ dường như đủ điều kiện cho các dịch

dụng chất gây nghiện chuyên sâu hơn, có thể mất tối

vụ CSB, hoặc liệu có thể có một nguồn lực khác trong

đa 90 phút để hoàn thành.

cộng đồng sẽ hữu ích và thích hợp hơn hay không.
•

Sau khi đánh giá, cá nhân sẽ nhận được một lời giải

•

Nếu quý vị hoặc cá nhân đang tìm kiếm dịch vụ dường

thích về chẩn đoán và khuyến nghị điều trị có thể bao

như không đáp ứng các tiêu chí tiếp nhận CSB, quý vị

gồm các dịch vụ khác nhau, tùy thuộc vào mức độ

sẽ được cung cấp một danh sách các nhà cung cấp

chăm sóc mà quý vị yêu cầu.

dịch vụ và các nguồn lực khác trong cộng đồng. Nếu
quý vị không thể nhận trợ giúp từ các nhà cung cấp

Nếu bạn quyết định theo đuổi các dịch vụ CSB được

•

khuyến nghị, bác sĩ lâm sàng sẽ giải thích các bước

được liệt kê này, vui lòng liên hệ với CSB theo số 703-

tiếp theo để bắt đầu hành trình chữa bệnh và phục hồi

383-8500 và chúng tôi sẽ cố gắng giúp quý vị tìm các

của bạn.

tài nguyên hỗ trợ khác.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào khác về quy trình, tiêu chí tiếp nhận và những gì cần mang theo chuyến thăm khám
đầu tiên của mình, vui lòng truy cập www.fairfaxcounty.gov/csb hoặc gọi cho Văn phòng Tiếp nhận và Giới thiệu của
chúng tôi tại 703-383-8500.

• Điều Trị Cá Nhân
• Quản Lý Ca Bệnh/Phối Hợp Hỗ Trợ
• Nhóm Trị Liệu (thông qua
telehealth)
• Dịch Vụ Tâm Thần
• Dịch Vụ Điều Dưỡng

•
•
•
•
•
•

Dịch Vụ Nhà Thuốc
Dịch Vụ Cấp Cứu
Dịch Vụ Cai Nghiện
Dịch Vụ Cho Người Vô Gia Cư
Điều Trị Nội Trú
Ổn Định Khủng Hoảng

Trong khung giờ làm việc hạn chế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa có sẵn tại
các địa điểm này - qua điện thoại và video:

•
•
•
•
•

Chantilly Center, 703-968-4000
Gartlan Center, 703-360-6910
Northwest Center Reston, 703-481-4100
Heritage Center, 703-533-0180
South County Center, Bệnh nhân ngoại trú: 703-704-6355, Thanh thiếu niên:
703-704-6707
• Merrifield Center, 703-383-8500
Dịch Vụ Khẩn Cấp tại Merrifield Center, 703-573-5679, Có sẵn 24/7
8221 Willow Oaks Corporate Dr., Fairfax, VA 22301, Tầng Dưới

Trong trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng, gọi số 911.
Dịch vụ Cấp cứu, 703-573-5679, khả dụng 24/7
Merrifield Center, 8221 Willow Oaks Corporate Drive, Fairfax VA 22031,
Tầng Dưới

Nếu có thể, vui lòng gọi điện trước tới số 703-573-5679 để xem quý vị có thể
được khám qua dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa không.

Nếu có thể, vui lòng gọi điện trước tới 703-573-5679 để xem quý vị có thể
Reasonable accommodations made upon request; call
được khám qua dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa không.
703-324-7000, TTY 711.
Dịch vụ ổn định khủng hoảng cũng có sẵn.
Fairfax Detoxification Center, 703-502-7000, khả dụng 24/7
4213 Walney Road, Chantilly VA 20151

Fairfax County cam kết không phân biệt đối xử vì lý do khuyết tật trong tất cả các chương trình, dịch vụ và hoạt
động của quận. Quận cũng sẽ cung cấp sắp xếp hợp lý theo yêu cầu. Gọi số 703-324-7000, TTY 711.
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