
عالج إساءة استعمال العقاقير بتنقية السموم 
وعالج املر�ضى املقيمين والخارجيين

زرنا أو اتصل بنا ملقابلة  أحد منسقي الرعاية 
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عالج إساءة استعمال العقاقير بتنقية السموم وعالج 
املر�ضى املقيمين والخارجيين
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رعاية مستمرة

خدمات الصحة النفسية     

إرشاد الرفاق  

املساعدة القانونية في املكان     

العناية الرعوية  

إدارة الحاالت     
استشارات عالج الحزن  

خدمات اجتماعية طارئة     
مجموعات دعم من منظمتي مدمني الكحول   

   )NA( ومدمني املخدرات املجهولين )AA( املجهولين

مركز وصول ريادي     

برنامج تخص�صي للسيدات  

ما من يوم أفضل من اليوم  لبدء رحلتك. 

مكان البدايات الجديدة

اتخذ  اجراًءا اآلن 
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الخطوة األولى اتصل بنا أو زرنا ملقابلة أحد منسقي 
الرعاية.

الخطوة الثانية  سيتم تقديم تقييم أولي وسوف 
 
ً
يناقش منسق الرعاية الخدمات املصممة خصيصا

لتلبية احتياجاتك املحددة.

الخطوة الثالثة  مقابلة فريق الرعاية والتعافي املكرس 
ملساعدتك على إعادة بناء جميع جوانب حياتك. سوف 
تعامل باحترام وتعاطف بينما نرشدك من خالل خطة 

رعاية فردية.

مؤسسة هاربور اليت
مكان البدايات الجديدة

تقديم األمل لألفراد  واألسر الذين يبدءون رحلتهم    
للتعافي من إساءة استعمال العقاقير.

تجربة الشعور بالسالم   ملعرفة أن لديك فريق   
للتعافي يساعدك   في كل خطوة على الطريق.

األمل

طريقك  لحياة أكثر صحة 

مستويات الرعاية

السالم

التحقيق

التنقية   من السموم  من ثالثة لخمسة 
أيام. عالج باألدوية والتي تتضمن 

سابوكسون

عالج املر�ضى املقيمين
من 30 إلى 90 يوم.

عالج فردي/ جماعي/ أسري ودعم 
األقران.

املر�ضى الخارجيين   مواعيد مرنة للمر�صى 
الخارجيين بما في ذلك جلسات نهارية 

ومسائية وفي عطالت نهاية األسبوع.

 بخدمات دعم 
ً
إدارة الحاالت    كن متصال

إضافية للمساعدة في تحقيق أهداف 
التعافي الخاصة بك.

شاهد تحقيق أحالمك بحياة صحية وسعيدة.

اتخذ  إجراًءا اآلن 
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 أفضل مع 
ً
يمكن تحقيق مستقبال

 The Salvation Army Harbor
.Light “بيئة آمنة وداعمة وشافية.”


