
CBHC
ससााममुदुदााययककोो व्यव्यववहहााररििकक स्स्ववाास्स्््यय ककेेन्द्न्द्रर (CBHC) भभननेकेकोो ककेे हहोो? 

सामुदायको व्यवहारिक स्वास््य केन्द्रहरू माननसहरूलाई माननसक स्वास््य ि लागपूदार्थको सेवान सम्बन्द्धी 

आवश्यकताहरूको मद्दत प्राप्त गनथ सहज बनाउनको लानग बनाइएको म्यासाचुसेट्सको एउटा नयााँ पहलको नहस्सा हो। यो 

कायथक्रम मासको कायाथन्द्वयनको एक प्रमुख माइलस्टोन हो। व्यवहारिक स्वास््य सुधािको लानग योजना नक्सा ि 

व्यवहारिक स्वास््य उपचािमा पहाँच सुधाि गन ेप्रनतबद्धता। 
 
चानहने व्यनिहरूले माननसक स्वास््य ि लागूपदार्थ सेवाहरू CBHC साइटमा समयानुकुल, उच्च गणुस्तिीय ि प्रमाण-

आधारित हिेचाह पाउन सके्नछन्। यसमा ननयनमत भेटघाट, तत्काल भ्रमणहरू, ि 24/7 समुदाय-आधारित संकटमा 

चानहने सेवाहरू समावेश छन्।  
 

CBHC ससेेववााहहरूरू ककससलले ेप्रप्रययोोगग गगननथथ ससक्क्छछ? 

म्यासाचुसेट्सका सबैजनाले CBHC सेवाहरू प्रयोग गनथ सक्छन्। कसैलाई पनन फकाथइने छैन।् कायथक्रमहरूले सबै उमिेका 

माननसहरू - बालबानलका, ककशोिककशोिी ि वयस्कहरूलाई सेवा कदनेछ।  
 

 
ययककदद ककोोहहीी ससंंककटटममाा छछ भभनने ेममैलैले ेककेे गगननुुथथपपछछथथ? 

नचककत्सा सम्बन्द्धी आपतकानलन अवस्र्ामा, कृपया 911 मा कल गनुथहोस्। 
 

ततपपााईंईंलले ेCHA पपहहाँाँचच िि ससंंककटट ललााइइननललााईई 833-222-2030 ममाा पपनननन ककलल गगननथथ ससक्नकुु्नहहन्द्न्द्छछ।। एक प्रनशनित कमथचािी सदस्यल े

तपाईंलाई मद्दत गनेछ ि तपाईंले व्यवहारिक स्वास््य हिेचाह पहाँच गनथ सके्न सुनननित गनछे।  
 
CBHC ककोो एएकक ननहहस्स्ससााककोो रूरूपपममाा, CHA लले े24/7 ममोोबबााइइलल ससंकंकटट ससेवेवााहहरूरू प्रप्रददाानन गगददैैछछहाम्रा समुदायहरूमा। हाम्रा 

व्यवहारिक स्वास््य नचककत्सकहरूल ेमाननसहरूसाँग फोन माफथत कुिा गनछेन,् वा माननसहरूलाई उनीहरूको घि, 

नवद्यालय वा अन्द्य सामुदानयक स्र्ानहरूमा भेट्नेछन् - हाम्रो क्यानम्िज अस्पतालको व्यवहारिक स्वास््य तत्काल हिेचाह 

केन्द्र लगायत। यसले हामीलाई संकटमा पिेका माननसहरूको मलू्याङ्कन गनथ, उनीहरूका आवश्यकताहरूको मूल्याङ्कन 

गनथ ि उनीहरूलाई हिेचाह कदलाउन अनुमनत कदन्द्छ। मोबाइल संकट सेवाहरूको लानग जवाफ कदने सामान्द्य समय 1 

घण्टा हो।  

 
 

जजननववििीी 2023 ममाा अअन्द्न्द्यय ककस्स्तताा CBHC ससेेववााहहरूरू उउपपललब्ब्धध हहननेछेछनन्?् 

24/7 फफोोनन ललााइइनन (833-222-2030) ले व्यवहाि स्वास््य संकटमा माननसहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गनथका सार् ै

यस िेत्रमा व्यवहारिक स्वास््य सेवाहरूको बािेमा जानकािी प्रदान गनछे। 
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CHA साँग नयााँ वाक-इन व्यव्यववहहााररििकक स्स्ववाास्स्््यय पपहहाँाँचच/ततत्त्ककाालल हहेिेिचचााहह ससेेववाा क्यानम्िज अस्पताल, 1493 क्यानम्िज स्रीट, 

क्यानम्िजमा पनन छ।  यो सेवा हिेक कदन खुला छ (M-F नबहानको 8-बेलुकीको 8, शनी/आइत नबहानको 9-बेलुकीको 

5), प्रमुख नबदाहरू बाहके।  
 
अन्द्य सेवाहरूमा अनतरिि सहकमी समर्थन समूहहरू, परिष्कृत हिेचाह व्यवस्र्ापन, ि रिकभिी कोचहरू लगायतका 

सेवाहरू पदथछन्।  

ययककदद ममससाँाँगग पपननहहलले ेननै ैव्यव्यववहहााररििकक स्स्ववाास्स्््यय प्रप्रददााययकक छछ भभनने ेककेे हहन्द्न्द्छछ? 

