
أرقام هواتف مهمة
شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة

707 West Milwaukee St.
Detroit, MI 48202
www.dwihn.com

المكتب العام
313.833.2500

 مركز الوصول المركزي خط المساعدة على مدار
 الساعة لالطالع على معلومات األزمة وتلقي اإلحاالت

الرقم المجاني: 800.241.4949
الرقم المحلي: 313.224.7000

866.870.2599  :)TTY( الهاتف النصي

خدمة العمالء
شؤون المستهلك والتواصل المجتمعي

الرقم المجاني: 888.490.9698
الرقم المحلي: 313.833.3232

800.630.1044   :)TTY( الهاتف النصي

الشكاوى واإلستئنافات
الرقم المجاني: 888.490.9698
رقم الفاكس: 313.833.4280

إعانة دعم األسرة
الرقم المجاني: 888.490.9698
الرقم المحلي: 313.344.9099
رقم الفاكس: 313.833.4150

مكتب حقوق المستلمين
الرقم المجاني: 888.339.5595

888.339.5588   :)TTY( الهاتف النصي
رقم الفاكس: 313.833.2043

DWIHN
Your Link to Holistic Healthcare

قانون كيفين

ماذا يحدث بعد ذلك؟
يتعين على المحكمة تحديد موعد لجلسة اإلستماع ال 
يزيد عن ثالثة أيام بعد إستالم المحكمة للعريضة. إذا 
أمر القاضي بمساعدة العالج في العيادات الخارجية 

)AOT( لسكان مقاطعة واين، سيتم إحالة الشخص إلى 
 ،)DWIHN( شبكة ديترويت واين الصحية المتكاملة
ليتم إجراء الفحص وربطه بالخدمات. يجب على شبكة 
ديترويت واين الصحية المتكاملة )DWIHN( إبالغ 

المحكمة إذا كان الشخص ال يتبع أمر المحكمة.

ماذا يحدث إذا كان الشخص 
ال يمتثل ألمر المحكمة؟

إذا لم يتبع الشخص أمر المحكمة بمساعدة العالج في 
العيادات الخارجية )AOT(، فيمكن للقاضي أن يأمر 

بإدخاله إلى المستشفى لمدة تصل إلى 10 أيام ويمكن 
مراقبة الحالة لمدة تصل إلى 180 يومًا. يمكن للقاضي 
أيضًا األمر بأخذ الشخص من قبل الشرطة ونقله إلى أحد 

مراكز الفحص التابعة لشبكة ديترويت واين الصحية 
المتكاملة )DWIHN( لتلقي العالج النفسي في 

المستشفى. سيقرر الطبيب في مركز الفحص فيما إذا 
كان الشخص بحاجة إلى الدخول الى المستشفى.

إخالء مسؤولية: إن شبكة ديترويت واين الصحية 
المتكاملة )DWIHN( التمييز أو تستبعد أحدًا أو 

تعامله بشكل مختلف بسبب العِرق، أو اللون، أو األصل 
القومي، أو السن، أو اإلعاقة، أو الجنس.

 مهمة شبكة ديترويت واين الصحية 
DWIHN المتكاملة

نحن شبكة أمان تتيح لك الحصول على مجموعة كاملة 
من الخدمات ووسائل الدعم لتأهيل المشاركين في 
نظام الصحة السلوكية في مقاطعة ديترويت واين



ما الذي تحتاج إلى معرفته
تم التوقيع على قانون مساعدة العالج في العيادات 

الخارجية )AOT( ، المعروف أيضًا بإسم قانون كيفين 
Kevin’s Law في األصل في عام 2004. تم إجراء 
 التحديثات والتوسعات وتوقيعها لتصبح قانونًا في 

14 شباط )فبراير( 2017.

الغرض من قانون كيفن هو السماح للمحاكم ووكاالت 
الصحة النفسية المجتمعية بتطوير وإستخدام برامج 
مساعدة العالج في العيادات الخارجية )AOT(، التي 

تستخدم عمومًا بداًل من إدخال األشخاص الذين ال 
يمتثلون للعالجات الموصوفة الى المستشفى.

يساعد قانون كيفن على توفير الحماية والرعاية 
لألشخاص المصابين بأمراض نفسية وقد يعانون من 

ضعف في حكمهم بشأن الحاجة إلى العالج. يمكن 
لعائلة وأصدقاء الشخص تقديم عريضة إلى المحكمة 
لطلب الرعاية الصحية النفسية في العيادات الخارجية. 
يسمح هذا القانون للقضاة بطلب العالج في العيادات 

الخارجية لألشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية 
شديدة لم يتم معالجتها.

مراجعات قانون كيفن
ُتسهل المراجعات في قانون ميشيغان للصحة 

النفسية عملية البحث عن عالج للشخص في العيادات 
الخارجية بأمر من المحكمة. يزيل القانون المُحَدَّث 

وصمة المرض النفسي من خالل السماح لألشخاص 
الذين يحتاجون إلى المساعدة للتأهل للعالج بموجب 

 .)AOT( مساعدة العالج في العيادات الخارجية
التغييرات تشمل:

1.  إستخدام مساعدة العالج في العيادات 
الخارجية )AOT( على نطاق واسع للصحة 

السلوكية 

 2.  تشجيع التدخل المبكر قبل وصول الشخص 
إلى مرحلة األزمة

دخول المستشفى لم يعد مطلوبا  .3

عملية تقديم عريضة واحدة    .4

ل التغييرات تأمين عالج الصحة النفسية الذي  ُتسهِّ
تأمر به المحكمة لألشخاص الذين قد يكونون مرضى 
للغاية بحيث ال يدركون أنهم بحاجة إلى المساعدة. 

كذلك يسمح لألسر أو األوصياء بطلب العالج الذي 
أمرت به المحكمة لألشخاص الذين يعانون من مرض 

نفسي خطير قبل أن يصلوا إلى مرحلة األزمة ويجب أن 
يدخلوا الى المستشفى أو يفعلون شيًئا خطيرًا على 

أنفسهم أو على اآلخرين.

األهداف
تحسين إمتثال العضو  •

تحسين الصحة النفسية ورعاية تعاطي المخدرات  •
تقليل عمليات إعادة اإلدخال الى المستشفى  •

الحد من التشرد واالعتقال والسجن  •
توفير الحماية وإضافة إلى السالمة العامة  •

تقليل عدد الزيارات إلى محكمة األرث والوصايا  •

كيفية الحصول على مساعدة 
العالج في العيادات الخارجية 

)AOT( لشخص ما
إذا كنت تبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر وتعتقد أن 

شخصًا تعرفه ال يتبع عالجًا لمرضه النفسي، فيمكنك 
تقديم عريضة للحصول على مساعدة العالج في 

العيادات الخارجية )AOT( من خالل محكمة مقاطعة 
 Wayne County Probate( واين لإلرث والوصايا

Court( على العنوان ورقم الهاتف المدرج أدناه. بعد 
تقديم عريضة الطلب، يتم عقد جلسة إستماع حيث 

يتخذ القاضي قرارًا ويجوز له إصدار أمرًا يلزم الشخص 
بالحصول على مساعدة العالج في العيادات الخارجية 

.)AOT(

The Wayne County Probate Court
Mental Health Division

Coleman A. Young Municipal Center,
2 Woodward Ave., Room #1305

Detroit, MI 48226
الرقم المحلي: 313.224.5706

من اإلثنين الى الجمعة
من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 مساًء 
و من الساعة 1:30 مساًء حتى الساعة 4:30 مساًء


