
سیستم مراقبت اطفال چیست؟ 

هزینه خدمات چقدر است؟

اگر تداوي بیرون از خانه )مسکونی یا خانه گروهی( برای طفل 
خودم بخواهم، چه کار کنم؟

 Medicaid، هزینه خدمات توصیه و مجاز شده توسط منابع مختلف مثل
NJ FamilyCare و بیمه بازرگانی یا پرداخت شخصی پرداخت می شود. 

از خانواده ها خواسته خواهد شد که اطالعات بیمه را ارائه کنند.

بهترین اقدام عمومی این است که در خانه و اجتماع جوانان به آنها خدمات 
رسانی شود. تداوي بیرون از خانه آخرین راه حل است و تنها زمانی که همه 

راه ها با برنامه اجتماعی انجام شده و بی نتیجه باشد، انجام می شود. 

طفل من در بحران است!  با چه کسی تماس بگیرم؟
   اگر ضرر یا تهدید به ضرر رسیدن وجود دارد، با 911 تماس بگیرید 

اگر طفل شما با افسردگی، ضربه روحی، خشونت، رفتار متجاوزانه، و یا مصرف مواد مخدر یا الکول 
تحت تأثیر قرار گرفته، با سیستم مراقبت اطفال NJ به شماره 7624-652-877-1 تماس بگیرید. هر 

روز و 24 ساعته باز است.

سیستم سالمت رفتاری رایگان یا کم هزینه نیوجرسی برای اطفال تا 21 
سال است. دسترسی هماهنگ شده به حمایت های سالمت روانی، درمان 
مصرف مواد مخدر و خدمات ناتوانی های فکری یا رشدی را به جوانان 

واجدشرایط ارائه می کند. 

شامل موارد زیر می شود:

خدمات واکنش و پایدارسازی سیار )MRSS(، محدودسازی فوری و 	 
مشاوره بحران با داکتر در خانه خودتان یا در هر محل دیگر. 

)BioPsychoSocial )BPS ارزیابی یک بار انجام می شود،  	
ارزیابی داخل خانه توسط داکتر دارای جواز برای تعیین اینکه طفل شما 

می تواند از حمایت ها و خدمات رفتاری بهره ببرد یا خیر. 

سازمان مدیریت مراقبت )CMO( انجام می دهد خانواده ها را به خدمات 	 
درمانی جوانان معرفی می  کند که مشکالت و نگرانی های عاطفی و 

رفتاری مهمی رااز خود نشان می دهند/تجربه می کنند.

خدمات داخل خانه فشرده )IIH(، برای تمرکز بر رفتارها در محل وقوع  	 
شان — مثل خانه، در اجتماع یا مکتب، طراحی شده است. ممکن است 

شامل جلسات فردی، گروهی و خانوادگی شود.


