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ባህርያዊ ናይ ጥዕና ክንክን ኣማራጺታት ንኣባጽሕ 
ስም ተሓካሚ        ናይ ሕክምና መረዳእታ ቁፅሪ       

ዕድመኦም ካብ 13 ክሳብ 17 ናይ ዝኾኑ ኣባጽሕ (adolescent) ናይ ኣእምሮ ጥዕና ወይ መርትዖ ኣጠቓቕማ ገምጋም ወይ ክንክን ንዝሓቱ ወለዲ ወይ 
መዕበይቲ ኩሎም ዝህልው ሕጋዊ ናይ ክንክን ኣማራጺታት ክፈልጡ ኣለዎም፡፡ እዚ ኣቶም ናይ ኣባጽሕ-ዘበግስዎም ሕክምናታት (ቅድሚ ሕጂ ህፃናት ዘበግስዎ 
ገምጋም ወይ ሕክምና)፡ ስድራ ዘበግስዎ ሕክምና (ወለዲ ዘበግስዎ ሕክምና) ወለንታዊ ዘይኮነ ተበግሶ፡፡  ካብ ጁላይ 2019 ጀሚሩ HB 1874 ናይ ኣባጽሕ 
ባህርያዊ ጥዕና (BH) ክንክን ተበጻሕነት ብስድራ ዝብገስ ክንክን(FIT) ቋንቋ ትሕቲ RCW 71.34 ዘስፍሕ ኮይኑ እዚ ድማ እቲ ኣባጽሕ እንከይኣፍቀድካ 
ንወለዲ፣ መዕበይ ወይ ናይ ባህርያዊ ጥዕና ኣቕራቢ ክወሃቡ ብዛዕባ ዝኽእል ሓበሬታ ዝምልከት ናይ ተመላላሲ ተሓካሚ ኣገልግሎትን መምርሕተን ንምክታት 
እዩ፡፡ 

ብኣባጽሕ-ዝብገስ ክንክን (RCW 71.34.500-530) 
ዕድሚኡ ካብ 13 ክሳብ 17 ዓመት ዝኾኖ ኣባጽሕ ወለዲ ክፈልጡ ብምግባር ናይ ተመላላሲ ሕክምና ወይ ደቂስካ ናይ ኣእምሮ ወይ ሰብስታንስ ዩዝ ዲስ ኦርደር 
(substance use disorder) ምሕካምምርመራ ክሓትት ይኽእል እዩ፡፡ እቲ ቀጽሪ ናይ ተመላላሲ ሕክምና ወይ ደቂስካ ናይ ኣእምሮ ወይ ሰብስታንስ ዩዝ 
ዲስ ኦርደር (substance use disorder) ምሕካም እንተድኣፈቒዱ እቲ ኣባጽ እቲ ኣገልግሎት ክረክብ ይኽእል፡፡ ደቂስቃ ሕክምና ንምርካብ ዝፍቀድ፣ 
ኣብቲ ትካል ዝምልከቶ በዓል ሞያ በቲ ሕክምና እንተተሰማሚዑ እዩ፡፡ ዕድሚኦም ትሕቲ 13 ዓመት ንዝኾኑ ህጻናት ደቂሶም ንክሕከሙ ወለዲ ወይ ሕጋዊ 
መዕበይ ክፈቕዱ ኣለዎም፡፡  

