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:رسالة هيئة الصحة العقلية في ديترويت واين

نحن منظمة مؤسسة حمایة توفّر مجموعة كاملة من
الخدمات والدعم، وذلك لمساعدة األشخاص داخل 

نظام الصحة السلوكیة في مدینة دیترویت بمقاطعة 
واین. 

تشرف ھیئة دیترویت واین للصحة النفسیة على الخدمات 
بالتنسیق والتعاون مع أربع (4) مؤسسات إلدارة  

الخدمات الشاملة وأكثر من80  منظمة مقدمة للخدمات.
وفیما یلي مؤسساتإدارة الخدمات الشاملة:

         kraiteNC niLeraC مؤسسة
(األشخاص ذوو األمراض  النفسیة)

888.711.5465

Community Living Services مؤسسة
(األشخاص ذوواالعاقات النفسیة والنمو)

734.467.7600

ConsumerLink Network مؤسسة
(األشخاص ذوو اإلعاقات النفسیة والنمو ) 

888.711.5465

 Integrated Care Alliance مؤسسة
(األشخاص ذوو اإلعاقات النفسیة والنمو )

866.724.7544

.

مرحبًا بكم في الصحة 
 السلوكية

أرقام هامة

 ھیئة الصحة العقلیة في دیترویت واین
. West Milwaukee St 707 

Detroit, MI 48202 
www.dwihn.com 

المكتب العام 
313.833.2500 

مركز الوصول المركزي 
األزمات / المعلومات واإلحالة على مدى 24 ساعة 

الر        قم المجاني: 800.241.4949 
المحلي: 313.224.7000 

الھاتف النصي: 866.870.2599 

خدمة العمالء 
شؤون المرضى والتوعیة المجتمعیة
الرقم المجاني: 888.490.9698 

المحلي: 313.833.3232 
الھاتف النصي: 800.630.1044 

التظلمات واالستئنافات 
 الرقم المجاني: 888.490.9698

 فاكس: 313.833.4280

إعانة دعم األسرة 
 الرقم المجاني: 888.490.9698

 المحلي: 313.344.9099
فاكس: 313.833.4150 

مكتب رعایة حقوق متلقي العالج 
الرقم المجاني: 888.339.5595 
الھاتف النصي: 888.339.5588

فاكس: 313.833.2043 
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 ھیئة دیترویت واین للصحة النفسیة ھي خطة صحیة 
محددة و مدفوعة مسبقا للمرضى اللذین یحتاجون 
االقامة في المستشفى الغراض العالج في مقاطعة 

واین. 
ھیئة دیترویت واین متعاقدة مع دائرة الصحة و 

الخدمات االنسانیة في مشیغن و مؤسسات الرعایة 
الصحیة المتكاملة لتقدیم الدعم و الخدمات للفئات

التالیة.

•

•

•

•
•

 األطفال والمراھقین الذین یعانون من اضطرابات 
انفعالیة خطیرة 

 األشخاص البالغین الذین یعانون من مرض نفسي 
خطیر

و  األفراد الذین یعانون من إعاقات النم
األفراد الذین یعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات  

األفراد الذین یعانون من االضطرابات المزدوجة 
(النفسیة واالدمان)

  عند تأھیلك للخدمات الصحیة، ھیئة دیترویت واین 
ملزمة بمساعدتك في تحقیق اھدافك الصحیة والعالج من 
خالل خطة خدمة الفرد. نحن قادرون على مساعدتك في 

عملیة الشفاء مما تعانیھ.

یسعد ھیئة دیترویت واین للصحة النفسیة أن ترحب بك 
أنت وأفراد عائلتك ومن یتم استدعاؤھم لمساعدتك فیما 

تقدمھ الھیئة من خدمات الصحة السلوكیة والدعم. خدمة 
العمالء ھنا لخدمتك ومساعدتك في رحلة عالجك. إننا 
نرید مساعدتك في فھم الخدمات والمزایا التي یحق لك 

الحصول علیھا. یتعامل الموظفون بشكل روتیني مع 
المكالمات و/أو طلبات الخدمة الفوریة المعنیة باإلحاالت 

والشكاوى والتظلمات واالستئنافات وجلسات االستماع 
العادلة بالوالیة وإعانة األسرة. ممثلو خدمة العمالء 

متاحون: 

االثنین - الجمعة 8:00 صباًحا حتى 4:30 عصًرا الرقم 
المجاني: 888.490.9698 
المحلي: 313.833.3232 

الھاتف النصي: 800.630.1044 

: مكتب رعایة حقوق متلقي العالج

یتولى مكتب حقوق متلقي العالج  في ھیئة دیترویت واین 
للصحة النفسیة مسؤولیة التعامل مع جمیع الشكاوى 

