
  

 حمایت
 و مرتبط ساختن با خدمات در زمینھ: 

 سالمت روان  •
 سوءمصرف مواد  •
 بھداشت و سالمت  •

 

 ) Pomona(  انجمن سالمت پومونا
دھد تا گردھم آیند، منابع را پیدا کرده یا  انجمن سالمت پومونا مکانی را در اختیار اعضای جامعھ قرار می 

ھای فعالیت  ھای مختلفی نظیر کالسھای سالمت مشارکت کنند. در انجمن سالمت، فعالیت در فعالیت 
بوده و شرکت رایگان ھا فعالیتشود.* تمام جسمی، منابع تغذیھ و سالمت، و سایر منابع پشتیبانی ارائھ می 

 کردن در آنھا برای عموم افراد آزاد است.

 

 

 مرکز بھبود و پیشگیری از تروما
ھای مرکز بھبود و پیشگیری از تروما در انجمن

 ،ھای بھبود و پیشگیری از تروما سالمت فعالیت 
کند. این ھا ارائھ میمنابعی را برای افراد و گروه

ھای  ھای پشتیبانی، کارگاهھا شامل گروهفعالیت 
ھا و منابع طراحی شده  ھنر جھت بھبود، کالس

 برای جوامع محلی است.*
 

ک متخصص سالمت روان در مراکز  کارکنان و ی
توانند بازدیدکنندگان را بھبود و پیشگیری از تروما می

 بھ خدمات و منابع مرتبط سازند.

ھایی  مرتبط ساختن بھ فرصت
 برای بھبود و مشارکت 

) محیطی گرم را ارائھ COREمراکز (
توانند در مورد  دھند کھ بازدیدکنندگان میمی

(کھ با نام اعتیاد  اختالالت سوءمصرف مواد 
شود) سؤال بپرسند و بھ خدمات  نیز شناختھ می

پیشگیری و درمان از جملھ کاھش خطر، 
 پیشگیری و درمان مرتبط گردند.

توانند  کارکنان و مشاوران سوءمصرف مواد می
 بازدیدکنندگان را بھ منابع و خدمات مرتبط سازند.

 بھداشت و سالمت 
انجمن سالمت، عالوه بر خدمات 

ینیک (مانند واکسیناسیون، کل
 و آزمایش، سلو درمان  آزمایش

منتقل شده  ھای و درمان عفونت
) برای افراد فاقد از راه جنسی

دھنده معمول ارائھ بیمھ درمانی یا
ھای ھای بھداشتی، برنامھ مراقبت 

سالمت و بھداشت را با ھدف 
مرتبط نمودن ساکنان و بھبود 

 . دھد پیامدھای بھداشتی ارائھ می

 

 ھا با ما تماس بگیرید در خصوص تقویم فعالیت*
 

750 S. Park Ave. Pomona CA, 91766 
(909) 802 2650 

PomonaWC@ph.lacounty.gov 
http://publichealth.lacounty.gov/chs/PWC.htm 

 

In-Person Hours 
TUE thru THU: 12PM–6PM   

FRI: 9AM – 5PM 
Phone Hours 

TUE thru THU: 6PM – 8PM 
SAT: 9AM – 5PM 
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 لس آنجلس   کانتی سازمان بھداشت عمومی

 www.publichealth.lacounty.gov 
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