
يقوم مستشارو اضطرابات تعاطي المخدرات بعقد جلسات استشارية فردية 
أو في مجموعات، والتسجيل وتقديم خدمات أخرى وهم جزء ال يتجزأ من 

عملية العالج والتعافي.

كاستشاري، مهارتك وتعاطفك مع المرضى يعد إسهاًما فاعاًل في تكوين 
فريق تعاوني ومبتكر ومكرس للتعامل مع أزمة اضطرابات تعاطي 

المخدرات هنا في مقاطعة لوس انجليس.

انقر هنا لمعرفة كيف يمكنك أن تصبح مستشاًرا في مجال اضطرابات 
تعاطي المخدرات.

يقوم أطباء اضطرابات تعاطي المخدرات بتقييم وتشخيص اضطرابات 
تعاطي المخدرات ومراجعة الخطط العالجية والعمل مع فريق من 

المستشارين والمهنيين األخرين في هذه المجال.

وكطبيب مرخص، مهاراتك وتعاطفك مع المرضى ستبني عالقات تساعد 
على العالج وتغير حياة أشخاص وعائالت من خالل التعامل مع المؤثرات 

الطبية والسلوكية واالجتماعية المعقدة المرتبطة باضطرابات تعاطي 
المخدرات.

أنقر هنا لمعرفة كيف يمكنك أن تصبح طبيًبا مرخًصا في مجال اضطرابات 
تعاطي المخدرات.

طبيب اضطرابات تعاطي المخدرات مستشار اضطرابات تعاطي المخدرات 

كن مستشاًرا أو طبيًبا في مجال اضطرابات تعاطي المخدرات. 

كن قائًدا للتغير  
الذي يغير حياة الناس! 

اتخذ خطوتك األولى تجاه مسار مهني مثير!

انقر هنا للحصول على قائمة برامج التدريب والمدارس المعتمدة.

انقر هنا للبحث والتقديم على وظائف في المرافق العالجية المتخصصة باضطرابات تعاطي المخدرات المنتشرة في أنحاء مقاطعة لوس انجليس. 

قم بزيارة الموقع اإللكتروني MakeADifferenceLA.Org للحصول على مزيد من المعلومات.

لماذا اآلن؟ 
ألنه في كل ثمان دقائق، يموت شخص ما في أمريكا بسبب تعاطي جرعة زائدة بطريقة غير مقصودة، كما أن استهالك الكحول والمخدرات 

بارتفاع مطرد. 

هل يمثل إدمان الكحول والمخدرات مصدر قلق للصحة العامة؟  
نعم، فعدد كبير من الناس ال يحصلون على الرعاية التي يحتاجونها، بالرغم من معرفتنا بتوفر العالج الناجع وإمكانية التغلب على اإلدمان. 
تبحث إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس انجليس عن أفراد متفانون ومهتمون ليصبحوا مستشارين أو أطباء في مجال عالج اضطرابات 

تعاطي المخدرات في واحدة من بين 200 منظمة شريكة عاملة في مناطق مختلفة من مقاطعة لوس انجليس. 

انضم الى مجال متناٍم وحافل بفرص ووظائف مجزية. 

يتوقع أن تنمو الوظائف في مجال معالجة تعاطي المخدرات واالضطرابات السلوكية ووظائف مستشاري الصحة النفسية بمعدل %23 
في الفترة ما بين 2016 الى 2026 وهو نمو أسرع بكثير من معدل النمو في كافة أنواع المهن. 

– مكتب إحصاءات العمل

http://publichealth.lacounty.gov/sapc/public/workforce/counselors.htm
http://publichealth.lacounty.gov/sapc/public/workforce/clinicians.htm
http://publichealth.lacounty.gov/sapc/public/workforce/training-programs-and-accredited-schools.htm
https://www.governmentjobs.com/careers/lacounty?keywords=substance+abuse
http://MakeADifferenceLA.org

