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توانمندسازی فردی

آیا او تجربه موارد قضایی را دارد )این مورد تنها زمانی صدق می کند که به 	 
دالیل قضایی ازجمله حضانت فرزند نیاز به این خدمات داشته باشید(

آیا درمانگر بیمه شما را می پذیرد، اگر اینطور نیست، هزینه جلسات چقدر 	 
است. اگر توان مالی پرداخت هزینه را ندارید، بپرسید آیا می تواند برای شما 

تخفیف در نظر بگیرد.

اگر نیاز به دارو باشد، آیا او امکان معرفی شما به روانپزشک یا سایر 	 
پزشکان را دارد.

آیا برنامه زمانی شما با جلسات درمانی او مطابقت دارد.	 

 سیاست های جلسات درمانی در رابطه با لغو کردن جلسات، تعطیالت، 	 
و تماس های تلفنی بین جلسات به چه صورت است.

فرایند معارفه و ارزیابیفرایند معارفه و ارزیابی
فرایند معارفه و ارزیابی غالباً از یک تا سه جلسه تشکیل می شود که در طی آن 

درباره وضعیت و نیازهای کنونی خود با درمانگر صحبت می کنید. درباره سوابق 
فردی و خانوادگی خود نیز در این زمان صحبت می کنید. درمانگر باید درباره بیمه، 

هزینه ها، حریم خصوصی و حدود محرمانگی با شما صحبت کند. این جلسات ایده 
خوبی درباره روش درمانگر و اینکه آیا او گزینه مناسبی برای سابقه، شخصیت، 

نیازهای بالینی و اهداف شما است یا خیر به شما خواهد داد. اگر روش درمانگر را 
نمی پسندید، بهتر است درمانگر دیگری پیدا کنید. برای اینکه درمان موفقی داشته 

باشید الزم است تا با درمانگر خود احساس راحتی کنید.

سواالتی که باید از یک درمانگر بپرسید، ادامه از صفحه 1
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تصمیم با شماستتصمیم با شماست
انتخاب یک درمانگرانتخاب یک درمانگر

داشتن رابطه مستحکم با درمانگر امری ضروری برای درمان موفق مشکالت 
روانی است. اگر در کالیفرنیا از خدمات سالمت روانی استفاده می کنید، قبل از 

انتخاب یک درمانگر با خیال آسوده چند سوال اساسی را مطرح کنید. گروه علوم 
 رفتاری این دفترچه را برای کمک به شما در جهت تصمیم گیری آگاهانه تهیه 

کرده است.

سواالتی که باید از یک درمانگر بپرسیدسواالتی که باید از یک درمانگر بپرسید
ممکن است بخواهید قبل از انتخاب قطعی خود، با چند درمانگر گفتگو کنید. ابتدا به 
طور خالصه شرح دهید چرا قصد دارید خدمات سالمت روانی دریافت کنید. سپس 

اطالعاتی مانند موارد زیر را از درمانگر بخواهید:

نوع مجوز )اگر مجوز ندارد، نام و نوع جواز سرپرست درمانگر(	 

آیا درمانگر تجربه کار با موارد مشابه شما را دارد.	 

درمانگر در رابطه با وضعیت شما چه آموزش های ویژه ای دیده است.	 

دوره درمان به چه صورت خواهد بود و چقدر زمان خواهد برد.	 

آیا درمانگر از یک مدل مشخص برای درمان استفاده می کند، و اگر اینطور 	 
است، شرح مختصری از درمان و مراحل آن را ارائه نماید.

ادامه در صفحه 2
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چطور یک درمانگر را در محدوده خودم پیدا کنم؟چطور یک درمانگر را در محدوده خودم پیدا کنم؟
موتورهای جستجوی اینترنتی می توانند در پیدا کردن محل درمانگرها یا 	 

کلینیک ها در محدوده خودتان به شما کمک کنند. سعی کنید عبارتهای 
")خدمات سالمت روانی کم هزینه در شهر/کشور خودتان(" یا ")روان 

درمانگرهای شهر/کشور خودتان(" را جستجو کنید.

