
DWIHN
Your Link to Holistic Healthcare

DWIHN 's Mission:
We are a safety net organization that 
provides access to a full array of 
services and supports to empower 
persons within the Detroit Wayne 
County behavioral health system. 

Crisis Center for Adults 

Community Outreach for Psychiatric 
Emergencies 

(C.O.P.E.) 
33505 Schoolcraft Rd. 

Suite #3 
Livonia, Ml 48150 

844.296.2673 
24/7/365 

Crisis Centers for Children (Ages 1-18) 

The Children's Center Crisis Care 
90 Seldon 

Detroit, Ml 48201 
313.324.8557 

8:00am-12:00am Mon.-Fri. 
8:00am-4:00pm Sat. 

The Guidance Center 
26300 Outer Drive 

Lincoln Park, Ml 48195 
313.388.4630 

24/7/365 

New Oakland Child/Adolescent Family 
Center Mobile Crisis Stabilization 

32961 Middlebelt Rd. 
Farmington Hills, Ml 48334 

877.800.1650 
24/7/365 

Detroit Wayne Integrated Health Network
 707 West Milwaukee St. 

Detroit, Ml 48202 
www.dwihn.com 
General Office 
313.833.2500 

Centralized Access Center 
24-Hour Crisis/Information & Referral

Toll Free: 800.241.4949 
Local: 313.224.7000 
TTY: 866.870.2599 

Customer Service 
Consumer Affairs and Community 

Outreach 
Toll Free: 888.490.9698 

Local: 313.833.3232 
TTY: 800.630.1044 

Grievances & Appeals 
Toll Free: 888.490.9698 

Fax: 313.833.4280 

Family Support Subsidy 
Toll Free: 888.490. 9698 

Local: 313.344.9099 
Fax: 313.833.2043 

Office of Recipient Rights 
Toll Free: 888.339.5595 

TTY: 888.339.5588 
Fax: 313.833.2043 

How to Obtain 
Emergency 

& 
After Hours 
Behavioral 

Health Services 

ررسسااللةة  ششببككةة  ددییتتررووییتت  وواایینن  للللصصححةة  االلممتتككااممللةة    :: نحن 
منظمة شبكة حمایة توفر إّ مكانیة الوصول إلى مجموعة كاملة 

من الخدمات والدعم، وذلك لمساعدة األشخاص داخل نظام 
ینة دیترویت بمقاطعة واین. 

 

الصحة السلوكیة في مد

مركز األزمات للبالغین 
التوعیة المجتمعیة لحاالت الطوارئ النفسیة 

C.O.P.E
. Schoolcraft Rd 33505 

Suite #3 
Livonia, MI 48150 

844.296.2673 
24 ساعة في الیوم، 7 أیام في األسبوع، جمیع أیام السنة 

مراكز األزمات لألطفال السن 1-18

مركز رعایة األزمات لألطفال 
Seldon 90

Detroit, MI 48201 
313.324.8557

ا من االثنین إلى الجمعة  8 صباًحا - 12 صباًح
ا یوم السبت  8 صباًحا - 4 عصًر 

مركز اإلرشاد 
Outer Drive 26300 

Lincoln Park, MI 48195 
313.388.4630 

24 ساعة في الیوم، 7 أیام في األسبوع، جمیع أیام السنة 

مركز األسرة للطفل / المراھق في نیو أوكالند الوحدة 
المتنقلة لحل األزمات 

Middlebelt Road 32961 
Farmington Hills, MI 48334  877.800.1650 

24 ساعة في الیوم، 7 أیام في األسبوع، جمیع أیام السنة 

كیفیة الحصول على 
خدمات الرعایة الصحیة 

السلوكیة في حاالت 
الطوارئ وبعد 
ساعات العمل

شبكة دیترویت واین للصحةالمتكاملة
 . West Milwaukee St 707

Detroit, MI 48202 
www.dwihn.com

المكتب العام
313.833.2500

مركز الوصول المركزي
ساعة24األزمات / المعلومات واإلحالة على مدى 

800.241.4949الرقم المجاني: 
313.224.7000المحلي: 

866.870.2599الھاتف النصي: 

العمالءخدمة 
شؤون المرضى والتوعیة المجتمعیة

888.490.9698الرقم المجاني: 
313.833.3232المحلي: 

800.630.1044الھاتف النصي: 
التظلمات واالستئنافات

888.490.9698الرقم المجاني: 
313.833.4280فاكس: 

إعانة دعم األسرة
888.490.9698الرقم المجاني: 

313.344.9099المحلي: 
313.833.2043فاكس:

مكتب رعایة حقوق متلقي العالج
888.339.5595الرقم المجاني: 
888.339.5588الھاتف النصي: 

313.833.2043فاكس: 

أرقام ھامة
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Emergency and After-Hours Access 
to Services 
A "behavioral health emergency" is 
when a person is experiencing the 
following symptoms and behaviors: 

❖ that can reasonably be expected
in the near future to lead him/her
to harm self or another;

❖ the inability to meet his/her basic
needs

❖ he/she is at risk of harm; or
❖ judgment is so impaired that he or

she is unable to understand the
need for treatment and that his/her
condition is expected to result in
harm to him/herself or another
individual in the near future.

