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 كشریك لك في الرعایة.   Pacific Clinicsیسعدنا اختیارك 

 
 ماذا تتوقع قبل موعدك؟ 

 
سوف نتواصل معك قبل موعدك لتأكید موعدك وإكمال طلبنا المطلوب للخدمات والنماذج المالیة لـ   •

Pacific Clinics . 
 

بطاقة الضمان االجتماعي، ومعرف یحتوي على صورة، وبطاقة  في یوم موعدك، أحضر معك المستندات التالیة:  •
Medi-Cal  .و / أو أي بطاقات تأمین صحي ساریة 

 
بعد وقت االستالم المحدد، فقد نعید  15في الوقت المحدد لموعد االستالم المقرر. إذا وصلت خالل  یرجى الوصول •

 تحدید موعد االستالم الخاص بك.  
 

ساعات إلكمال عملیة تقییم االستالم. إذا كان ھذا مصدر قلق، یرجى   3-2قد یستغرق موعدك األول ما یصل إلى  •
 مناقشتھ مع مدیر البرنامج أو مشرف الفریق. یمكن لموظفي مكتبنا الودودین تزویدك بھذه المعلومات. 

 
 موعدك األول: قبل إذا كنت بحاجة إلى مساعدة 

 
 وانتظر في مكان آمن لخدمات االستجابة للطوارئ  911فاتصل برقم  إذا كنت في خطر محدق، •
أو   8255-273-800-1إذا كانت لدیك أفكار أو خطط أو نیة إلیذاء نفسك / اآلخرین، فاتصل بالرقم  •

 على ھاتفك الخلوي أو الخط األرضي.  988اتصل بالرقم 
على الرقم  Warm Lineإذا كنت بحاجة إلى التحدث إلى شخص ما بشأن الشعور باإلحباط أو اإلرھاق، فاتصل بـ  •

 741741" إلى Homeأو أرسل " 1-855-952-9276
 

 PC-CARES (722-2737)-877-1: مركز االتصالإذا كان لدیك أي أسئلة أو استفسارات، یمكنك االتصال بخط 
 

 عكم. نحن نتطلع إلى العمل م
 

 بإخالص، 
   Pacific Clinicsشركاؤك في الرعایة في 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 االعتراف واالحتفال
التقدممراقبة
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 نفذ خطة عملك

 االنخراط واالستقرار

  االنخراط واالستقرار والتعامل

 مع السالمة

 نموذج الخدمة المتكاملة

1 

2 

3 

4 

5 6 

 التواصل

                                   انظر إلى الشخص بأكمله، وكن مدفوع ا 

 بالمهمة، واعترف واحتفل.

 الوصول في الوقت المناسب 

 روح الترحيب 

 التقييم والفهم

 إكمال التقييم المتكامل 

 خلق تفاهم مشترك 

 األهداف وخطة العمل

  للعافية والمرونةضع خطة عمل 

 

 االنتقال

 !احتفل بالنجاح 

  االنتقال مع الدعم والخدمات حسب

 الحاجة

 تعزيز التعافي

  لالنتقال استعد

مراجعة الخطة 

 أعد التقييم إذا

 لزم األمر

 أعد النظر في

الفهم المشترك 

ونقاط القوة 

 واألهداف

 األهداف التي تم تحقيقها!

 الطريق إلى الرفاهية


