Bộ sức khỏe tâm lý quận Santa Clara – Danh sách nhà cung cấp

Tên nhà cung cấp

Tháng 4, 2011

Dịch vụ

Địa chỉ

Số điện thoại

Đặc điểm của nhà cung cấp dịch
vụ

Đối tượng phục vụ

Ngôn ngữ giao tiếp
ngoài tiếng Anh

Chuyên môn

Khả năng hội nhập văn hóa

Tổ chức cung cấp--Phòng khám quận
SCC-Central Wellness and Benefits
Center

Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản
lý trường hợp bệnh

SCC-Downtown Mental Health Center Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản
lý trường hợp bệnh, tòa án thẩm định thuốc, đơn vị
đại diện cho người được trả tiền, chăm sóc chỗ
nương tựa, trung tâm San Jose.

Trung tâm San Jose; không bảo hiểm

2221 Enborg Lane, San
Jose, CA 95128

408-885-6220

1075 East Santa Clara
Street, San Jose, CA
95116

408-299-6175

SCC-East Valley Mental Health
Center

Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản
lý trường hợp bệnh
1991 McKee Road, San
Jose, CA 95116

SCC-Fair Oaks Mental Health Center

Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản 660 South Fairoaks
lý trường hợp bệnh
Avenue, Sunnyvale, CA 408-992-4800
94086
Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản 1650-K Las Plumas
lý trường hợp bệnh
Avenue, San Jose, CA
408-272-6726
95133
Chăm sóc sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú,
quản lý trường hợp bệnh, giám định sức khỏe tâm lý 4525 Union Avenue, San
408-558-5460
và tư vấn giới thiệu cho trẻ bị ngược đãi, bỏ rơi.
Jose, CA 95124

SCC-Las Plumas Mental Health
Services
SCC-Mental Health Clinic at the
Children’s Shelter

Người lớn, người đứng
tuổi

Tiếng Bosna, tiếng Ba Tư,
tiếng Hàn Quốc, tiếng Bồ
Đào Nha, tiếng Nga, tiếng
Serbia-Croatia, tiếng Tây
Ban Nha, tiếng Philippines,
tiếng Urdu.

Tòa án thẩm định thuốc, đơn vị đại diện Người lớn, người đứng
cho người được trả tiền, chăm sóc chỗ tuổi
nương tựa, trung tâm San Jose

Tiếng Quảng Đông, tiếng
Hoa phổ thông, tiếng Tây
Ban Nha, tiếng Philippines,
tiếng Việt.

Phía đông San Jose
408-926-7950

Đội ngũ cho thiếu niên
Người Mỹ gốc Phi
tuổi trưởng thành, dịch
vụ cho đồng tính nữ,
đồng tính nam, người
lưỡng giới, người chuyễn
đổi giới tính.

Người lớn, người đứng
tuổi

Tiếng Quảng Đông, tiếng
Hindi, tiếng llokano, tiếng
Tây Ban Nha, tiếng
Philippines, tiếng Việt.
Chương 26.5; vị trí quận Trung Bắc
Trẻ em, thanh niên, người Tiếng Ba Tư, tiếng Nhật,
lớn, người đứng tuổi
tiếng Serbia-Croatia, tiếng
Tây Ban Nha.
Chương 26.5; vị trí Đông-Bắc San Jose Trẻ em, thanh niên;
Tiếng Tây Ban Nha, tiếng
chương 26.5
Philippines, tiếng Việt

Đội ngũ cho thiếu niên
tuổi trường thành

Giám định sức khỏe tâm lý và tư vấn
giới thiệu cho trẻ bị ngược đãi, bỏ rơi.

Dịch vụ sức khỏe tâm lý
cho trẻ được bảo hộ

Trẻ em, thanh niên

SCC-Mental Health Clinic at Juvenile Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhận ngoại trú, quản
lý trường hợp bệnh, dịch vụ sức khỏe tâm lý cho thiếu 840 Guadalupe Parkway,
Hall
408-299-3166
niên đang trong thời kì được tạm tha có theo dõi.

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho thiếu niên Trẻ em, thanh niên
đang trong thời kì được tạm tha có theo
dõi

SCC-Josefina Narvaez Mental Health Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản 614 Tully Road, San
lý trường hợp bệnh
Center
Jose, CA 95111

vị trí Đông-Nam San Jose

Người lớn, người đứng
tuổi

Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản 231 Grant Avenue, Palo
650-321-5545
lý trường hợp bệnh
Alto, CA 94306
Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản 1215 1st Street, Gilroy,
408-686-2360
lý trường hợp bệnh
CA 95020
Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản
828 S. Bascom, Suite
lý trường hợp bệnh, đánh giá sức khỏe tâm lý and
408-793-5959
100, San Jose, CA 95128
điều trị cho trẻ em tuồi từ 0 đến 5.

vị trí quận phía Bắc

Người lớn, người đứng
tuổi

Tiếng Nga

vị trí quận phía Nam

Người lớn, người đứng
tuổi

Tiếng Campuchia, tiếng Tây
Ban Nha.

Đánh giá sức khỏe tâm lý và chữa trị
cho trẻ em tuổi từ 0 đến 5

Trẻ em

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng
Việt

Giám định, sàn lọc sự
phát triển của trẻ từ 0-5
tuổi

Chăm sóc sức khỏe bệnh nhân ngoại trú, quản lý
trường hợp bệnh, quản lý sự cho thuốc, dịch vụ bệnh
nhân ngoại trú trong cộng đồng và dịch vụ sức khỏe 3860 Middlefield Road
Palo Alto, CA 94303;
tâm lý cho trẻ được giáo dục đặc biệt.

Chúng tôi có dịch vụ cho bệnh nhân
ngoại trú trong cộng đồng và dịch vụ
sức khỏe tâm lý cho trẻ được giáo dục
đặc biệt.

Trẻ em, thanh niên

Tiếng Quảng Đông, tiếng
Hoa phổ thông, tiếng Tây
Ban Nha, tiếng Việt, tiếng
Bồ Đào Nha.

Dịch vụ sức khỏ tâm lý
cho trẻ được giáo dục
đặc biệt

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng
Nhật, tiếng Hàn Quốc.