You have the right to receive emergency 
services at any time without prior 
authorization for payment of care. If you 
have a mental health emergency, you 
should seek help right away. If the 
situation is potentially life-threatening, get 
immediate emergency assistance by 
calling 911. If you are having a behavioral 
health emergency or crisis, at any time 
you may call: 

24-Hour Centralized Access Center
Toll Free: 800.241.4949 

Local: 313.224.7000 
TTY: 866.870.2599 

24 Hours a Day 
7 Days a Week 

365 Days a Year 

Crisis Screening and Referral 
Services 

Sometimes an individual is in an emotional 
crisis and cannot wait for a regular 
appointment to receive services. Crisis 
screening centers provide walk-in services 
for individuals in urgent need of behavioral 
health care. These services include a safety 
screening, a resource needs assessment, 
safety planning if necessary, and referral to 
either crisis services or other appropriate 
options. To provide services in these 
situations, DWIHN has crisis screening
locations for stabilization of your crisis and 
referral to services. 
Behavioral health services are available to 
Wayne County residents' 24-hours per day, 
7 days per week, including weekends and 
holidays. 

Note: If you utilize a hospital emergency 
room, there may be health-care services 
provided to you as part of the hospital 
treatment for which you may receive a bill 
and may be responsible for, depending on 
your insurance status. These services may 
not be part of the DWIHN emergency
services you receive. 
Customer Service can answer questions 
about such bills. 

Prior authorization is not required for 
emergency medical services 

Dlsclalmar: DWMIHN does not discriminate or
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الوصول إلى الخدمات في حاالت الطوارئ وبعد ساعات العمل
یعاني فرد من "حالة طوارئ الصحة السلوكیة" ھي عندما 

األعراض والسلوكیات التالیة:
 من المتوقع بشكل معقول في المستقبل القریب أن

یؤذي نفسھ أو غیره
عدم القدرة على تلبیة احتیاجاتھ األساسیة
عرضة لخطر األذى
 غیاب القدرة على إصدار حكم صائب لدرجة أنھ

غیر قادر على استیعاب الحاجة إلى تلقي العالج 
المتوقع أن تؤدي بھ إلى إیذاء نفسھ وأن حالتھ من

أو شخص آخر في المستقبل القریب

لدیك الحق في تلقي خدمات الطوارئ في أي وقت دون 
تفویض مسبق للدفع لقاء الرعایة. إذا كانت لدیك حالة 

طوارئ تتعلق بالصحة النفسیة، فیجب علیك طلب المساعدة 
على الفور. إذا كان الوضع یشكل تھدیًدا على الحیاة، 

فاحصل على مساعدة فوریة طارئة باالتصال على الرقم 
911. وإذا كنت تواجھ أزمة أو حالة طارئة تتعلق بالصحة 

السلوكیة في أي وقت، فیمكنك االتصال على: 

ساعة24مركز الوصول المركزي على مدى 
800.241.4949الرقم المجاني: 

313.224.7000المحلي: 
866.870.2599الھاتف النصي: 

ساعة في الیوم24
أیام في األسبوع 7

یوًما في العام365

خدمات الفحص واإلحالة في األزمات
في بعض األحیان، یتعرض المرء ألزمة انفعالیة وال یمكنھ 

انتظار الحصول على موعد عادي لتلقي الخدمات. ومن ثم، تقدم 
مراكز الفحص في األزمات خدمات فوریة لمن ھم في حاجة 
ماسة إلى رعایة صحیة سلوكیة. وتشمل ھذه الخدمات فحص 
السالمة وتقییم االحتیاجات من الموارد والتخطیط للسالمة إذا 

لزم األمر واإلحالة إما إلى خدمات األزمات وإما إلى غیرھا من 
الخیارات المالئمة. ولتقدیم الخدمات في مثل تلك المواقف، لدى 
شبكة دیترویت واین للصحة المتكاملة  DWIHN مواقع فحص 

في األزمات مھمتھا التوصل إلى حل ألزمتك وإحالتك إلى 
الخدمات.  

تتوفّر خدمات الصحة السلوكیة لسكان مقاطعة واین على مدار 
24 ساعة في الیوم، 7 أیام في األسبوع، وتشمل العطل 

األسبوعیة واألعیاد. 

