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Blackbird 
House
Chương trình Nghĩ 
dưỡng Điều hành bởi 
người cùng hoàn cảnh 
dành cho người lớn tại 
Quận Santa Clara

 www.fcservices.org

GIỚI THIỆU
Dịch vụ Gia đình & Trẻ em của Thung lũng Silicon 
là một bộ phận của tổ chức phi lợi nhuận Caminar 
ở Bắc California.

Nhiệm vụ của chúng tôi là trao quyền và hỗ trợ 
các cá nhân và gia đình tiến tới sự phục hồi sức 
khỏe, khỏe mạnh và độc lập.

Các chương trình tại Quận Santa Clara của chúng 
tôi bao gồm:

• Dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe tâm thần 
ngoại trú cho thanh thiếu niên và người lớn

• Điều trị cai nghiện cho người lớn (dịch vụ canh 
giữ, nhập viện một phần, ngoại trú chuyên 
sâu, ngoại trú)

• Bạo lực gia đình và phòng chống lạm dụng 

• Các chương trình LGBTQ (LGBTQ Youth 
Space, LGBTQ Wellness)

• Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ 
em và người lớn bị Điếc hoặc Nghe kém

• Chương trình tư vấn và hỗ trợ gia đình tại địa 
phương

• Chương trình Nghỉ dưỡng Được điều hành bởi 
người cùng hoàn cảnh của Blackbird House

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Blackbird House
408.292.2777
blackbirdhouse@fcservices.org

Thông tin chung
408.292.9353
info@fcservices.org

 www.fcservices.org

TRỞ VỀ VỚI SỰ 
KHỎE MẠNH, YÊU 
ĐỜI

Họ đã giúp tôi thoát 
khỏi những suy nghĩ 
tăm tối. Bây giờ tôi 
cảm thấy tốt hơn gấp 
10 lần.

. . . 

Cảm ơn các bạn rất 
nhiều vì đã giúp tôi 
xóa đi những lo âu và 
phiền muội.

. . . 

Điều đó giúp tôi tìm 
lại được bản thân 
mình.
Chia sẻ từ những vị khách gần đây
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG 
TÔI

Hi vọng - Chúng tôi tin tưởng rằng mọi thứ 
có thể trở nên tốt đẹp hơn. Cho dù hiện tại 
mọi chuyện có tồi tệ như thế nào đi chăng 
nữa, khoảnh khắc này rồi cũng sẽ qua.

Trao quyền - Chúng tôi khuyến khích bản 
thân và những người khác phát huy hết tiềm 
năng của mình bằng cách cho phép họ tìm 
thấy sức mạnh nội lực.

Hồi phục - Chúng tôi tin rằng các cá nhân 
trải qua những thử thách sức khỏe tâm thần 
có thể tiếp tục sống cuộc sống trọn vẹn và 
thành công.

Tương hỗ - Bất kể chức danh công việc, tất 
cả chúng tôi đều cố gắng đối xử bình đẳng và 
tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi tôn trọng tính 
hợp lệ của những trải nghiệm, suy nghĩ, ý kiến 
và cảm xúc của mỗi cá nhân.

Liêm chính - Chúng tôi luôn hoạt động với 
sự liêm chính – kể về mặt cá nhân và trong 
công việc.

ĐIỀU KIỆN

Người đủ điều kiện:
• Từ 18 tuổi trở lên có đầy đủ các 

quyền lợi Medi-Cal, đủ điều kiện 
tham gia Medi-Cal hoặc không có 
bảo hiểm y tế,

• Tự nhận mình là người gặp phải các 
vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc 
tình trạng đau khổ không đáp ứng 
các yêu cầu nhập viện điều trị nội 
trú,

• Có một nơi cư trú được xác minh 
để ở lại tại Quận Santa Clara tại thời 
điểm xin tham gia chương trình (có 
thể bao gồm một nơi ở),

• Tự nguyện đồng ý tham gia vào các 
dịch vụ,

• Không cần cai nghiện hoặc chăm sóc 
y tế tức thời, và 

• Có thể hoạt động độc lập trong một 
môi trường chung (bao gồm cả quản 
lý các nhu cầu y tế)

Blackbird House dành cho mọi người thuộc 
mọi giới tính và khuynh hướng tình dục.

Hoàn toàn miễn phí cho các vị khách.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Để biết thông tin hoặc để sắp xếp một 
kỳ nghỉ, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

408.292.2777 
blackbirdhouse@fcservices.org

Blackbird House - Chương trình Nghĩ dưỡng Điều hành bởi người cùng hoàn cảnh dành cho người lớn tại Quận Santa Clara

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA 
CHÚNG TÔI
Nghỉ dưỡng tại Blackbird là dịch vụ tự 
nguyện, ngắn hạn, được điều hành bởi 
những người cùng hoàn cảnh, cung cấp hỗ 
trợ khủng hoảng phi lâm sàng nhằm giúp 
mọi người tìm ra sự thấu hiểu và phương 
pháp mới để phục hồi và tiếp tục vui sống.

Các vị khách có thể lưu trú tại đây tối đa 14 
ngày.

Blackbird House hoạt động 24 giờ mỗi ngày 
trong môi trường giống như ở nhà. Trong 
thời gian lưu trú, các vị khách có thời gian, 
không gian và nhận được hỗ trợ để biến 
những gì có thể là khủng hoảng của bản 
thân thành thời gian để học hỏi và phát 
triển.

Các vị khách có thể chọn tham gia vào các 
nhóm và các hoạt động chăm sóc sức khỏe 
và kết nối với các nguồn lực hỗ trợ của địa 
phương.

Dịch vụ này được điều hành bởi những 
người có cùng hoàn cảnh, những người “đã 
từng ở vào tình huống tương tự” và những 
những cá nhân đã hoàn thành khóa đào 
tạo đầy đủ về hỗ trợ sức khỏe cho các vị 
khách.