Giám định/ điều trị theo
NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
chương trình chăm sóc,
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
bảo vệ trẻ em (FIRST5).
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

San Jose, CA 95110

SCC-North County Mental Health
Center
SCC-South County Mental Health
Center
SCC-Kidscope

408-494-1561

tiếng Campuchia, tiếng Hoa
phổ thông, tiếng Tây Ban
Nha, tiếng Đài Loan, tiếng
Việt.
Tiếng Campuchia, tiếng Tây
Ban Nha, tiếng Việt.

tên đổi thành "Trung tâm nhận chăm sóc sức khỏe tâm lý"

Dịch vụ sức khỏe tâm lý
cho thiếu niên đang trong
thời kì được tạm tha có
theo dõi

Tổ chức cung cấp - Hợp đồng
Achievekids

650-494-1200;

Alum Rock Counseling Center
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú,
dịch vụ sức khỏe tâm lý cho gia đình và trẻ em.

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho gia đình và Trẻ em, thanh niên
trẻ em

Người lớn

Asian American Recovery Services,
Inc.
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú
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777 N. First Street, Suite
(408) 240-0070
444 San Jose, CA 95112

1340 Tully Road, suite
304 San Jose, CA
95122

(408)271-3900

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng
Nhật

NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Bộ sức khỏe tâm lý quận Santa Clara – Danh sách nhà cung cấp

Tên nhà cung cấp
Asian Americans for Community
Involvement

Tháng 4, 2011

Dịch vụ

Địa chỉ

Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản
lý trường hợp bệnh, văn hóa Philippines riêng biệt,
dịch vụ tận nhà mạnh mẽ.

Catholic Charities

Đặc điểm của nhà cung cấp dịch
vụ
văn hóa Philippines riêng biệt, dịch vụ
tân nhà mạnh mẽ.

2400 Moorpark, Suite
300, San Jose, CA
95128

Bill Wilson Center

Số điện thoại

Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản
lý trường hợp bệnh, dịch vụ điều trị cách hành xử,
3490 The Alameda
đặc biệt ở thiếu niên trong giai đoạn trưởng thành.
Santa Clara, CA 95050
Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản
lý trường hợp bệnh
210 N. Fourth Street, Ste.100
San Jose, CA 95112

408-975-2730

408-243-0222

408-468-0100

Đối tượng phục vụ

Ngôn ngữ giao tiếp
ngoài tiếng Anh

Trẻ em, thanh niên, người Tiếng Campuchia, tiếng
lớn, người đứng tuổi
Quảng Đông, tiếng Hindi,
tiếng llokano, tiếng Lào,
tiếng Lao Mein, tiếng Hoa
phổ thông, tiếng Punjab,
tiếng Tây Ban Nha, tiếng
Philippines, tiếng Đài Loan,
tiếng Thái, Toishanese,
tiếng Việt, ngôn ngữ châu
Á, tiếng Trung Quốc, tiếng
Marath, tiếng Nhật, tiếng
Mien, tiếng Ba Tư

Chuyên môn

NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

chuyên về thiếu niên trong giai đoạn
trưởng thành.

Trẻ em, thanh niên, thiếu Tiếng Tây Ban Nha, tiếng
Thiểu niên tuổi trưởng
niên (đến tuổi 20)
Việt, tiếng Philippines, tiếng thành
Nhật.

Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân
ngoại trú, quản lý trường hợp bệnh

Trẻ em, thanh niên, người Tiếng Ả Rập, tiếng Nga,
lớn, người đứng tuổi
tiếng Hoa phổ thông, tiếng
Tây Ban Nha, tiếng Việt.

Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản
lý trường hợp bệnh, ngày chữa trị tăng cường.
8352 Church St., Suite C,
831-848-6511
Gilroy, CA 95020

Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân
ngoại trú, quản lý trường hợp bệnh

Children's Health Council

Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản
lý trường hợp bệnh, giám định, trị liệu cho cá nhân,
tập thể, quản lý bốc thuốc, thần kinh học, đặc biệt cho 650 Clark Way
Palo Alto, CA 94304
trẻ nhỏ.

Giám định, trị liệu cho cá nhân, tập thể,
quản lý bốc thuốc, thần kinh học, đặc
biệt cho trẻ nhỏ.

Trẻ sơ sinh, trẻ em tuối
trước khi đến trường và
tuổi đến trường, thanh
niên

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng
Trẻ em
Hoa phổ thông, tiếng Pháp,
tiếng Quảng Đông, tiếng
Hindi, ngôn ngữ kí hiệu Mỹ.

Đại diện cho quận Nam Santa Clara,
nhân viên cung cấp dịch vụ quản lý
trường hợp bệnh, can thiệp sức khỏe
tâm lý, hỗ trợ bốc thuốc, và dịch vụ can
thiệp vào cơn khủng hoảng. Chương
trình dịch vụ phối hợp toàn diện cung
cấp dịch vụ mạnh mẽ cho cộng đồng với
khả năng áp dụng quỹ Flex và nguồn hỗ
trợ nhà ở.

Văn tự số 9, dịch vụ sức
khỏe tâm lý phù hợp với
lứa tuổi được cung cấp
cho khách hàng cả vòng
đời: trẻ em tuổi 0-12,
thiếu niên, tuổi trưởng
thành, người lớn, người
đứng tuổi.

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng
Việt, tiếng Quảng Đông.

Trẻ em, thanh niên, gia
đình

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng
Lạm dụng tình dục trẻ
Việt, tiếng Philippines, tiếng em, dịch vụ sức khỏe
Anh dấu hiệu chính xác
tâm lý
(SEE), tiếng Ba Tư, tiếng
Hoa phổ thông, tiếng Nga,
tiếng Llokano, tiếng Hàn,
tiếng Ba Lan, tiếng Thụy
Điển, tiếng Nhật, ngôn ngữ
kí hiệu Mỹ, tiếng Ả rập,
tiếng Quảng Đông, tiếng
Pháp, tiếng Bồ Đào Nha,
tiếng Đài Loan, tiếng Hindi,
tiếng Hebrew, tiếng Punjab.

