
 

www.PacificClinics.org 

 
Ikinagagalak namin na napili mo ang Pacific Clinics bilang iyong kapartner sa  
pag-aalaga.  
 
Ano ang maaasahan mo bago ang iyong appointment? 
 

• Kami ay makikipag-ugnayan sa iyo bago ang iyong appointment para 
kumpirmahin ang iyong appointment at para makumpleto ang aming hinihiling 
na application para sa mga serbisyo at financial form para sa Pacific Clinics.  
 

• Dapat mong dalhin ang mga sumusunod sa araw ng iyong appointment: Social 
Security card, photo ID, Medi-Cal card at/o anumang naaangkop na mga 
health insurance card. 

 
• Mangyaring dumating sa oras ng iyong naka-schedule na intake appointment. 

Kung nahuli ka ng 15 minuto sa nakatakdang oras sa schedule, maaari naming  
i-reschedule muli ang iyong intake appointment.   

 
• Ang iyong unang appointment ay maaaring tumagal ng hanggang 2-3 oras 

para makumpleto ang Intake Assessment na proseso. Kung ikaw ay nababahala 
dito, mangyaring talakayin ito sa Program Director o Team Supervisor. Ang 
aming mababait na office staff ay makakapagbigay sa iyo ng nasabing 
impormasyon.  
 

Kung kailangan mo ng tulong bago ang iyong unang appointment: 
 

• Kung nasa kagyat na peligro, tumawag sa 911 at maghintay, sa isang ligtas na 
lugar, para sa emergency response services 

• Kung napapaisip, may plano, o balak na saktan ang iyong sarili/iba, 
tumawag sa 1-800-273-8255 o i-dial ang 988 sa iyong cell phone o land 
line. 

• Kung kailangan mong makipag-usap sa sinuman dahil sa pagka-lungkot o 
masyadong naguguluhan, tumawag sa Warm Line sa 1-855-952-9276 o i-text ang 
“Home” sa 741741 
 

Kung mayroon kang anumang tanong o ikinababahala, maaari kang makipag-
ugnayan sa Call Center line: 1-877-PC-CARES (722-2737) 
 
Inaasahan namin na maka-trabaho ka. 
 
Sumasainyo, 
Ang iyong Mga Kapartner sa Pag-aalaga sa Pacific Clinics  
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kilalanin at 
Ipagdiwang 
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ENGAGE & STABILIZE 
• Maging bahagi, 

patatagin at tugunan  
sa ligtas na paraan 
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OUTREACH 
Tingnan ang kabuuan ng isang tao, 
manatiling nagsisikap batay sa 
mithiin, kilalanin at ipagdiwang. 

• Nasa oras na pag-access 
• Malugod na tumatanggap  

na diwa 

TASAHIN AT UNAWAIN 
• Kumpletuhin ang isang 

naisamang pagtatasa 
• Lumikha ng nagkakaisang 

pagkakaunawa 

MGA LAYUNIN AT 
PLANO SA PAGKILOS 
• Lumikha ng isang WELLNESS 

& RESILIENCY Action Plan 
 

TRANSISYON 
• Ipagdiwang ang 

pagtatagumpay! 
• Transisyon na may mga 

suporta at serbisyo tulad 
nang kinakailangan 

Itaguyod ang 
Paggaling 

MAGHANDA SA TRANSISYON  

• Baguhin ang 
plano 

• Muling tasahin 
kung 
kinakailangan 

• Muling  
ikonsidera ang 
magkatulad na 
pag-uunawa, mga 
lakas at pakay 

NATAMO NA ANG MGA LAYUNIN! 

DAAN PATUNGO SA WELLBEING 
(MABUTING KAPAKANAN) 


