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Nasasabik kaming mag-alok 

ng mga serbisyong ito upang 

suportahan ang mga provider 

na nagbibigay ng mataas na 

kalidad na pangangalaga sa 

mga indibidwal na may mga 

kumplikadong pangangailangan 

Para sa karagdagang impormasyon o upang gumawa 
ng isang referral, makipag-ugnay sa amin sa:

Email:  
RCSBHST@dshs.wa.gov

Telepono:  
(360) 725-3445

Residential Care Services
PO Box 45600 

Olympia, WA 98504-5600

Ang impormasyong ito ay magagamit 
sa mga karagdagang wika; pakibisita 
ang: www.dshs.wa.gov/altsa/BHSP/

Ang Koponan sa Suporta sa Kalusugan ng 

Pag-uugali ay binubuo ng mga miyembro 

na may propesyonal na karanasan sa pag-

aalaga ng kalusugan sa pag-uugali, kabilang 

ang pagtatrabaho sa mga indibidwal na may 

sakit sa isip at mapaghamong pag-uugali.

Kung mayroon kang residente na 

may mapaghamong pag-uugali at 

nangangailangan ng karagdagang suporta, 

mapagkukunan, at mga bagong ideya. . .  

Maaari Tayong  
Makatulong!

Koponan ng Suporta 
sa Kalusugan  
ng Pag-uugali

Mga Serbisyong Pangangalaga sa Residential (RCS)

Isang Serbisyo para sa  
Mga Provider



Bilang isang bahagi ng pagsisikap ng estado ng 
Washington na ibahin ang buhay at dagdagan 
ang mga serbisyong nakabatay sa komunidad na 
magagamit sa mga kliyente sa kalusugan ng pag-
uugali, nilikha ng Mga Serbisyong Pangangalaga  
sa Sarili ang Koponan ng Suporta sa Kalusugan  
ng Pag-uugali. Ang papel na ginagampanan ng 
yunit na ito ay nag-aalok ng suporta sa kalusugan  
ng pag-uugali sa mga provider.

Ang Mga Layunin ng Mga Suportang 
Pangkalusugan ng Pag-uugali ay 
kinabibilangan ng:

•  Mga provider ng suporta na nagbibigay ng mataas  
na kalidad na pangangalaga sa mga indibidwal na  
may mga kumplikadong pangangailangan at inililipat 
mula sa mga setting ng institusyon

•  Agarang matagalan at pangmatagalang tagumpay para 
sa mga indibidwal na may mga hamon sa pag-uugali  
na lumipat sa bagong kaayusan sa pamumuhay 

•  Ang matagumpay na mga tagapagkaloob ng regulasyon 
sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kadalubhasaan 
sa loob ng mga setting ng komunidad at tulungan 
ang mga provider ng serbisyo na matugunan ang mga 
natatanging pangangailangan sa isang indibidwal na 
diskarte sa tao

•  Malakas na koordinasyon sa mga ahensya para  
sa tagumpay na paglipat ng mga indibidwal  
mula sa mga psychiatric hospital sa mga setting  
ng komunidad

•  Proactive na magbigay ng kinakailangang pagsasanay 
upang ang mga provider ay matagumpay na 
paghahatid ng populasyon na ito

Ang mga sumusunod na serbisyo  
ay magagamit:
Pagsasanay sa Grupo
Ang pagsasanay ay nakatutok sa mga espesyal na paksa ng 
kalusugan ng pag-uugali, mga uso at mga pinakamahusay 
na kasanayan. Maaaring iayon ang pagsasanay sa mga 
partikular na pangangailangan ng iyong mga tauhan, tulad 
ng impormasyon tungkol sa kung paano sumulat ng mga 
plano sa pangangalaga sa tao, kumpletong mga pagtasa 
sa panganib at higit pa. Ang mga pagsasanay ay maaaring 
ibigay sa iyong pasilidad.  

Nakatuon ang Konsultasyon
Ang mga konsultasyon ay maaaring iayon upang 
matugunan ang mga pangangailangan ng isang partikular 
na kahirapan sa residente o pasilidad. Kasama sa mga 
halimbawa ang pag-uugali ng pag-uugali, pag-access sa 
mga mapagkukunang pangkomunidad at higit pa. Ang 
mga konsulta ay maaaring ibigay sa iyong pasilidad pati  
na rin sa telepono.

Paunang Teknikal na Tulong
Para sa mga provider na isinasaalang-alang ang pagtanggap 
ng isang residente na may kilala na mapaghamong pag-
uugali, ang aming koponan ay magagamit upang magbigay 
ng paunang teknikal na tulong bago ang pagdating ng 
indibidwal sa paninirahan. Kabilang dito ang isang kopya  
ng pinaka-kamakailang WAC (s) at isang talakayan tungkol  
sa mga regulasyon na nalalapat sa residente.

Ang mga serbisyo ng Suporta para sa Kalusugan  
ng Pag-uugali sa Pag-uugnayan ay nauugnay  
sa Washington Administrative Code (WAC)  
upang makatulong na mapabuti ang kalidad  
ng pangangalaga at pagsunod sa mga  
regulasyon ng estado.

Ang aming boluntaryong mga serbisyo ay  
magagamit sa buong estado. Hindi kami mga 
investigator ng reklamo, surveyor o tagapaglisensya.

Ang lahat ng miyembro ng Team ng Suportang Kalusugan  
ng Pag-uugali ay ipinag-utos na mga reprter mga reporters.