ብስድራ-ዝብገስ ክንክን (RCW 71.34.600-670) 
ወለዲ፣ መዕበይ፣ ሰብይቲ ኣቦ ወይ ሰብኣይ ኣቦ፣ ሓብሓብ ዘመድ፣ ካልእ ዘመድ ወይ ካልእ ሕጋዊ ወልቀ ሰብ ዕድመኦም ካብ 13 ክሳብ 17 ዓመት ዝኾኑ ናይ 
ህጻናት ናይ ኣእምሮ ጥዕና ምርመራ ወይ ክንክን ትካል፣ ሆስፒታል፣ ደቂስካ መሐከሚ ወይ ሕጋዊ ሰብስታንስ ዩዝ ዲስኦርደር (SUD) መደብ ክንክን ኣምጺኦም 
ብባዓል ሞያ እቲ ኣባጽሕ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሰብስታንስ ዩዝ ዲስኦርደር ክምርመርን ደቂሱ ክሕከም ወይ እናተመላለሰ ክሕከም ንምግባር ናይ ኣእመሮ ጥዕና 
ክንክን ወይ ሰብስታንስ ዩዝ ዲስኦርደር ንምውሳን ክሓቱ ይኽእሉ፡፡ ኣብ ደቂሶም ዝሕከሙ ተሓከምቲ ዝግበር ገምጋም ካብ 72 ሰዓት ንላዕሊ ክወስድ 
ኣይግባእን፡፡ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ወይ ሰብስታንስ ዩዝ ዲስኦርደር ተመላላሲ ሕክምና ወይ ደቂስካ ምሕካም ነቲ ኣባጽሕ ምፍቃድ ኣየድልን፡፡ ብኽብረትካ ናይ 
ወላዲ መግለጺ ርአRCW 71.34.020(25)(a)፡፡  

ብኽብረትካ ኣስተዉዕል፡ ዝኾነ ኣቕራቢ ኣብ ትሕቲ ውዕላት FIT ንኣባጽሕ ክንክን ናይ ምሃብ ግዴታ የብሉን፡፡ ይኹን እንበር ክንክን ክግበረሉ ፍቓደኛ ዘይኮነ 
ኣባጽሕ እቲ ትካል ኣገልግሎት ንዘይምሃብ ብሕታዊ ምኽንያት ኣይኸውንን፡፡ 

ብስድራ-ዝብገስ ተመላላሲ ተሓካምን ከቢድ ጽኑሕ ተመላላሲ ክንክንን 
ዕድሚኡ ካብ 13 ክሳብ 17 ዓመት ዝኾነ ኣባጽሕ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ወይ ሰብስታንስ ዩዝ ዲስኦርድር ከምዘለዎ ብበዓል ሙያ እንተድኣተወሲኑን ናይ ተመላላሲ 
ሕክምና ኣገልግሎት ዘድልዮ እንተድኣኮይኑን እቲ ኣባጽሕ ኣገልግሎታት ብ FIT ይወሃቦ፡፡ FIT ወላዲ ክሳብ ኣብ 12 ዝኾኑ ናይ ኣባጽሕ ተመላላሲ ሕክምና 
ናይ ኣእምሮ ጥዕናን/ወይ SUD ከፍለ ጊዜያታት ምስ ዝተመደበ በዓል ሞያ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ከምዝራኸቡ ገሊጹ እዩ፡፡ እቲ ናይ ተመላላሲ ተሓካሚ 
ኣገልግሎት ዘቕርብ ኮንትራት ዘለዎ ኣቕራቢ ኣብ ትሕቲ ስድራ ዘበገሶ ሕክምና እቲ ብፅሒ ተመላላሲ ተሓካሚ ኣገልግሎት ይረክብ ከም ዘሎ ኣብ ውሽጢ 24 
ሰዓት ከፍልጥን ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ድማ ኣብ 45 መዓልቲ ንክንክን ጥዕና ሰበስልጣን (HCA) ከፍልጥ ይግባእ፡፡ እቲ ናይ ክንክን እዋን ስዒቡ እቲ ኣባጽሕ 
ንተወሳኺ ሕክምና ነቲ ተማላላሲ ሕክምና ኣቕራቢ ፍቓዱ ክህብ ኣለዎ፡፡   