برای دستیابی به منابع با شماره 1-1-2 تماس بگیرید یا به 	 
وب سایت www.211.org مراجعه کنید.

به www.namica.org مراجعه کنید و بخش 	 
National Alliance on Mental Illness )اتحاد 

ملی برای بیماری های روانی( مربوط به محل خود را 
جستجو کنید. 

 به وب سایت سالمت روانی آمریکا به آدرس 	 
www.mentalhealthamerica.net/

finding-help مراجعه کنید.

اگر بیمه درمانی دارید، بررسی کنید که بیمه شما کدام خدمات سالمت روانی )برای 
مثال، خدمات سرپایی، بستری یا سوء مصرف مواد( را پوشش می دهد. بسیاری از 

بیمه های درمانی با بعضی نمونه های مراقبت مدیریت شده مانند HMO )سازمان های 
ارائه خدمات سالمت( قرارداد دارند. برای کسب اطالعات بیشتر با شرکت بیمه خود 

تماس بگیرید، دفترچه مربوط به پوشش های بیمه ای خود را بخوانید یا به وب سایت 
بیمه خود مراجعه کنید.

اگر بیمه درمانی ندارید یا بیمه شما خدمات سالمت روانی را پوشش نمی دهد نیز 
همچنان می توانید از این خدمات استفاده کنید. برنامه های سالمت روانی محلی 

خدماتی کم هزینه یا دارای تخفیف براساس درآمد شما ارائه می کنند. البته الزم است 
برای پیدا کردن این برنامه ها جستجو کنید. 

http://www.211.org/
https://www.namica.org/
https://www.mhanational.org/finding-help
https://www.mhanational.org/finding-help
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درمانگران مجاز در زمینه ازدواج و 
خانواده، دستیاران درمان در زمینه 

ازدواج و خانواده
 هیئت تخصصی علوم رفتاری  

)916( 574-7830 
 www.bbs.ca.gov

مددکاران اجتماعی بالینی دارای مجو، 
دستیاران مددکاری اجتماعی بالینی

 هیئت تخصصی علوم رفتاری  
)916( 574-7830 

www.bbs.ca.gov

مشاوران بالینی حرفه ای دارای مجوز، 
دستیاران مشاوره بالینی حرفه ای

 هیئت تخصصی علوم رفتاری
)916( 574-7830 

www.bbs.ca.gov

روانشناسان دارای مجوز، دستیاران 
روانشناسی، روانشناسان ثبت شده

 هیئت تخصصی روانشناسی 
)916( 574-7720 

www.psychology.ca.gov

روانپزشکان
 هیئت تخصصی پزشکی کالیفرنیا  

)800( 633-2322 
 www.mbc.ca.gov

تکنسین های روانپزشکی
 هیئت تخصصی پرستاری حرفه ای 

 و تکنسین های روانپزشکی 
)916( 263-7800 

www.bvnpt.ca.gov

پرستاران تخصصی روانپزشکی
 هیئت تخصصی پرستاران رسمی 

)916( 322-3350 
www.bbs.ca.gov

روانشناسان آموزشی دارای مجوز
 هیئت تخصصی علوم رفتاری  

)916( 574-7830 
www.bbs.ca.gov

متخصصان سالمت روانی در کالیفرنیا، ادامه از صفحه 4

جستجوی مجوز

https://www.bbs.ca.gov/
https://www.bbs.ca.gov/
https://www.bbs.ca.gov/
https://www.psychology.ca.gov/
https://www.mbc.ca.gov/
https://www.bvnpt.ca.gov/
https://www.rn.ca.gov/
https://www.bbs.ca.gov/
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حدود محرمانگی و موقعیت هایی که درمانگر قانوناً باید اطالعات را با سایر 	 
نهادها درمیان بگذارد را بدانید.

بدانید که آیا درمانگر درباره پرونده شما با ناظر، مشاور، دانشجو یا سایر 	 
افراد صحبت خواهد کرد یا خیر.

