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Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc: 
 

Nhi Vu 

Mental Health Peer Support Worker 
Phone (408) 792-2117 

nhi.vu@hhs.sccgov.org 
 

Maria Gonzalez 

Mental Health Peer Support Worker 
Phone (408) 792-3960 

mariaa.gonzalez@hhs.sccgov.org 

Juan Perez 

Mental Health Peer Support Worker 
Phone (408) 792-2166 

juan.perez@hhs.sccgov.org 

Lina Som 

Mental Health Peer Support Worker 
Phone (408) 792-3917 

lina.som@hhs.sccgov.org 
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Những dịch vụ cộng đồng 
 
 
Tổng đài sức khỏe tâm trí miễn phí  .......1-800-704-0900 

Press 1: Suicide and Crisis 

Press 2: Adult Mobile Crisis Services 

 Under the age of 18: 1 408 379-9085 

Press 3: Behavioral Health Urgent Care 8:00 a.m. – 7:00 p.m. 

Press 4: Referrals for Mental Health & Substance Use 

Press 5: General Information 
 
Đường dây nóng về Khủng Hoảng & Tự tử Quận Hạt 
Santa Clara ............................................................ 1 855-278-4204 
 
Crisis Text Line–English only..........Text RENEW to 741741 
 
VASC-Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ………1 408-518-6200 
 
Bạo lực gia đình  
Next Door Solutions ......................................... 1 408-279-2962  
 
Báo cáo bạo hành và bỏ bê trẻ em .......... 1 833-SCC-KIDS 
 ......................................................................... 1 833-722-5437
 ....................................................................................................................  
Báo cáo bạo hành và bỏ bê người cao tuổi 
 .......................................................................... 1 800-414-2002 
 

Điều trị sử dụng chất gây nghiện cho thanh niên  
M – F  9:00 a.m. – 6:00 p.m. ............................. 1 408-272-6518  
Sau giờ  ................................................................... 1 800-488-9919   
 
Khẩn cấp........................................................................................... 911 
Yêu cầu Crisis Intervention Trained (CIT) Officer 

 
Behavioral Health Services Department Website 
 www.sccbhsd.org 

Sinh Hoạt 

Văn Phòng Family Affair 
 

Các vấn đề sức khỏe tâm trí có thể có tác 

động tàn phá đến gia đình, bạn bè và những 

người thân yêu. Với tư cách là các thành viên 

trong gia đình đã từng trải, chúng tôi có thể 

giúp gia đình bạn quay trở lại cuộc sống lành 

mạnh và ý nghĩa bằng cách học cách xây 

dựng kế hoạch giúp tăng cường sức khỏe và 

hồi phục với các dịch vụ sau: 

• Nhân viên đã từng trải sẽ hỗ trợ các than 
nhân và gia đình 

• Nhóm hỗ trợ gia đình 

• Family WRAP® bằng tiếng Anh 

• Biện hộ trong Tòa Án Sức Khỏe Tâm Trí 

• Hỗ trợ tại trung tâm Chăm Sóc Sức Khỏe 
Tâm Trí Khẩn Cấp 

• Hỗ trợ cho các khách hàng liên quan đến 
tư pháp. 

Nhiệm Vụ 

Nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng và trao 

quyền cho các thành viên trong gia đình 

cùng những người thân yêu của họ với các 

cơ hội giáo dục, hỗ trợ, và thông tin.              

Văn phòng Family Affairs hỗ trợ hướng dẫn 

các gia đình cách sử dụng hệ thống chăm sóc 

sức khỏe sức khỏe tâm trí và hành vi. Chúng 

tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp, thông 

tin, và giáo dục với mục tiêu mang lại sự hồi 

phục và hy vọng cho mọi người. 

 

 

 

Giờ Làm Việc 

Thứ hai – Thứ sáu 

8:00 a.m. – 5:00 p.m. 

Ngoại trừ những ngày lễ 

http://www.sccbhsd.org/