ብስድራ-ዝብገስ ዲቅስካ ክንክን 
ዕድምኦ ካብ 13-17 ዓመት ዝኾነ ኣባጽሕ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ወይ ሰብስታንስ ዩዝ ዲስኦርደር ከምዘለዎን ደቂሱ ንክሕከም ብብዓል ሞያ እንተድኣተወሲኑን እቲ 
ወላዲ ወይ መዕበይ እቲ ሕክምና ንክካየድ ነቲ ኣባጽሕ ክሓቱዎ ይኽእሉ፡፡ እቲ ደቂስካ ምሕካም መደብ እቲ ኣባጽሕ ሕክምና ክገብር ኣለዎ ኢሉ እንተድኣኣሚኑ 
እቲ ትካል ደቂስካ መሐከሚ  ኣባጽሕ ብስድራ-ዝብገስ ክንክን ከምዝኣተወ እቲ ምርመራ ምስተዛዘመ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ንናይ HCA ገምጋሚ ከፍልጥ 
ኣለዎ፡፡ እቲ ናይ ደቂስካ ምሕካም መደብ እቲ ኣባጽሕ ንልዕሊ 7 መዓልታት ከምዝጸንሕ እንተድኣኣሚኑ እቲ ናይ ደቂስካ ምሕካም መደብ ናይ ደቂስካ ሕክምና 

https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=71.34
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ቀጻሊ ገምጋም ክዛዘም ከምዘለዎ ን HCA ከፍልጥ ኣለዎ፡፡ እቲ ኣባጽሕ ድሕሪ እቲ ገምጋም ሓሙሽተ መዓልታት ኣብ ዘይመልአ እዋን ኣብ ትሕቲ እዚ ምዕራፍ 
እቲ ኣባፅሕ በዚ ክፍሊ ዝተጠቐሰ ብወለንታ ወይ ብበዓል ሞያ ወይ ዝተመረፀ ናይ ሓዳጋ ምላሽ ወሃቢ (DCR) ዝኣተወ እንተዘይኮይኑ፤ HCA ኮንትራት ዝሃቦ 
ደቂሱ ተሓካሚ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልትታት ክወፅእ ይግባእ፡፡ 

HCA ኮንትራት ዝሃቦ ገምጋሚ እቲ ኣባፅሕ ደቂስካ ንምሕካም ናይ ሕክምና መለክዒ ኣየማልእን ኢሉ እንተድኣ ወሲኑ፤ ወለዲ ወይ መዕበይቲ ብቕልጡፍ ውሳነ 
ብምፍላጥ እቲ ኣባፅሕ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ክወፅ ኣለዎ፡፡ ኣብዚ ጉዳይ እቲ ወላዲ ወይ መዕበይን እቲ ቀጽርን ክልቲኦም እቲ ኣባጽህ ኣብ ደቂስካ ምሕካም 
ንክጸንሕ ብሕክምና ኣገዳሲ እዩ ኢሎም እንተድኣኣሞኖም እቲ ቀጽሪ እቲ ናይ HCA ገምጋም ስዒቡ ክሳብ ካልኣይ ፍርዳዊ ዕለት ከጸንሖ እዩ፡፡ እዚ ድማ ወለዲ 
ወይ መዕበይቲ ብመሰረት RCW 13.32A.191ኣብ ሓደጋ ዘሎ መናኣሰይ ጥርዓን ከመልክቱ የኽእሎም፡፡ ብተወሳኺ ድማ ናይ ስድራ ስምምዕ ኣገልግሎት 
(RCW 13.32A.040) ብናይ መናእሰይ፣ ህፃናትን ስድራን ክፍሊ (DCYF) ኣቢሉ ክቐርብ ይኽእል እዩ፡፡  

ካብ ስድራ-ብዝብገስ ክከን ናብ ናይ ደቂስካ ምሕካም ቀጽሪ ዝኣትው ኣባጽሕ ብወላዲ ብዝቐርብ ናይ ጽሑፍ ሕቶ ብቅልጡፍ ክልቀቑ ኣለዎም፡፡ 

