
Pahayag ng Misyon: 

 Ang Mga Serbisyong Paggamot sa Paggamit 
ng Substansya ay nagsusumikap na 
magbibigay ng matataas na kalidad ng 
paggamot at mga serbisyong paggaling na 
batay sa ebidensya at pinakamabuting 
kasanayan. Ang bawat kliyente ay 
tumatanggap ng pansariling pangangalaga. 

Ang Aming Pangako: 
• Pupuntahan ka namin kung saan kayo

sa iyong paggaling 
• Maglilikha kami ng bukas na espasyo

para sa tapat na mga pagtalakay
tungkol sa paggamit ng droga at alkohol

• Talakayin namin ang mga
usaping Mahalaga sa iyo

Santa Clara County 

Mga Serbisyong Paggamot sa 
Paggamit ng Substansya 
Departamento ng Mga Serbisyong 
Pang-uugali ng Kalusugan 

976 Lenzen Avenue 3rd Floor 

San José, CA 95126 

Kumpidensyal na Paggamot ng 

Alkohol at Droga Para sa Mga Adulto, 

Kabataan, at kanilang Mga Pamilya 

Para sa Mga Serbisyong 

Paggamot Tawagan ang 

Gateway sa 

1-(800)-488-9919 

   03/19 

Mga Serbisyong Paggamot sa 
Paggamit ng Substansya 



Paano Magsisimula: 

Tawagan lang ang 1-800-488-9919. Isang 
tagapayo ay makikipag-usap sa iyo tungkol 
sa suporta na iyong kinakailangan. 

O, bisitahin ang aming website sa 

https://www.sccgov.org/sites/bhd 

Sino Ba Kami: 

Sa higit 25 taon kami ay nagtatrabaho nang 
masigasig upang mapaglingkuran ang mga 
adulto, kabataan, at ang kanilang mga 
pamilya na harapin ang pag-aabuso ng 
substansya, at palakasin ang mga pamilya at 
mga komunidad sa Santa Clara County. Ang 
aming koponan ng mga terapruta ay 
nagdadalubhasa sa pagtatrabaho kasama ang 
mga adulto, kabataan at mga pamilya na 
naghihirap sa paggamit ng substansya at 
mga usaping kalusugang pangkaisipan. 

Mga Serbisyong Ibinigay: 

• Mga Serbisyong Labaspasyente

o Mga serbisyong pansariling
pagpapayo na kabilang ang
mga serbisyong saykayatriko
kung kailangan

• Mga Serbisyong Residensyal

o Nakabalangkas na mga
serbisyong tumitira sa
suportadong pasilidad para sa
kalalakihan, kababaihan,
kabataan at kalalakihan o
kababaihan na may mga anak
na mababa sa edad na 5.

• Mga Serbisyong Pang-Detox
(Pamamahala ng Pagbawi)

o Ang mga pasilidad na ito ay
nagbibigay ng 24-na-oras na
pangangasiwaan ng hindi-
medikal na pagbawi mula sa
alkohol at ibang mga droga.

• Tulong sa gamot para sa mga
indibidwal na nalulong sa alkohol at
ibang mga droga

o Mga gamot ay kabilang ng
▪ Suboxone
▪ Vivitrol
▪ Methadone

• Mga serbisyo para sa mga ina,
nagbubuntis at mga babaeng post-
partem

o Paggamot ng indibidwal at
grupo, at mga serbisyong
pamamahala ng kaso

o Ang pangangalaga ng bata ay
makukuha sa panahon ng mga
serbisyo ng paggamot

o Mga serbisyong residensyal
para sa mga babaeng post-
partem hanggang sa 60 mga
araw

Kunin Ang Pagsusulit Na Ito: 

1. Ikaw ba o may alam ka bang isang
tao na maaaring naghihirap sa
paggamit ng mga usaping
substansya?

2. May napansin ka bang emosyonal at/o
pagbabago ng pag-uugali?

3. Ikaw ba o sa palagay mo sila ba ay
gumagawa ng mga desisyon na
maaaring nakakaapekto ng negatibo sa
kanilang buhay?

4. Sa palagay mo kailangan mo ba silang
tulungan ngunit hindi alam kung saan
magsimula?

Kung ikaw ay sumagot ng “Oo” sa 
alinmang mga tanong na ito, 
makakatulong kami. 

https://www.sccgov.org/sites/bhd
https://www.sccgov.org/sites/bhd