तपाईंल ेअझ ैपनन जानकािी, सहयोग ि हिेचाहमा पहाँच प्राप्त गनथ CBHC सेवाहरू प्रयोग गनथ सकु्नहन्द्छ। यसमा 833-

222-2030 मा पहाँच ि संकट लाइनमा कल गन ेवा व्यवहारिक स्वास््य पहाँच/तत्काल हिेचाह सेवा प्रयोग गन ेसमावेश 

छन ्क्यानम्िज अस्पतालमा। तपाईंको ननिन्द्ति हिेचाहको एक नहस्साको रूपमा, तपाईंलाई तपाईंको ननयनमत व्यवहारिक 

स्वास््य प्रदायककहााँ कफताथ पठाउन सककन्द्छ।  
 
ककेे ययससममाा खखचचथथ ललााग्ग्छछ? 

व्यवहारिक स्वास््य संकट सेवाहरू सबै स्वास््य बीमाहरूद्वािा व्यहोरिन्द्छन् ि बीमा कभिेज नभएका व्यनिहरूलाई पनन 

उपलब्ध छन्। बीमा नगरिएका व्यनिहरूको लानग, सेवाहरू मासहले्र्द्वािा व्यहोरिनेछ।  
 

CBHC द्वािा उपलब्ध गिाइएका धेिैजसो बाह्यिोगी सम्बन्द्धी व्यवहारिक स्वास््य सेवाहरू स्वास््य बीमाद्वािा 

व्यहोरिएका छन्। तपाईंल े833-222-2030 मा पहाँच ि संकट लाइनमा कल गिेि र्प जानकािीको लानग अनिुोध गनथ 

सकु्नहन्द्छ। 
 

CBHC ककककनन ममहहत्त्त्त्ववपपूणूणथथ छछ? 

नवगतका धेिै वर्थहरूमा माननसक स्वास््य ि लागूपदार्थको सेवन सम्बन्द्धी आवश्यकताहरूको हिेचाह पाउन धेिै गाह्रो 

भएको छ। धिैे माननसहरु हिेचाह नबना गएका छन ्ि उनीहरुको स्वास््यमा असि पिेको छ। अरूले माननसक स्वास््य 

हिेचाहको लानग आपतकालीन नवभागहरू प्रयोग गिेका छन ्जब उनीहरू संकटमा नर्ए। यसल ेअस्पतालमा भीडभाड ि 

माननसक स्वास््य आवश्यकताहरूको लानग इष्टतम-भन्द्दा-कम हिेचाह ननम्त्याएको छ।  
 
सामुदायको व्यवहारिक स्वास््य केन्द्र मोडेलल ेनवशेर् गिी संकटमा पिेका माननसहरूलाई र्प पहाँच प्रदान गिेि माननसक 

स्वास््य सेवा सुधाि गने लक्ष्य िाखेको छ।  
 
ककेे ममेिेिोो ननननजजककैै अअन्द्न्द्यय CBHC हहरूरू छछनन्?् 

छन्। जनविी 1, 2023 देनख, म्यासाचुसेट्समा 25 वटा CBHC हरू हनेछन्।  
 
क्यानम्िज हले्र् एलायन्द्स मेरो बोस्टन िेत्रका लानग तोककएको CBHC साइटहरू मध्य ेएक मात्र हो। CHA सेवा िेत्र 

क्यानम्िज,सोमर्भथल, एभिेट, माल्डेन, ि मडेफोडथ हन्। अन्द्य स्र्ानीय समुदायहरूलाई सेवा कदने अन्द्य CBHC साइटहरू 

पनन छन्:  
 
उउत्तत्तििीी ससफफोोकक CBHC 

14 पोटथि स्रीट, पूवी बोस्टन 

चेल्सी, िेभिेप, पूवी बोस्टन, नवन्द्रोप ि चाल्सथटाउनलाई सेवा ददाँदै 
 
बबोोस्स्टटनन ममेनेनडडककलल ससेने्द्न्द्टटिि CBHC 

850 ह्यारिसन एभ, बोस्टन 

बोस्टन, िाइटन, िुकलाइनलाई सेवा ददाँद ै

888-309-1989 

800-981-4357