المتعلقة بحقوقك كمریض. وھناك ممثلون عن الحقوق 
لضمان عدم انتھاك حقوقك. وإذا شعرت أن حقوقك 

تعرضت لالنتھاك، فینبغي لك إخبار موظفي الحقوق. وھم 
متاحون لمساعدتك في: 

888.339.5595الرقم المجاني: 
888.339.5588الهاتف النصي: 

 313.833.2043فاكس: 

سیزودك مقدم الخدمة برزمة برنامج التوجیھ
واإلرشاد  كونك عضو جدید، وتشمل كتیب األعضاء 

وكتیبات دعائیة وغیرھا من المواد التعلیمیة، مثل: 

•
•
•

•
•
•

التوجیھات المسبقة   
 كیفیة الوصول إلى خدمات الصحة النفسیة الروتینیة 

كیفیة الحصول على خدمات الطوارئ بعد ساعات 
العمل 

تساعدك خدمة العمالء   كیف یمكن أن 
التظلمات واالستئنافات  ما مفھوم

 حقوق متلقي العالج 

:تفاعل المريض

یھتم فریق خدمة العمالء في ھیئة دیترویت واین للصحة 
النفسیة باقتراحاتك ومخاوفك كمتلٍق للخدمات. باعتبارك 
مستفیًدا من خدمات ھیئة دیترویت واین للصحة النفسیة، 

فلدیك فرص عدیدة للمشاركة في تطویر الخدمات 
ووضع البرامج عن طریق اقتراحاتك، لمزید من 

المعلومات، اتصل على: 

خدمة العمالء في هيئة الصحة العقلية في ديترويت واين
888.490.9698مجاني: الرقم ال

313.833.3232المحلي: 
800.630.1044الهاتف النصي: 

نبذة عن برنامج التوجيه واإلرشادمن نحن

إخالء مسؤولیة: ال تمّیز ھیئة الصحة العقلیة في دیترویت 
واین (AHIHN) بین األشخاص أو تستبعدھم أو تعاملھم 

بشكل مختلف بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو السن 
أو اإلعاقة أو الجنس. 

كيف يمكن أن تساعدك خدمة العمالء؟

 ھیئة دیترویت واین للصحة النفسیة ھي خطة صحیة 
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الھاتف النصي: 800.630.1044 

: مكتب رعایة حقوق متلقي العالج

یتولى مكتب حقوق متلقي العالج  في ھیئة دیترویت واین 
للصحة النفسیة مسؤولیة التعامل مع جمیع الشكاوى 

المتعلقة بحقوقك كمریض. وھناك ممثلون عن الحقوق 
لضمان عدم انتھاك حقوقك. وإذا شعرت أن حقوقك 

تعرضت لالنتھاك، فینبغي لك إخبار موظفي الحقوق. وھم 
متاحون لمساعدتك في: 

888.339.5595الرقم المجاني: 
888.339.5588الهاتف النصي: 

 313.833.2043فاكس: 

سیزودك مقدم الخدمة برزمة برنامج التوجیھ
واإلرشاد  كونك عضو جدید، وتشمل كتیب األعضاء 

وكتیبات دعائیة وغیرھا من المواد التعلیمیة، مثل: 

•
•
•

•
•
•

التوجیھات المسبقة   
 كیفیة الوصول إلى خدمات الصحة النفسیة الروتینیة 

كیفیة الحصول على خدمات الطوارئ بعد ساعات 
العمل 

تساعدك خدمة العمالء   كیف یمكن أن 
التظلمات واالستئنافات  ما مفھوم

 حقوق متلقي العالج 

:تفاعل المريض

یھتم فریق خدمة العمالء في ھیئة دیترویت واین للصحة 
النفسیة باقتراحاتك ومخاوفك كمتلٍق للخدمات. باعتبارك 
مستفیًدا من خدمات ھیئة دیترویت واین للصحة النفسیة، 

فلدیك فرص عدیدة للمشاركة في تطویر الخدمات 
ووضع البرامج عن طریق اقتراحاتك، لمزید من 

المعلومات، اتصل على: 

خدمة العمالء في هيئة الصحة العقلية في ديترويت واين
888.490.9698مجاني: الرقم ال

313.833.3232المحلي: 
800.630.1044الهاتف النصي: 

نبذة عن برنامج التوجيه واإلرشادمن نحن

إخالء مسؤولیة: ال تمّیز ھیئة الصحة العقلیة في دیترویت 
واین (AHIHN) بین األشخاص أو تستبعدھم أو تعاملھم 

بشكل مختلف بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو السن 
أو اإلعاقة أو الجنس. 

كيف يمكن أن تساعدك خدمة العمالء؟