Community Solutions

Nhân viên cung cấp dịch vụ quản lý trường hợp bệnh,
can thiệp sức khỏe tâm lý, hỗ trợ bốc thuốc, và dịch
vụ can thiệp vào cơn khủng hoảng. Chương trình dịch
vụ phối hợp toàn diện cung cấp dịch vụ mạnh mẽ cho 16264 Church Street,
cộng đồng với khả năng áp dụng quỹ Flex và nguồn Suite 103, Morgan Hill,
CA 95037
hỗ trợ nhà ở.
408-846-4700 Gilroy
6890 Chestnut Street,
office
Gilroy CA 95038
835 Blossom Hill Rd, San
Jose, CA 95123

EMQ Family First

Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản
lý trường hợp bệnh, ngày chữa trị tăng cường; dịch
vụ điều trị cách hành xử, phương pháp Wraparound
quản lý trường hợp bệnh cho thiếu niên, hệ thống
chăm sóc, nhà ở, ma trận.
251 Llewellyn Avenue
Campbell, CA 95008
232 E. Gish Rd, San
408-379-3790
Jose, CA 95112;
1310 Tully Rd., San Jose
CA 95112
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NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Dịch vụ chuẩn đoán song NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
đôi
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Chamberlain's Mental Health
Services

650-326-5530

Trẻ em, thanh niên

Khả năng hội nhập văn hóa

Dịch vụ cho người châu
Á và người Mỹ gốc Á,
các vấn đề về thay đổi
văn hóa.

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng
Hàn Quốc
Trẻ tuổi đến trường và
gia đình

NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.
NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Đội ngũ mạnh mẽ tiếp
cận phương pháp hành
nghề chăm sóc sức khỏe
tâm lý dựa trên chứng
cứ, bao gồm phương
pháp chữa trị gia đình
chiến lược ngắn gọn, tư
vấn sức khỏe tâm lý và
NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
lạm dụng vật chất cho
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
tập thể.
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Bộ sức khỏe tâm lý quận Santa Clara – Danh sách nhà cung cấp

Tên nhà cung cấp
EHC Lifebuilders

Tháng 4, 2011

Dịch vụ

Địa chỉ

Số điện thoại

Bán giám sát cuộc sống

507 Vallley Way, Milpitas,
408-539-2129
CA 95035

Family and Children Services

Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản
lý trường hợp bệnh
950 West Julian Street,
San Jose, CA 95126

Gardner Family Care Corporation

Grace Community Center - City of
San Jose

Đặc điểm của nhà cung cấp dịch
vụ

Đối tượng phục vụ

Ngôn ngữ giao tiếp
ngoài tiếng Anh

Trung tâm thư giãn EHC's Boccardo
(BRC) sẽ sớm bao gồm trung tâm dich
vụ One-Stop, tạo ra nguồn lục đòn bẩy
để giúp đỡ người vô gia cư bao gồm
dich vụ y tế/nha, dịch vụ xã hội, dịch vụ
thức ăn, và nhiều cái khác.

Người lớn, người đứng
tuổi

Tiếng Tây Ban Nha

Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân
ngoại trú, quản lý trường hợp bệnh

Trẻ em, thanh niên, người Ngôn ngũ kí hiệu Mỹ, tiếng
lớn, người đứng tuổi
Tây Ban Nha, tiếng Việt.

408-292-9353

Dịch vụ cho người điếc,
thiếu niên tuổi trưởng
thành, dịch vụ cho đồng
tính nữ, đồng tính nam,
người lưỡng giới, người
chuyễn đổi giới tính,
chuẩn đoán song đôi,

NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản
lý trường hợp bệnh, dịch vụ điều trị cách hành xử,
chuẩn đoán song đôi, dịch vụ đa văn hóa, đa ngôn
160 E. Virginia Street,
ngữ, và dịch vụ khác như là sức khỏe cơ thể, đo thị
Suite 280 San Jose, CA 408-287-6200
lực, chương trình WIC hỗ trợ dinh dưỡng cho phụ nữ, 95112
trẻ em và trẻ sơ sinh; lạm dụng vật chất.

Dịch vụ đa văn hóa, đa ngôn ngữ, và
Trẻ em, thanh niên, người Tiếng Campuchia, tiếng Tây
dịch vụ khác như là sức khỏe cơ thể, đo lớn, người đứng tuổi
Ban Nha, tiếng Philippines,
thị lực, chương trình WIC hỗ trợ dinh
tiếng Việt, tiếng Hàn Quốc.
dưỡng cho phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ
sinh; lạm dụng vật chất.

Chuẩn đoán song đôi,
dịch vụ đa văn hóa, đa
ngôn ngữ, tư vấn cá
nhân và tập thể.

Ngày phục hồi chức năng, ngày giao tiếp, dịch vụ
đăng kí tham gia, chương trình bữa trưa, chương
trình trị liệu thư giãn, phương pháp điều trị tâm lý
Milieu ứng dụng trị liệu cộng đồng, hoạt động xã hội,
nhân viên có năng lực và nhiệt tình hỗ trợ

Nằm tại trung tâm San Jose, dịch vụ
Người lớn, người đứng
đăng kí tham gia, chương trình bữa
tuổi
trưa, chương trình trị liệu thư giãn,
phương pháp điều trị tâm lý Milieu ứng
dụng trị liệu cộng đồng, hoạt động xã
hội, nhân viên có năng lực và nhiệt tình
hỗ trợ.

Phép chữa bệnh khéo
léo, quản lý cơn giận, kỹ
năng sống, nghệ thuật
diễn cảm, phương pháp
NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
LBT chữa trị cách hành
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
xử.
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

484 E. San Fernando
San Jose, CA 95112

408-293-0422

Chăm sóc sức khỏe tâm lý bệnh nhân ngoại trú, quản
lý trường hợp bệnh, dịch vụ điều trị cách hành xử,
chữa trị cá nhân, nhóm. quản lý bốc thuốc, dịch vụ
1555 Parkmoor Ave. San
thống nhất với luật dịch vụ sức khỏe tâm lý. Phòng
408-282-0402
Jose, Ca 95128
khám sức khỏe tâm lý chuyên phục vụ bệnh nhân
chậm phát triển trí tuệ và mắc bệnh thần kinh nghiêm
trọng.