شیوه درمانی خاصی را نپذیرید یا بدون اجبار یا ترس به درمان خاتمه دهید.	 

ثبت الکترونیکی اظهارات خود را نپذیرید.	 

خالصه ای از سوابق خود از جمله اختالل تشخیص داده شده، پیشرفت خود و 	 
شیوه درمان را درخواست کنید و )در بیشتر موارد( دریافت نمایید.

رفتار غیراخالقی و غیرقانونی درمانگر را گزارش کنید.	 

هر زمانی که تمایل داشتید نظر دیگران را درباره درمان خود یا شیوه های 	 
کاری درمانگر خود دریافت نمایید.

بخواهید تا یک نسخه از فایل شما به هر درمانگر یا سازمان مورد نظرتان 	 
ارسال شود.

متخصصان سالمت روانی در کالیفرنیا متخصصان سالمت روانی در کالیفرنیا 
انواع مختلفی از متخصصان سالمت روانی دارای مجوز وجود دارد. صالحیت این 
افراد در کالیفرنیا توسط آژانس های مختلفی تایید می شود. بد نیست با تمام آنها آشنا 

شوید تا بتوانید آگاهانه تصمیم گیری نمایید.

قبل از اینکه برای اولین بار به متخصص سالمت روانی مراجعه کنید، مجوز او را 
بررسی نمایید. فهرستی از متخصصان سالمت روانی، آژانس هایی که به آنها مجوز 

می دهند، و اطالعات تماس آنها در زیر آمده است: 

حقوق مشتری )مراجعه کننده(، ادامه از صفحه 3

ادامه در صفحه 5
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برنامه درمانی برنامه درمانی 
در پایان فرایند ارزیابی، درمانگر باید یک برنامه تشخیصی 

و درمانی به شما ارائه نماید. این برنامه باید شامل توصیه هایی 
درباره تعداد جلسات و معرفی خدمات دیگر )به عبارتی، معرفی 

برای دارو درمانی، آزمایش برای کودکان مبتال به مشکالت 
یادگیری و غیره( باشد که ممکن است برای رفع مشکالت و مسائل 

خود به آنها نیاز داشته باشید. شما و درمانگر باید با همکاری یکدیگر 
 روی برنامه درمانی کار کنید. درمان فرایندی است که نیاز به وقت 

و تالش شما و درمانگر در کنار هم دارد.

حقوق مشتری )مراجعه کننده(حقوق مشتری )مراجعه کننده(
شما به عنوان مشتری حق دارید که:

درباره قابلیت های حرفه ای درمانگر ازجمله مجوز، تحصیالت، کارورزی، 	 
تجربه، عضویت در انجمن های حرفه ای، تخصص و محدودیت های او سوال 

بپرسید و اطالعات دریافت نمایید.

با وقار و احترام با شما رفتار شود.	 

در محیطی امن و بدون سوءاستفاده جنسی، بدنی و احساسی باشید.	 

درباره درمان خود و سایر خدمات از درمانگر خود سوال بپرسید.	 

 به سواالتی که دوست ندارید پاسخ ندهید و اطالعاتی که تمایل ندارید را 	 
فاش نسازید.

درباره پیشرفت خود در مسیر اهداف درمانی تان از درمانگر سوال بپرسید.	 

ادامه در صفحه 4



 1625 North Market Blvd., Suite S-200 
Sacramento, CA 95834 

)916( 574-7830 
www.bbs.ca.gov

PDE_20-084

https://www.bbs.ca.gov/
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درباره هیئت تخصصی علوم رفتاری درباره هیئت تخصصی علوم رفتاری 
ما به روش های مختلف از شما محافظت می کنیم، ازجمله:

تضمین استانداردهای باالی افراد دارای مجوز به واسطه آموزش، تجربه 	 
حرفه ای، و آزمون.

رسیدگی به شکایت های مراجعین و انجام اقدامات مناسب.	 