ዘይወለንታዊ ሕክምና (RCW 71.34.700-795) 
እቲ ኣባፅሕ ዕድምኡ 13 ወይ ልዕሊኡ እንተድኣ ኮይኑን ኣብ ዓርሱ ወይ ካልኦት ከቢድ ማህሰይቲ ከብፅሕ ዝኽእል እንተድኣ ኮይኑ፡ ወይ ብኸቢድ ኩነታት 
ዝርከብ እንተድኣ ኮይኑን ህፁፅ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ወይ ናይ መድሓኒት ብዘይኣገባብ ምጥቃም ሕክምና ክረክብ ዝግባእ እንተድኣ ኮይኑን እቲ ኣባፅሕ ብወለንታዊ 
ክኣትው ተዘይክኢሉ፤ ብዓርሰ ፈቓድ ንክኣትው ንምግባር DCR ነቲ መንእሰይ ን12 ሰዓት  ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከውዕሎ ይኽእል እዩ፡፡ ወለንታ ዘይኮነ ወይ 
ብዙሕ ዘይዓግት ናይ ሕክምና መማረፂ ተሃልዩን DCR እቲ ኣባፅሕ ብምኽንያት ኣእምሮ ጥዕና ወይ ብዘይኣገባብ መድሓኒት ምጥካም ብኸቢድ ኩነታት ጉድኣት 
ከብፅሕ ወይ ብኸቢድ ክሃስይ እዩ ኢሉ እንተድኣ ተሓሲቡ እቲ ኣባፅሕ ናብ ትካል ክኣትው ክግበር ይኽእል እዩ፡፡ እቲ ኣባፅሕ ብዘይወለንታ ክኣትው ዝግበር ናይ 
ዝግመትን ምርግጋ ትካል ወይ ተቐባልነት ዘለዎ መድሓኒት ብዘይኣገባብ ምጥቃምን ንኣባፅሕ እኹል ዝኾነ ቦታ እንተድኣ ኣለዎ እዩ፡፡  

እቲ ኣባፅሕ ናብ ተመላላሲ ተሓካሚ ኣእምሮ ጥዕና ወይ መድሓኒት ብዘይኣገባብ ምጥቃም መሐከሚ ትካል ኣትዩ እንተድኣ ኮይኑ፤ ዘይወለንታዊ ተበግሶ ትእዛዝ 
ንምውፃእ ናብ ቤት ፍርዲ ምእታው ኣገዳሲ እንተድኣ ኮይኑ ንምውሳን እቶም ሰራሕተኛታትን ሰብ ሞያ 24 ሰዓት ይህልዎም፡፡ ኣብ ትሕቲ ዘይወለንታዊ ሕክምና 
ውዕል እቲ ኣባጽሕ ቀደም ሰንበትን በዓላትን ከይሓወሰ ፈለማ ን72 ሰዓታት ኣብ ሕክምና ክጸንሕ ክግበር ይኽእል፡፡ ኣብዚ እዋን እቲ ትካል ተወሳኺ ሕክምና 
ኣድላይ እዩ ኢሉ እንተድኣኣሚኑ እቲ ኣባጽሕ ተወሳኺ 14 መዓልታት ንክጸንሕ ንቤት ፍርዲ ክሓትት ይኽእል፡፡ ኣብ መወዳእታ 14 መዓልታት እቲ ቀጽሪ 
ንተወሳኺ ደቂስካ ሕክምና ክሳብ 180 መዓልታት ክሓትት ይኽእል፡፡  

DCR እቲ ኣባጽሕ እንተድኣዘይሒዝዎ እቲ ወላዲ ዌ መዕበይ እቲ ውሳነ ብመሰረት 71.05.201 ዳግም ንክግምገመሎም ብጽሑፍ ንቤት ፍርዲ ብምሕታትን 
ናብ DCR ሪፖርት ቅዳሕን /ወይ መዘኻኸርን ብምምላእ ክሓቱ ይኽእሉ፡፡  