Phòng khám sức khỏe tâm lý chuyên
phục vụ bệnh nhân chậm phát triển trí
tuệ và mắc bệnh thần kinh nghiêm
trọng.

Indian Health Center

Chăm sóc sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú,
quản lý trường hợp bệnh, hỗ trợ bốc thuốc, dịch vụ
phối hợp toàn phần, dịch vụ truyền thống cho thổ dân
Mỹ, dịch vụ tâm thần và hỗ trợ thuốc; quản lý trường
hợp bệnh, tư vấn trong các trường hợp lạm dụng vật
chất, dịch vụ ngăn ngừa hội chứng rối loạn tăng động
1333 Meridian Ave San
giảm chú ý (ADD), chương trình y tế/nha, dịch vụ
Jose Ca 95125
WIC hỗ trợ dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ
sinh, hỗ trợ phương tiện di chuyển, giúp đỡ nhà ở,
chỗ nương tựa, việc làm Cali (CALWORKS), chương
trình sức khỏe.

Dịch vụ tâm lý, hỗ trợ bốc thuốc, quản lý Trẻ em, thanh niên, người tiếng Tây Ban Nha, tiếng
trường hợp bệnh, tư vấn trong các
lớn, người đứng tuổi
Yurok
trường hợp lạm dụng vật chất, dịch vụ
ngăn ngừa hội chứng rối loạn tăng động
giảm chú ý (ADD), chương trình y
tế/nha, dịch vụ WIC hỗ trợ dinh dưỡng
cho phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh, hỗ
trợ phương tiện di chuyển, giúp đỡ nhà
ở, chỗ nương tựa, việc làm Cali
(CALWORKS), chương trình sức khỏe

408-445-3400

Ngày giao tiếp, Bán giám sát cuộc sống
1900 The Alameda, Suite
400
408-292-4286
San Jose, CA 95126
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Khả năng hội nhập văn hóa

NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Hope Services

InnVision

Chuyên môn
Dịch vụ hỗ trợ nơi ở

NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Trẻ em, thanh niên, người Tiếng Việt, tiếng Hoa phổ
Bệnh không đủ năng lực
lớn, người đứng tuổi
thông, tiếng Quảng Đông,
phát triển
tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha,
tiếng Nhật, tiếng Thượng
NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
Hải, tiếng Trung Quốc, tiếng
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
Nga, tiếng Hindi, tiếng
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
Punjab.
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Người lớn, người đứng
tuổi

Dịch vụ đa văn hóa, đa
ngôn ngữ, dịch vụ truyền
thống thổ dân Mỹ: nhà
xông hơi, nghi thức chữa
bệnh, thuốc truyền
thống, nói vòng tròn, tư
vấn cho cá nhân và tập
thể.
NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Tiếng Pháp, tiếng Nga,
Dịch vụ cho người vô gia
tiếng Tây Ban Nha, tiếng
cư
Philippines, tiếng Việt, tiếng
NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
Hindi, tiếng Telugu, tiếng
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
Trung Quốc, tiếng Kannada.
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Bộ sức khỏe tâm lý quận Santa Clara – Danh sách nhà cung cấp

Tên nhà cung cấp

Tháng 4, 2011

Dịch vụ

Địa chỉ

Số điện thoại

Đặc điểm của nhà cung cấp dịch
vụ

Đối tượng phục vụ

Ngôn ngữ giao tiếp
ngoài tiếng Anh

Kidango, Inc.

Tư vấn/ giám định chương trình chăm sóc, bảo vệ trẻ
44000 Old Warm Springs
em (FIRST5).
Blvd, Fremont, CA
510-897-6900
94538

Trẻ em tuổi từ 0 đến 5

Trẻ em tứ 0 đến 5 tuổi

Law Foundation of Silicon Valley
Mental Health Advocacy Project

Nhiệm vụ luật sư, cung cấp tư vấn về luật hợp pháp
cho bệnh nhân nội trú.

Cung cấp tư vấn về luật hợp pháp cho
bệnh nhân nội trú.

Trẻ em, thanh niên, người
lớn, người đứng tuổi

Mekong Community Center

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú,
quản lý trường hợp bệnh, dịch vụ hội nhập văn hóa
cho gia đình, trẻ em, người lớn người Việt

Dịch vụ hội nhập văn hóa cho gia đình,
trẻ em, người lớn người Việt

Trẻ em, thanh niên, người Tiếng Việt
lớn, người đứng tuổi

Lãnh vực rộng trong dịch vụ sức khỏe
tâm lý cho thiếu niên trong giai đoạn
trường thành và người lớn.

Thiếu niên trong giai đoạn Tiếng Campuchia, tiếng
trưởng thành, người lớn, Quảng Đông, tiếng Ba Tư,
người đứng tuổi.
tiếng Pháp, tiếng Hindi,
tiếng llokano, tiếng Hàn
Quốc, tiếng Hoa phổ thông,
tiếng Punjab, tiếng Nga,
tiếng Tây Ban Nha, tiếng
Philippines, tiếng Việt, tiếng
Bồ Đào Nha, tiếng Bengan,
tiếng Trung Quốc, tiếng địa
phương Nigeria, tiếng
Assyria, tiếng địa phương
Trung Quốc, tiếng Samoa,
tiếng bồi, tiếng Mende, tiếng
Fulla, tiếng Mandingo, tiếng
Hmont, tiếng Kono, tiếng
Temne, tiếng Kriou

Momentum for Mental Health

152 North 3rd Street, San
408-280-2403
Jose, CA 95112

2203 Tully Rd. San Jose,
408-937-1553
CA 95122

Chăm sóc sức khỏe bệnh nhân ngoại trú, quản lý
trường hợp bệnh, ngày phục hồi chức năng, chương
trình việc làm, khủng hoảng nhà riêng, , dịch vụ phối
hợp toàn phần, B&C với ngày phục hồi chức năng và
bệnh nhân ngoại trú; Lãnh vực rộng trong dịch vụ sức
khỏe tâm lý cho thiếu niên trong giai đoạn trường
thành và người lớn.