فراهم کردن دسترسی شما به اطالعات و منابع ارزشمند. 	 

ثبت شکایت ثبت شکایت 
ما تمام شکایت های مربوط به افرادی که از سوی ما مجوز دریافت کرده اند را 

رسیدگی می کنیم. اگر در رابطه با نحوه ثبت شکایت سوالی دارید، لطفاً به وب سایت 
ما به آدرس www.bbs.ca.gov مراجعه کنید، یا با واحد رسیدگی هیئت 

تخصصی به شماره 7890-574 )916( تماس بگیرید.

فرم ثبت شکایت مخصوص مشتریان و دستورالعمل های آن در بخش 
"Consumers" وب سایت ما موجود است. در صورت تقاضا می توانیم این فرم ها 

را برای شما ارسال کنیم. 

برای کسب اطالعات بیشتربرای کسب اطالعات بیشتر
 از روش های زیر با ما تماس بگیرید: 

 هیئت تخصصی علوم رفتاری
1625 North Market Blvd., Suite S-200 

Sacramento, CA 95834 
)916( 574-7830 

www.bbs.ca.gov
اعالمیه رد مسئولیت: سواالت و توصیه های موجود در این بروشور با هدف آموزش مشتریان درباره تجربیات عمومی بیمار در زمینه خدمات 
رسیدگی به سالمت روان ارائه شده است. هر فردی تجربه منحصر به خود را در رابطه با خدمات رسیدگی به سالمت روان دارد. موارد ذکر 

شده در این بروشور صرفاً جنبه توصیه داشته و تجربه درمان شما ممکن است با آنها متفاوت باشد. ممکن است روش ارائه دهنده خدمات درمانی 
شما متفاوت باشد و این بدین معنی نیست که او از روش درمان مناسبی پیروی نمی کند.

https://www.bbs.ca.gov/
https://www.bbs.ca.gov/
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مشاوره غیرحضوری )درمان آنالین یا تلفنی(مشاوره غیرحضوری )درمان آنالین یا تلفنی(
متخصصان بهداشت روان ممکن است در شرایط خاص جلسات درمانی را به 

صورت آنالین، از طریق برنامه های تلفن همراه، از طریق پیامک یا تلفن ارائه 
دهند. اگرچه ممکن است شیوه غیرحضوری ابزار ایده آلی در تمام موقعیت ها نباشد، 

اما برای کسانی که نتوانند به صورت دیگری از آن خدمات استفاده کنند یا تمایلی 
به دریافت خدمات مراقبت روانی نداشته باشند می تواند شرایط درمان را مهیا کند. 

تمام درمانگرهایی که خدمات خود را در کالیفرنیا به صورت غیرحضوری به 
مشتریان ارائه می دهند باید در این ایالت مجوز دریافت کرده باشند. درمانگر باید 

هزینه خدمات، شیوه پرداخت و نام دریافت کننده مبلغ، روش های مورد استفاده 
برای تضمین محرمانه ماندن مکالمات، و خطرات و مزایای دریافت خدمات درمانی 

غیرحضوری را اعالم کند.

از چه منابع دیگری می توان اطالعات کسب کرد؟ از چه منابع دیگری می توان اطالعات کسب کرد؟ 
اداره مراقبت های بهداشتی مدیریت شده، اداره بیمه، و دفتر دفاع از حقوق بیماران 
می توانند به سواالت مربوط به بیمه درمانی شما پاسخ دهند. برای کسب اطالعات 

بیشتر به وب سایت آنها مراجعه نمایید.

 اداره مراقبت های بهداشتی مدیریت شده 
www.dmhc.ca.gov

 اداره بیمه: 
www.insurance.ca.gov

 دفتر دفاع از حقوق بیماران 
www.opa.ca.gov

http://www.dmhc.ca.gov/
http://www.insurance.ca.gov/
https://www.opa.ca.gov/Pages/default.aspx



Accessibility Report


		Filename: 

		self_empowerment_booklet_fa.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


