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ከፍተኛ ጥራት ያለው  
እንክብካቤ ውስብስብ ፍላጎት  

ላላቸው ሰዎች ለሚሰጡ  
አገልግሎት ሰጪዎችን  

ለመደገፍ በምንሰጣቸው  
አገልግሎቶች ደስተኛ ነን፡፡

 

ለተጨማሪ መረጃ ወይም ጥቆማ  
ለማድረግ በሚከተለው ያነጋግሩን፡

ኢሜይል፡  
RCSBHST@dshs.wa.gov

ስልክ ቁጥር፦  
(360) 725-3445

Residential Care Services
PO Box 45600 

Olympia, WA 98504-5600

ይህ መረጃ በሌላ ቋንቋ ይገኛል፤  
እባክዎ የሚከተለውን ይጎብኙ፡  

www.dshs.wa.gov/altsa/BHSP/

የባህሪይ ጤና ድጋፍ ቡድን በባህሪይ  

ጤና እንክብካቤ የሙያ ተሞክሮ ያላቸው  

ማለትም የአዕምሮ ህመም እና አስቸጋሪ  

ባህሪይ ያለባቸው ሰዎች ጋር መስራትን  

ጨምሮ አባላት አሉት፡፡

አስቸጋሪ ባህሪይ ያለው አብረዎት  

የሚኖር ሰው ካለ እና ተጨማሪ  

ድጋፍ፣ ግብአት እና አዲስ ሀሳብ  

ካስፈለገዎት . . .  

መርዳት እንችላለን!

ለለለለለ ለለለለለለ ለለለለ

የባህሪይ ጤና ድጋፍ ቡድን

የመኖሪያ ቤቶች አገልገሎቶች (RCS)

ለአገልግሎት ሰጪዎች አገልግሎት



ህይወቶችን መቀየር እና ለባህሪይ ጤና የቀረቡ 
ማህበረሰብ-ተኮር አገልግሎቶችን መጨመር  
የ Washington ግዛት ጥረት አካል ስለሆነ 
የነዋሪዎች እንክብካቤ አገልግሎት የባህሪይ  
ጤና ድጋፍ ቡድን ፈጥሯል፡፡ የዚህ ክፍል  
አላማው ለአገልግሎት ሰጪዎች የባህሪይ  
ጤና ድጋፍ መስጠት ነው፡፡

የባህሪይ ጤና ድጋፍ ቡድን ግብ፡

•  ከፍተኛ ጥራት ያለው እንክብካቤ ውስብስብ ፍላጎቶች 
ያሏቸው እና ከተቋም የሚወጡ ሰዎች አገልግሎት 
ሰጪዎችን መደገፍ

•  ወደአዲስ የመኖሪያ ሁኔታ የሚገቡ የባህሪይ ችግር 
ላለባቸው ሰዎች አስቸኳይ እና የረዥም ጊዜ ስኬት 

•  በማህበረሰብ ሁኔታዎች ውስጥ ባለሙያዎችን በማስፋፋት 
እና በተናጠል እና ግለሰብ-ተኮር በሆነ አሰራር የአገልግሎት 
ሰጪዎችን ፍላጎት ለማሟላት በማገዝ ስኬታማ ተቆጣጣሪ 
አገልግሎት ሰጪዎች

•  በስኬታማነት ግለሰቦችን ከሳይካትሪ ሂስፒታል ወደ 
የማህበረሰብ ሁኔታ ለማሸጋገር በኤጀንሲዎች መካከል 
ትብብርን ማስፋፋት

•  አገልግሎት ሰጪዎች ይህን ማህበረሰብ በማገልገል 
ስኬታማ እንዲሆኑ የሚያስፈልገውን ስልጠና በንቃት 
መስጠት

የሚከተሉት አገልግሎቶችአሉ፡

የቡድን ሰልጠና
ልዩ የባህሪይ ጤና ርዕስ፣ አካሄድ እና ጥሩ ስራ ላይ የሚያተኩር 
ስልጠና፡፡ ስልጠናው በእርስዎ ሰራተኛ ልዩ ሁኔታ ልክ መቀረጽ 
ይችላል ለምሳሌ ግለሰብ-ተኮር የእንክብካቤ እቅድ እንዴት 
እንደሚጻፍ፣ የአደጋ ግምገማዎች እንዴት እንደሚሞላ እና  
ሌላ መረጃ፡፡ ስልጠና በቦታዎ ሊሰጥ ይችላል፡፡  

ትኩረት ያደረገ ምክር
ምክሩ የተወሰነ ነዋሪ ወይም ቦታ ችግርን ለመፍታት መቀረጽ 
ይችላል፡፡ ለምሳሌ ችግርፈጣሪ ባህሪይ፣ የማህበረሰብ ግብዐት 
ተደራሽነት እና ሌላ ምክር በቦታዎ እንዲሁም በስልክ መስጠት 
ይቻላል፡፡

የመጀመሪያ ቴክኒካል ድጋፍ
የታወቀ የባህሪይ ችግር ያለው ነዋሪ ለመቀበል ለሚያስቡ 
አገልግሎት ሰጪዎች ግለሰቡ ወደመኖሪያው ከመምጣቱ  
በፊት ቡድናችን የመጀመሪያ ቴክኒካል ድጋፍ ይሰጣል፡፡  
የመጨረሻውን የ WAC ቅጂ እና ነዋሪው ላይ የሚተገበሩ 
ደንቦችን የተመለከተ የሚደረግ ውይይት ያካትታል፡፡

የእንክብካቤ ጥራት እና የግዛቱ ደንኖችን ማክበርን 
ለማሻሻል የባህሪይ ጤና ድጋፍ ቡድን አገልግሎት ከ 
Washington አስተዳደር ህግ (WAC) ጋር ይገናኛል፡፡

የበጎ አድራጎት አገልግሎታችን በአገር አቀፍ ደረጃ 
አለ፡፡ ቅሬታ መርማሪ፣ የጥናት ዳሰሳ አድራጊ ወይም 
ፈቃድ ሰጪ አይደለንም፡፡

ሁሉም የባህሪይ ጤና ድጋፍ ቡድን አባላት ዘጋቢዎች መሆን አለባቸው፡፡