438 N. White Road San
408-254-6828
Jose, CA 95127

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng
Punjab, tiếng Telugu

Chuyên môn

Khả năng hội nhập văn hóa

Giám định/ điều trị theo NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
chương trình chăm sóc, trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
bảo vệ trẻ em (FIRST5). được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.
NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.
Người Việt Nam

NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Oasis Care, Inc.

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú,
quản lý trường hợp bệnh, ngày tập luyện phục hồi
chức năng.

Peninsula Healthcare Connection,
Inc.

Nhà ở

Rainbow Recovery

Đơn vị nhà ở chuyển giao.

101 Jose Figueres Ave.
San Jose, CA 95116

33 Encina Ave, Palo Alto,
650-853-0344
CA 94301
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Chăm sóc sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú,
quản lý trường hợp bệnh, ngày chữa trị tăng cường,
dịch vụ điều trị cách hành xử, phương pháp
Wraparound quản lý trường hợp bệnh cho thiếu niên,
hỗ trợ bốc thuốc, lãnh vực rộng trong dịch vụ sức
khỏe tâm lý cho gia đình và trẻ em.

Người lớn, người đứng
tuổi

Tiếng Nhật, tiếng Tây Ban
Nha, tiếng Philippines, tiếng
Việt, tiếng llokano.

NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Người lớn, người đứng
tuổi

Tiếng Tây Ban Nha

NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Người lớn
6217 Culvert Drive San
Jose, CA 95123

Rebekah Children's Services

408-374-3120

NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

408-979-9217
Lãnh vực rộng trong dịch vụ sức khỏe
tâm lý cho gia đình và trẻ em.

290 IOOF Avenue, Gilroy,
CA 95020
408-846-2100
1600 W.Campbell,
Campbell, Ca

Trẻ em, thanh niên

Ngôn ngữ kí hiệu Mỹ, tiếng
Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây
Ban Nha, tiếng Philippines.

Phương pháp
Wraparound quản lý
trường hợp bệnh cho
thiếu niên và dịch vụ tại
nhà riêng.

NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Bộ sức khỏe tâm lý quận Santa Clara – Danh sách nhà cung cấp

Tên nhà cung cấp
Seneca

Tháng 4, 2011

Dịch vụ

Địa chỉ

Số điện thoại

Ngày nhà riêng/ dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh
nhân ngoại trú/ ngày phục hồi chức năng; phương
pháp Wraparound quản lý trường hợp bệnh cho thiếu
niên, ngày điều trị và dịch vụ tại nhà riêng.

Đặc điểm của nhà cung cấp dịch
vụ
Phương pháp Wraparound quản lý
trường hợp bệnh cho thiếu niên, ngày
điều trị và dịch vụ tại nhà riêng.

Đối tượng phục vụ
Trẻ được nhận nuôi và
giáo dục đặc biệt

2275 Arlington Drive San 510-317-1444 ext
Leandro, CA 94578
225

Ngày chữa trị và dịch vụ nhà riêng

St. Vincents School for Boys(Catholic Charities CYO of the
Archdiocese of San Francisco)
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú/
ngày chữa trị tại nhà riêng.

Starlight Community Services

UJIMA Adult and Family Services

Unity Care

Victor Treatment

Chăm sóc sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú,
quản lý trường hợp bệnh, ngày chữa trị tăng cường,
dịch vụ điều trị cách hành xử, dịch vụ phối hợp toàn
phần; Lãnh vực rộng trong dịch vụ sức khỏe tâm lý
gia đình và trẻ em.
Chăm sóc sức khỏe bệnh nhân ngoại trú, quản lý
trường hợp bệnh.

Dịch vụ sức khỏe tâm lý F&C cho bệnh nhân ngoại
trú, chữa trị tăng cường, phương pháp Wraparound
quản lý trường hợp bệnh cho thiếu niên.
Ngày chữa trị cho bệnh nhân ngoại trú - hỗ trợ bốc
thuốc và dịch vụ nhà riêng.

Trẻ được nhận nuôi

Ngôn ngữ giao tiếp
ngoài tiếng Anh

Phương pháp
Wraparound quản lý
trường hợp bệnh cho
thiếu niên, ngày điều trị
và dịch vụ tại nhà riêng.

Tiếng Tây Ban Nha

Dịch vụ nhà ở cho trẻ em
được nhận nuôi

180 Howard St., Suite
100
415-507-2000
San Francisco, CA 94105

7677 Oakport Street, #1010
510-635-9705
Oakland, CA 94621

2681 Zanker Rd San
Jose, CA 95134

408-928-1700

237 Race Street, San
Jose CA 95126

(P) 408-971-9823

2561 California Park
Drive Chico, CA 95928

530-893-0758

Chuyên môn

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả
Rập, tiếng Trung Quốc,
tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào
Nha, tiếng Nga, tiếng
Punjab, tiếng Ba Tư, tiếng
Phần Lan, tiếng Philippines,
tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng
Hebrew, tiếng Hàn Quốc,
tiếng Lào, tiếng Ý, tiếng
Tigrinya, tiếng Đức.

Khả năng hội nhập văn hóa

NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.
NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Lãnh vực rộng trong dịch vụ sức khỏe
tâm lý gia đình và trẻ em.

Gia đình, trẻ em, thanh
Tiếng Hindi, tiếng Bengan,
niên, thiếu niên trong tuổi tiếng Nga, tiếng Tây Ban
trường thành.
Nha, tiếng Việt.

Gia đình, trẻ em, thanh
niên, thiếu niên trong tuổi NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trường thành.
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Dịch vụ chú trọng người Phi châu

Trẻ em, thanh niên, người Tiếng Amhara, tiếng bồi,
Dịch vụ chú trọng người NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
lớn, người đứng tuổi
tiếng Tigrinya, tiếng Somali, Phi châu
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
tiếng Ngie.
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Dịch vụ chú trọng người Mỹ gốc Phi.

