
Các Cố Vấn về Rối Loạn Sử Dụng Dược Chất Gây Nghiện 
(SUD) tư vấn theo nhóm và từng người, nhận người cần điều 
trị và các dịch vụ khác và là phần không thể thiếu trong quá 
trình điều trị và phục hồi.

Là một cố vấn, kỹ năng và sự đồng cảm của quý vị đóng 
góp vào nhóm hợp tác và sáng tạo, tận tâm giải quyết cuộc 
khủng hoảng SUD ở đây tại Quận Los Angeles.

Mời quý vị nhấn vào đây để tìm hiểu cách thức trở thành Cố 
Vấn về Rối Loạn Sử Dụng Dược Chất Gây Nghiện.

Bác Sĩ về Rối Loạn Sử Dụng Dược Chất Gây Nghiện (SUD) 
khám và chẩn đoán rối loạn sử dụng dược chất gây nghiện, 
xem xét các kế hoạch điều trị và làm việc với các nhóm cố vấn 
và các chuyên gia SUD khác.

Là Bác Sĩ có Giấy Phép, tình thương và kỹ năng của quý vị sẽ 
xây dựng các mối quan hệ khám chữa bệnh và giúp thay đổi 
cuộc đời của các cá nhân và gia đình bằng cách giải quyết 
các ảnh hưởng y tế, hành vi và xã hội phức tạp liên quan đến 
rối loạn sử dụng dược chất gây nghiện.

Mời quý vị nhấn vào đây để tìm hiểu cách thức trở thành Bác 
Sĩ về Rối Loạn Sử Dụng Dược Chất Gây Nghiện có Giấy Phép.

Bác Sĩ về Rối Loạn Sử Dụng Dược Chất 
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Cố Vấn về Rối Loạn Sử Dụng  
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Trở Thành Cố Vấn hoặc Bác Sĩ Điều Trị  
Rối Loạn Sử Dụng Dược Chất Gây Nghiện 

HÃY LÀ NGƯỜI 
THAY ĐỔI NHỮNG CUỘC ĐỜI!  

Thực Hiện Bước Đầu Tiên trên Con Đường Sự Nghiệp Thú Vị!

Nhấn vào đây để xem danh sách các Chương Trình Đào Tạo và các Trường được Công Nhận.

Nhấn vào đây để tìm kiếm và nộp đơn xin việc tại các cơ sở điều trị SUD trên khắp Quận Los Angeles. 

Xin ghé vào trang mạng MakeADifferenceLA.org để biết thêm thông tin.

Tại sao là bây giờ?   
Cứ mỗi tám phút, có ai đó ở Mỹ chết vì vô ý dùng thuốc quá liều. Việc sử dụng rượu và ma túy tiếp tục gia tăng.  

Nghiện rượu và ma túy có phải là mối lo ngại của sức khỏe cộng đồng không?  
Phải, rất nhiều người không nhận được sự chăm sóc mà họ cần, nhưng chúng tôi biết rằng việc điều trị là có hiệu 
quả và có thể phục hồi. 

Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles đang tìm những người chu đáo và tận tâm để trở thành cố vấn và bác sĩ điều 
trị rối loạn sử dụng dược chất gây nghiện tại một trong hơn 200 tổ chức đối tác trên khắp Los Angeles. 

Tham gia vào Ngành Nghề và Cơ Hội Cao Quý Đang Phát Triển 

Việc làm cho cố vấn về lạm dụng dược chất gây nghiện, rối loạn hành vi và sức khỏe tâm thần được 
dự đoán sẽ tăng 23% từ năm 2016 đến năm 2026, nhanh hơn nhiều so với mức trung bình cho tất 
cả các ngành nghề. 

– Cơ Quan Thống Kê Lao Động
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https://www.governmentjobs.com/careers/lacounty?keywords=substance+abuse
http://MakeADifferenceLA.org

