Nhằm đảm bảo trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình có cơ hội tìm đến và sử
dụng các nguồn trợ giúp về sức khỏe tâm lý để giữ gìn sức khỏe và dễ dàng
hòa nhập vào xã hội.

PROJECT HOPE
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thích hợp về văn hóa và nói được
nhiều thứ tiếng Á Châu. Dịch vụ được miễn phí cho các gia đình và
những người chưa nhận đủ dịch vụ mà có lợi tức thấp. Chúng tôi cứu
xét và thiết lập các biện pháp can thiệp nhằm giảm bớt sự đố kỵ cũng
như các yếu tố rủi ro.

Trẻ em và thanh
thiếu niên

Gia đình

Cộng đồng

Chương trình chăm sóc và giúp đỡ những em gặp căng thẳng,
tâm trạng buồn chán, sống cô lập, có biến chuyển trong cuộc
sống, hành vi thay đổi, v.v.
Chương trình hướng dẫn cho cha mẹ quá bận rộn, không biết
làm gì để giúp con, cảm thấy mặc cảm khi tìm sự trợ giúp

Chương trình cung cấp việc giáo dục và thông tin cho các
thành viên cộng đồng về sức khỏe tâm lý và các nguồn trợ
giúp sẵn có

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ
- Kiểm tra sức khỏe tâm lý để xác định nhu cầu cụ thể
- Can thiệp khi gặp khủng hoảng
- Giới thiệu và giúp chuyển đổi sang các dịch vụ phù hợp
- Hỗ trợ cá nhân và quản lý hồ sơ
- Huấn luyện kỹ năng
- Tư vấn ngắn hạn cho cá nhân, cho thành viên gia đình
và có những nhóm hỗ trợ
- Hỗ trợ và hướng dẫn cho phụ huynh
- Các nhóm hỗ trợ cho trẻ em và phụ huynh
- Hội thảo và thuyết trình giáo dục
- Có quầy bàn thông tin và tư vấn

Nếu cần biết thêm chi ti ết, xi n vui l òng gọi
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