Trẻ được nhận nuôi và
Tiếng Tây Ban Nha
thiếu niên đang trong thời
kì được tạm tha có theo
dõi

Dịch vụ chú trọng người NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
Mỹ gốc Phi.
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Ngày chữa trị và dịch vụ nhà riêng

Trẻ được nhận nuôi và
giáo dục đặc biệt

Trẻ được nhận nuôi và
giáo dục đặc biệt

NGƯỜi THẦU sẽ cung cấp dịch vụ hội nhập văn hóa dựa
trên kế hoạch hội nhập văn hóa của họ. Bản kế hoạch này
được trình lên cho giám đốc sực khỏe tâm lý theo như hướng
dẫn của Sở sức khỏe tâm lý.

Cá nhân cung cấp / Phí dịch vụ
Alex Smirnoff, MD

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

43 Quail Ct, Ste 107
Walnut Creek CA
94596
400 Carlton Ave, #3
Los Gatos, Ca 95032

Bệnh viện tâm thần & dịch vụ sức khỏe tâm lý
cho bệnh nhân nội trú.

39001 Sundale Drive
Fremont, CA 94538

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú
Anita Hirsch,MD

1-800-704-0900;
NO Referrals

Bệnh nhân nội trú

Tâm thần học

Người Mỹ gốc Phi, người Mỹ Latinh, người châu Á,
người châu Âu, dân di cư.

1-800-704-0900;
NO Referrals

Bệnh nhân nội trú

Tâm thần học

Không

1-800-704-0900;

Gặp khách hàng tại
bệnh viện Fremont và
trung tâm điều trị
Crestwood Geriatric.

Tiếng Hindi, tiếng
Punjab, tiếng Urdu.

Tâm thần học cho
người già

Không áp dụng

1-800-704-0900;

Người lớn & trẻ em, trị
liệu cá nhân, tập thể,
kiểm tra tâm lý.

Không

Nhà tâm lý học

Không

Gặp bệnh nhân tại
trung tâm y tế St.
Mary's

Tiếng Philippine/ tiếng
Tây Ban Nha.

Tâm thần học thói
nghiện

Không

Gặp bệnh nhân tại
bệnh viện Good
Samaritan, SJ

Không áp dụng

Tâm thần học

Không áp dụng

Bhupinder Waraich, MD

Chris Polizzi, Psy.D

16450 Los Gatos Blvd,
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú Ste 212 Los Gatos, CA
95032

Corinna Gamez, MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú
Dale Hiltgen, MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú
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450 Stanyan Street, 5N
1-800-704-0900;
Mc Auley Institute SF,
NO Referrals
CA 94117
2516 Samaritan Dr.
Ste.G
San Jose,
CA 95124

1-800-704-0900;
NO Referrals

Bộ sức khỏe tâm lý quận Santa Clara – Danh sách nhà cung cấp

Tên nhà cung cấp

Tháng 4, 2011

Dịch vụ

David Hong MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú
David Ogami, MD

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

Evan Garnner, MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú
Feliza N Garma, MD

Địa chỉ
2500 Grant Rd,
Mountain View, CA
94040
900 Hyde Street, SF
CA 94109
2500 Grant Rd,
Mountain View, CA
94040

Đối tượng phục vụ

Ngôn ngữ giao tiếp
ngoài tiếng Anh

Chuyên môn

Khả năng hội nhập văn hóa

1-800-704-0900;
NO Referrals

Chỉ gặp bệnh nhân tại
bệnh viện El Camino.

Không

Trẻ em & thanh niên

Không

1-800-704-0900;
NO Referrals

Gặp khách hàng tại
bệnh viện St. Francis

Không

Tâm thần học

Không

1-800-704-0900:
NO Referrals

Chỉ gặp bệnh nhân tại
bệnh viện El Camino.

Không

Tâm thần học

Không

Số điện thoại

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

18546 roscoe Blvd, #
210 Northridge, CA
91324

1-800-704-0900:
NO Referrals

Gặp bệnh nhân tại
bệnh viện Pacifica của
thung lũng

Tiếng Philippine.

Tâm thần học

Không áp dụng

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

450 Stanyon Ste 2
North San Francisco,
CA 94117

1-800-704-0900:
NO Referrals

Nhận giới thiệu từ trung
tâm y tế St. Mary đơn
vị thanh niên INTP

Tiếng Tây Ban Nha

Trẻ em & thanh niên

Mỹ latinh

Tiếng Thụy Điển

Tâm thần học

Không

Karla Petersen, MD

Kenneth Seeman, MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú
Laura Nasatir, MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

220 California St,
#105. Palo Alto, CA
94306
7700 Folsom Blvd
Sacramento, CA
95826

1-800-704-0900:
NO Referrals
1-800-704-0900:
NO Referrals

Gặp bệnh nhân tại
Sutter Health

Trẻ em & thanh niên

Không

1-800-704-0900;
NO Referrals

Gặp bệnh nhân tại
trung tâm sức khỏe
hành xử John Muir

Trẻ em & thanh niên

Không

Margaret Grimley, MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú
Nhi Yen Huynh, MD

Nirmaljit Dhami, MD

PerrySegal, MD

2740 Grant St.
Concord, CA 94520

1661 Burdette Dr.,
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú Suite N , San Jose, CA
95121
2500 Grant Rd, ECH
133
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú
Mountain View, CA
94040
250 Blossom Hill Rd,
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú Ste 101, Los Gatos,
Ca 95032

1-800-704-0900

Khách hàng nói tiếng
Việt

Tiếng Việt

1-800-704-0900;
NO Referrals

Gặp bệnh nhân tại
bệnh viện El Camino.

Không

Tâm thần học

Không

1-800-704-0900;
NO Referrals

Không áp dụng

Không

Không

Không

550 Hamilton Ave, Ste
304 Palo Alto, CA
94301-2030

1-800-704-0900;
NO Referrals

Gặp bệnh nhân tại
bệnh viện Good
Samaritan, SJ

Tiếng Đức

Tâm thần học

1-800-704-0900:
NO Referrals

Gặp bệnh nhân tại
bệnh viện Good
Samaritan, SJ

Tiếng Tây Ban Nha

Tâm thần học

Renate Trittelvitz, MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú
Rodolfo Morales, MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú
Ronald Diebel, MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

2516 Samaritan Dr.
Ste.G
San Jose,
CA 95124
2101 Forest Ave, Ste
125
San Jose, Ca 95128

Người Việt

Không áp dụng

Phương pháp trị liệu
chấn động điện

1-800-704-0900;
NO Referrals

Ronald Seff, MD
Bệnh viện tâm thần

135 Summit Rd.
Woodside, CA 94062

1-800-704-0900;
NO Referrals

Chỉ gặp bệnh nhân từ
trung tâm phục hồi
chức năng Golden
Living và IdyleWood.