مالحظة: إذا استخدمت غرفة الطوارئ في المستشفى، فقد 
تحصل على خدمات رعایة صحیة كجزء من عالجك 

داخل المستشفى، ویمكن أن تصدر فاتورة بھذه الخدمات 
تكون مطالباً بتسدیدھا، وذلك بناًء على تغطیة تأمینك. 

وربما ال تكون ھذه الخدمات جزًءا من خدمات الطوارئ 
التي تتلقاھا من ھیئة الصحة العقلیة في دیترویت واین. 

یمكن أن تجیب وحدة خدمة العمالء عن األسئلة المتعلقة 
 .بتلك الفواتیر

ال یلزم الحصول على تفویض مسبق لتلقي الخدمات 
الطبیة في حاالت الطوارئ

إخالء مسؤولیة: ال تمیّز شبكة دیترویت واین للصحة المتكاملة   
DWIHN بین األشخاص أو تستبعدھم أو تعاملھم بشكل مختلف 

بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو السن أو اإلعاقة أو 
الجنس. 
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مالحظة: إذا استخدمت غرفة الطوارئ في المستشفى، فقد 
تحصل على خدمات رعایة صحیة كجزء من عالجك 

داخل المستشفى، ویمكن أن تصدر فاتورة بھذه الخدمات 
تكون مطالباً بتسدیدھا، وذلك بناًء على تغطیة تأمینك. 

وربما ال تكون ھذه الخدمات جزًءا من خدمات الطوارئ 
التي تتلقاھا من ھیئة الصحة العقلیة في دیترویت واین. 

یمكن أن تجیب وحدة خدمة العمالء عن األسئلة المتعلقة 
 .بتلك الفواتیر

ال یلزم الحصول على تفویض مسبق لتلقي الخدمات 
الطبیة في حاالت الطوارئ

إخالء مسؤولیة: ال تمیّز شبكة دیترویت واین للصحة المتكاملة   
DWIHN بین األشخاص أو تستبعدھم أو تعاملھم بشكل مختلف 

بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو السن أو اإلعاقة أو 
الجنس. 

الوصول إلى الخدمات في حاالت الطوارئ وبعد ساعات العمل
یعاني فرد من "حالة طوارئ الصحة السلوكیة" ھي عندما 

األعراض والسلوكیات التالیة:
 من المتوقع بشكل معقول في المستقبل القریب أن

یؤذي نفسھ أو غیره
عدم القدرة على تلبیة احتیاجاتھ األساسیة
عرضة لخطر األذى
 غیاب القدرة على إصدار حكم صائب لدرجة أنھ

غیر قادر على استیعاب الحاجة إلى تلقي العالج 
المتوقع أن تؤدي بھ إلى إیذاء نفسھ وأن حالتھ من

أو شخص آخر في المستقبل القریب

لدیك الحق في تلقي خدمات الطوارئ في أي وقت دون 
تفویض مسبق للدفع لقاء الرعایة. إذا كانت لدیك حالة 

طوارئ تتعلق بالصحة النفسیة، فیجب علیك طلب المساعدة 
على الفور. إذا كان الوضع یشكل تھدیًدا على الحیاة، 

فاحصل على مساعدة فوریة طارئة باالتصال على الرقم 
911. وإذا كنت تواجھ أزمة أو حالة طارئة تتعلق بالصحة 

السلوكیة في أي وقت، فیمكنك االتصال على: 

ساعة24مركز الوصول المركزي على مدى 
800.241.4949الرقم المجاني: 

313.224.7000المحلي: 
866.870.2599الھاتف النصي: 

ساعة في الیوم24
أیام في األسبوع 7

یوًما في العام365

خدمات الفحص واإلحالة في األزمات
في بعض األحیان، یتعرض المرء ألزمة انفعالیة وال یمكنھ 

انتظار الحصول على موعد عادي لتلقي الخدمات. ومن ثم، تقدم 
مراكز الفحص في األزمات خدمات فوریة لمن ھم في حاجة 
ماسة إلى رعایة صحیة سلوكیة. وتشمل ھذه الخدمات فحص 
السالمة وتقییم االحتیاجات من الموارد والتخطیط للسالمة إذا 

لزم األمر واإلحالة إما إلى خدمات األزمات وإما إلى غیرھا من 
الخیارات المالئمة. ولتقدیم الخدمات في مثل تلك المواقف، لدى 
شبكة دیترویت واین للصحة المتكاملة  DWIHN مواقع فحص 

في األزمات مھمتھا التوصل إلى حل ألزمتك وإحالتك إلى 
الخدمات.  
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