እቲ ብፅሒ ብቕድመ ኩነት ወይ ብዙሕ ብዘይዓግት መማረፂ ውሳነ ቤት ፍርዲ ካብ ሆስፒታል እንተድኣ ወፅዩን እቶም ናይ ምውፃእ ቅድመ ኩነታት ወይ ትእዛዝ 
ቤት ፍርዲ ዘየኽብር እንተድኣ ኮይኑ ወይ ኣፈፃፅማ ብዝኸፍአ ኩነታት ተዘይተፈፂሙ፤ እቲ ብፅሒ ክግምገምን ብ DCR ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክውዕልን ናብ 
ደቂስካ መሐከምን ናብ ኣእምሮ ሕክምና ትካል ወይ ናብ ውሕስ ቦታን መረጋግዒ ትካል ወይ እቲ ትካል እኹል ዝኾነ ቦታ ንብፅሒ እንተድኣ ኣለዎ ተቐባልነት 
ዘለዎ ናይ መድሓኒት ኣጠቓቕማ ሕክምና መደብ ክኣትው ይግበር፡፡ ንተወሳኺ ሓገዝ ወይ ሕቶ ኣብ ከባቢኹም ናብ ዝርከብ ባህርያዊ ጥዕና ፀገም መስመር 
ይደውሉ፡፡  
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ናይ ኣቕረብቲ ገምጋም መፍለጥታት 
FIT ድሕሪ ምምዝጋብ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት እቲ ኣቕራቢ ን HCA ገምጋሚ፣ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር FIT፣ ድሕነቱ ብዝተሓለወ ኢመይል 
fitreporting@fitadministration.com ወይ ብድሕነቱ ዝተሓለው ፋክስ 206-859-6432 
እቲ መፍለጢ ዘካትቶ 

• ስምን ዕለት ልደተን 
• ናይ FIT ዕለት ምዝገባ  ወይ ኩነታት ናብ FIT ዝተቐየረሉ ዕለት 
• እቲ ኣባጽሕ ዝነብረሉ ሃገር 
• ናይ ኢንሹራንስ ዓይነት 

 
እቲ ኣባጽሕ ምስኣተወ ካብ 7-14 መዓልቲ ወይ እቲ ተመላሊስካ ወይ ጽኑዕ ተመላሊስካ ምሕካም ኣብ ዝቐጸለሉ ኣብ ሕድሕድ 45 እቲ ኣቕራቢ እዚ ዝስዕብ 
ሓበሬታ ናብ HCA ኮንትራክተር ንናይ ሕክምና ኣድላይነት ክሰድድ ኣለዎ:  

• ናይ ምዝገባ ፌስ ሽት  
• ናይ ምእታው ገምጋም መዘኻኸሪ 
• ናይ ምልቃቕ መጠቓለሊ 

 
 እቶም ንኣባጽሕ ዝተዳለው ናይ ሕክምና ኣማራጺታት ብዝምልከት ናይ ጽሑፍን ናይ ቃልን ምልክታ ተዋሂቡኒ እዩ፡፡

ናይ ወለዲ/መዕበይ ክታም ክታም ናይ ትካል ተወካሊ ክታም  ክታም 

                

 ናይ ወላዲ/መዕበይ  ክታም ወይ ኣፍልጦ ዘይምርከብ 

ክታም ዘይተኸተመሉ ምኽንያት፡ 

      

ናይ ትካል ተወከልቲ ክታም ዕለት 

        

 
ብዛዕባ ብስድራ-ዝብገስ ሕክምና ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ብኽብረትካ: 
HCAFamilyInitiatedTreatment@hca.wa.gov 

 
ምምሕያሻት 
መጋቢት 17፡ 2020 

• ንምምዝጋብን ገምጋማትን ዝተቐየሩ ኣድራሻታትናብ: 
FIT ናይ ምዝገባ ቤት ጽሕፈት፣ ድሕነቱ ብዝተሓለ ኢመይልfitreporting@fitadministration.com  ወይ ድሕነቱ ብዝተሓለወ ፋክስ 
ብ206-859-6432 ልኣኽ፡፡  
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