Không

Khoa bệnh tuổi già,
tâm thần học và chăm
sóc lâu dài

Không

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

2500 Grant Rd, ECH
133
Mountain View, CA
94040

1-800-704-0900;
NO Referrals

Chỉ gặp bệnh nhân tại
bệnh viện El Camino.

Không

Tâm thần học

Không

Thomas Havel, MD
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Đặc điểm của nhà cung cấp dịch
vụ

Bộ sức khỏe tâm lý quận Santa Clara – Danh sách nhà cung cấp

Tên nhà cung cấp

Tháng 4, 2011

Dịch vụ

Joel Marcus, MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú
Katherine Taylor, MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú
Khalil R. Rahmany, PH.D

2041 Bancroft Wy, Ste
307
Berkeley, Ca 94704
2500 Grant Rd, ECH
133
Mountain View, CA
94040

Chuyên môn

Khả năng hội nhập văn hóa

Không áp dụng

Không

Không

Không

Tâm thần học

Không

Rối loạn tính khí & rối
loạn stress sau sang
chấn

Không áp dụng

Chỉ gặp khách hàng tại Một ít tiếng Tây Ban Nha
bệnh viện El Camino.
& tiếng Pháp

1-800-704-0900;

7500 E Hellman Street
, Rosemead, CA
91770

1-800-704-0900:
NO Referrals

Gặp bệnh nhân tại
trung tâm y tế Silver
Lake (Đông Nam CA)

Không

1-800-704-0900:
NO Referrals

Trung tâm sức khỏe
hành xử John Muir

Không

Trẻ em & thanh niên

Không

1-800-704-0900

Dân cư nói chung

Tiếng Nga, tiếng Do
Thái.

Tâm thần học

Người Nga

1-800-704-0900:
NO Referrals

Gặp bệnh nhân tại
bệnh viện Mission
Oaks Hospital ở Los
Gatos

Tiếng Tây Ban Nha

Tâm thần học

Không

1-800-704-0900

Gặp bệnh nhân tại
Golden Living và 7th
Ave Ctr

Không áp dụng

Tâm thần học

Không áp dụng

1-800-704-0900

Tiếng Việt

Tâm thần học

Người Việt

1-800-704-0900

Tiếng Việt, tiếng Lào,
tiếng Campuchia, chỉ
riêng ngôn ngữ Đông
Nam Á.

Tâm thần học cho
người lớn

Người Việt

Người già

Không

Tâm thần học

Không

1-800-704-0900;
NO Referrals

Gặp khách hàng tại
bệnh viện El Camino.

Không áp dụng

Tâm thần học

Không

John Muir Behavioral
Health Center
2740 Grant St,
Concord, CA 94520
2299 Post Street, Ste
104B
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú
San Francisco, CA
94115

Mitsunaga, Irving
Bệnh viện tâm thần
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú

Phuong-Thuy Le, MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú
Robert Blanco, MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

Robert Burr, MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú

Sterling Nakamura, MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

2516 Samaritan Drive,
Ste G, San Jose, CA
95124
P O Box 126
Los Gatos, Ca 95031
63 S.12st San Jose,
CA 95112
200 Jose Figures, Ste
250 San Jose, CA
95116
Sutter Center for
Psychiatry 7700
Folsom Blvd.
Sacramento, CA
95826
2500 Hospital Dr, #3
Mountain View, Ca
94040
219 Barclay Ave.
Milbrae, CA 94030
2500 Grant Rd,
Mountain View, CA
94040

Tiếng Ba Tư, tiếng
Pashtun

1-800-704-0900;
NO Referrals

Không

Trẻ em và thanh niên

1-800-704-0900;
NO Referrals
1-800-704-0900

Gặp bệnh nhân tại cơ sở chăm sóc
tại nhà riêng

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

7700 Folsom Blvd
Sacramento, CA
95826

1-800-704-0900;
NO Referrals

Gặp bệnh nhân tại
trung tâm sức khỏe
Sutter và tại phòng
khám riêng.

Tiếng Trung Quốc

Trẻ em & thanh niên

Người Trung Quôc

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú

1661 Burdette Dr, Ste
B
San Jose, Ca 95121

1-800-704-0900;
NO Referrals

Khách hàng nói tiếng
Việt

Tiếng Việt

Tâm thần học

Người Việt

Sufen Chiu, MD

Tao Nguyen, MD
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Ngôn ngữ giao tiếp
ngoài tiếng Anh

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

James Smith MD

1-800-704-0900:
NO Referrals

Đối tượng phục vụ

1-800-704-0900

Manuj Nangia, MD

Oanh Ngoc Vu, MD

Đặc điểm của nhà cung cấp dịch
vụ

39675 Cedar Blvd,
#240A Newark, CA
94560

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

Levinson, Michael

Số điện thoại

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú
Khankhanian Moiez, MD

Koka, Kiran

Địa chỉ

Bộ sức khỏe tâm lý quận Santa Clara – Danh sách nhà cung cấp

Tên nhà cung cấp

Tháng 4, 2011

Dịch vụ

Địa chỉ

Số điện thoại

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú

650 North Winchester
Blvd Ste 2 San Jose,
CA 95128

1-800-704-0900

Terryann Sanders, MFT

William Hughes, MD
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

Ying Zhang, MD

8001 Folsom Blvd.
Ste.110
Sacramento, CA
95826

1-800-704-0900

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú

2400 Moorpark Ave,
#119, San Jose, CA
95128

1-800-704-0900

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú

10011 N Foothill Blvd,
Ste 101
Cupertino, CA 95014

1-800-704-0900

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

2001 Dwight Way
Berkeley, CA 94704

1-800-704-0900

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

Community Behavioral
Health Center
7171 N Cedar Ave,
Fresno, CA 93720

1-800-704-0900

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân ngoại trú

2880 Zanker Rd, Ste
203
San Jose, Ca 95134

1-800-704-0900

bệnh viện tâm thần

1171 7th Avenue
Santa Cruz, CA 95062

1-800-704-0900

bệnh viện tâm thần

1425 Fruitdale Ave.
San Jose, CA
95128

1-800-704-0900

Đặc điểm của nhà cung cấp dịch
vụ

Không áp dụng

Đối tượng phục vụ

Gặp bệnh nhân tại
trung tâm Sutter cho
khoa tâm thần học và
bệnh nhân ngoại trú tại
phòng khám riêng.

