
 

Dịch Vụ Y Tế Tâm Trí 

Dịch Vụ Di Động Đáp Ứng Tình Trạng 
Khủng Hoảng 

 
 
 

Cư Dân sống trong Quận Hạt Santa Clara có thể gọi số 1-800-704-0900, 

từ Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, và bấm số #3 cho tiếng 

Việt và chọn mục #2 để yêu cầu được cung cấp Dịch Vụ Di Động Đáp Ứng 

Tình Trạng Khủng Hoảng (Mobile Crisis Response Team). 

 
Chuyên Viên Y Khoa thuộc Nhóm Di Động Đáp Ứng Tình Trạng 

Khủng Hoảng sẽ kiểm tra và giám định sự khủng hoảng, trên điện 

thoại, và sẽ đến can thiệp tại bất nơi nào cơn khủng hoảng đang 

xảy ra. Nhóm di động đáp ứng ngay lập tức, giúp giải quyết và can 

thiệp khủng hoảng tại các địa điểm trong khắp quận hạt. 

 
Nhóm Di Động tiếp ứng những cá nhân trong cơn khủng hoảng với các 

triệu chứng bệnh tâm trí, có thể là muốn tự tử hoặc có nguy cơ và cần 

được giám định để nhập viện điều trị về tâm trí. Nhóm di động gồm có 

các chuyên viên y khoa và chuyên viên trị liệu đã được huấn luyện và rất 

chuyên nghiệp trong việc đáp ứng tình trạng khủng hoảng. 

 
Nhóm Di Động làm việc mật thiết với cơ quan công lực, đường dây nóng về 

khủng hoảng, cộng đồng và các thành viên trong gia đình. Các dịch vụ cung cấp 

bao gồm giám định cơn khủng hoảng, can thiệp, làm dịu tình hình, và kết nối hay 

giới thiệu người trong tình trạng khủng hoảng đến nguồn hỗ trợ của 

cộng đồng. 

 
Nhóm Di Động Đáp Ứng Tình Trạng Khủng Hoảng làm việc Thứ Hai đếnThứ Sáu, từ 8 giờ 

sáng đến 8 giờ tối. Ngoài giờ làm việc trên, xin cũng gọi số này - 1-800-704-0900, sẽ 

luôn luôn có chuyên viên y tế trực 24/7 để định lượng/đánh giá tình hình và chuyển điện 

thoại của người gọi đến các dịch vụ thích hợp. 

 
Có thông dịch cho trên 200 ngôn ngữ qua dịch vụ thông dịch trên điện thoại. 

 
Nhóm Di Động Đáp Ứng Tình Trạng Khủng Hoảng được Sở Y Tế Tâm Trí Quận Hạt Santa 

Clara tăng cường thêm dịch vụ đáp ứng cho các trường hợp khẩn cấp về y tế tâm trí. 

 

Nhóm Di Động Đáp Ứng Khủng Hoảng 

Gọi 1-800-704-0900 
Thứ Hai-Thứ Sáu, 8g. sáng đến 8g. tối 
Bấm Số #3 cho tiếng Việt và chọn mục #2 

Đường Dây Nóng Ngăn Ngừa Khủng Hoảng & Tự Tử 

1-855-278-4204 
Hoặc text chữ “RENEW” đến 741741 

Làm việc 24/7, bảo mật & miễn phí 

 

  