Tập thể cung cấp / Lệ phí dịch vụ
Bay Area Children AssociationsThomas Tarshis, MD

Bay Psychiatric Associates - Post
Aneke; Neal Anzai, Lawrence Cohen;
Kaila Compton, Charles Connors,
Robert Dolgoff; Malcolm Duncan, Craig
Fischer,Matthew Fitzpatrick, Corey
Priesman, Sebastien Fromont,Margaret
Frank;Sebastien Fromont, Harold
Goldberg;John Gray, Jan Hong,
Jennifer Jordan, Chen Laurie, Choy
Lawrence;Cohen Lawrence, Joel
Marcus, Richard Melny, Chris Michel,
Anthony Rienzi, John Rosenberg, Rick
Trautner; Richard Unger,Denise Weiss,
Zaakir yoonas.( All are MDs)

Bio-Behavioral Medical Clinics Indira adapa MD, Dwight Sievert, MD;
Julian Smith, MD; Kenneth Steinbach,
MD; Prathap Vaadyala, MD; Aleksandr
Vdro, MD; Lana Williams, MD
Company For Healthy Living - :
Richard Hills, PH.D
7th Ave - Mitsunaga
Irving, MD; Chagi, Darryl, MD; Roand
Sager, MD
Crestwood Behavioral Health Center Lynn Giang, MD; Neal Jacobi, MD
Bệnh viện
El Camino Hospital

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú
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2500 Grant Rd, Mail Stop
Oak 240,
(P) 650-940-7000
Mountain View, CA
94039-7025

Người lớn, người đứng
tuổi

Ngôn ngữ giao tiếp
ngoài tiếng Anh

Chuyên môn

Khả năng hội nhập văn hóa

Không

Rối loạn ăn uống, chán
nản và lo lắng.

Không

Không

Trẻ em & thanh niên

Không

Tiếng Hoa phổ thông

Tâm thần học

Người Trung Quôc

Bộ sức khỏe tâm lý quận Santa Clara – Danh sách nhà cung cấp

Tên nhà cung cấp
Fremont Hospital (SA)

Good Samaritan Hospital

John Muir Behavioral Health Center

Tháng 4, 2011

Dịch vụ

Số điện thoại

Đặc điểm của nhà cung cấp dịch
vụ

Đối tượng phục vụ

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

39001 Sundale Drive
Fremont, CA 94538

(P) 510-796-1100

Trẻ em, thanh niên, người
lớn, người đứng tuổi

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

2425 Samaritan Dr
San Jose, Ca 95124

(P) 408 559-2427

Người lớn, người đứng
tuổi

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

2740 Grant Street
Concord, CA 94520

(P) 925-674-4102

Trẻ em, thanh niên, người
lớn, người đứng tuổi

Sierra Vista
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú
St. Helena Hospital Center for
Behavioral Health
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

St. Helena Hospital

Địa chỉ

Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

Telecare dba Heritage Psych Center
Dịch vụ sức khỏe tâm lý cho bệnh nhân nội trú

Trẻ em, thanh niên, người
lớn, người đứng tuổi

8001 Bruceville Rd
(P) 916-688-1190 ext
Sacramento, CA 958232010
2329
525 Oregon Street
Vallejo, CA 94590
Remittance Address:
P.O. Box 247
Rodeo, Ca 94572
525 Oregon Street
Vallejo, Ca 94590
1080 Marina Village
Parkway, Ste 100,
Alameda, CA 94501

Người lớn, người đứng
tuổi
(P) 707-649-4040

(P) 707-649-4976
(F) 707-642-0509

Người lớn, người đứng
tuổi

(P) 510 337-7950

Người lớn, người đứng
tuổi

Khác
7th Avenue

Bệnh viện tâm thần

Người lớn, người đứng
tuổi

1171 7th Avenue
Santa Cruz, CA 95062
831-476-1700
303 Potrero St. Suite 1A
Santa Cruz, CA 95060

Braswell Enterprises, Inc. dba Sierra Bệnh viện tâm thần
Vista Rehabilitation Center
Crestwood Behavioral Health, Inc.

Helios Healthcare, LLC , Idlewood
Ctr.

Bệnh viện tâm thần

Bệnh viện tâm thần

Kindred Health Care, Inc., dba
Medical Hill Rehabilitation Center

Cơ sở săn sóc lành nghề

Garfield - Telecare Neurobehavioral
Center

Cơ sở săn sóc lành nghề

Golden Living Center formerly

Bệnh viện tâm thần
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3455 E. Highland
Avenue, Highland, CA
92346

909-862-6454

520 Capital Mall #800
Sacramento CA 95814

916-471-2244

1002 W. Fremont Ave.
Sunnyvale, CA 94087
520 Capital Mall #800
Sacramento, CA 95814

Vị trí: Fremont (Mowry/Stevenson);
Modesto; Redding; Sacramento; San
Jose; Stockton, Vallejo

Người lớn, người đứng
tuổi
Người lớn, người đứng
tuổi

209-478-5291

California Address:
475 29th St
Oakland, CA 94609
Utah Address:
510-832-3222
10653 S. River Front
Parkway,
Suite 200
South Jordan, UT 84095
1451 28th Ave oakland
CA 94601

Người lớn, người đứng
tuổi

510) 261-9191

401 Ridge Vista Avenue,
408-923-7232
San Jose, CA 95127

Người lớn, người đứng
tuổi

Trẻ em, thanh niên, người
lớn, người đứng tuổi
Người lớn, người đứng
tuổi

Ngôn ngữ giao tiếp
ngoài tiếng Anh

Chuyên môn

Khả năng hội nhập văn hóa

