Những Dịch Vụ Trong
Cơn Khủng Hoảng:
Đội Ngũ Chẩn Bệnh
Trung Ương
(24 giờ 7 ngày/tuần)
(866) 830-6011 hoặc
(714) 517-6353
Đường Dây Nóng Can Thiệp
Khủng Hoảng của Quận Cam
(24 giờ 7 ngày/tuần)
(877) 727-4747
Đường Dây Ấm của Quận Cam
(877) 910-9276

Những Nguồn Dịch
Vụ Khác:
Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần
của Cơ Quan Y Tế Quận Cam
Trang mạng
http://ochealthinfo.com/bhs

Viễn Ảnh của Phân
Ngành Phòng Ngừa
và Điều Trị Sớm:
Hợp tác với cộng đồng đa dạng
của Quận Cam nhằm mang lại
sức khỏe tâm thần và cuộc
sống lành mạnh.

Sứ Mạng của Phân
Ngành Phòng Ngừa
và Điều Trị Sớm:
Chúng tôi cung cấp dịch vụ có
chất lượng cao bằng sự đồng
cảm, trung thực và công minh
nhằm mang lại cuộc sống lành
mạnh cho những cá nhân, gia
đình trong cộng đồng đa dạng
của chúng ta thông qua các
chương trình phòng ngừa và
điều trị sớm có hiệu quả và
sáng tạo.

Đường Dây Thông Tin và
Hướng Dẫn Dịch Vụ
855-OC-LINKS (855-625-4657)
National Alliance on Mental
Illness (NAMI)
Orange County Chapter
(714) 544-8488

Health Care Agency
Behavioral Health Services
Prevention & Intervention

OC CREW
Trung Tâm Hỗ Trợ Phục Hồi,
Giáo Dục & Cuộc Sống Lành
Mạnh của Quận Cam

792 W. Town & Country Road
Building E
Orange, Ca 92868
Health Care Agency
Behavioral Health Services
Prevention & Intervention

(714) 480-5100
Fax (714) 836-5801
E-mail: OC_CREW@ochca.com

OC CREW phục vụ thanh thiếu
niên tuổi từ 14-25, và những
người có vai trò quan trọng trong
cuộc sống của họ, bằng các
dịch vụ hỗ trợ dành cho những
ai đang bị ảnh hưởng bởi chứng
rối loạn tâm thần trong giai đoạn
đầu.
OC CREW cũng nỗ lực nâng
cao sự nhận thức và giảm thiểu
những ác cảm về chứng rối loạn
tâm thần qua việc nâng cao kiến
thức cho cộng đồng.

Lời Chứng Thực
của Thân Nhân:
“Chúng tôi đã được giúp đỡ rất
nhiều từ các nhóm hỗ trợ gia
đình. Chúng tôi đã học được
cách để giúp con gái của chúng
tôi và đã học hỏi được rất nhiều
về căn bệnh này.”
“Nhân viên OC CREW đã quan
tâm và hỗ trợ rất nhiều cho các
gia đình.”
“Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ mà con
cái và gia đình tôi đã nhận được.”

Chứng Rối Loạn Tâm
Thần là gì?
Từ ngữ rối loạn tâm thần (Psychosis)
được dùng để mô tả những tình
trạng tác động lên sự suy nghĩ làm
cho người ta xa rời thực tế. Khi ai đó
bị mắc bệnh theo cách này, thì được
xem là đang trải qua một giai đoạn
rối loạn tâm thần tâm thần.
Chứng rối loạn tâm thần thường
thấy xảy ra ở những người trong
độ tuổi thanh niên và khá phổ biến.
Khoảng 3 trong số 100 người trẻ
tuổi sẽ trải qua một giai đoạn rối
loạn tâm thần. Hầu hết sẽ phục hồi
hoàn toàn sau sự trải nghiệm này.
Chứng rối loạn tâm thần có thể xảy
ra cho bất cứ ai. Một giai đoạn rối
loạn tâm thần có thể được điều trị,
và sự phục hồi là khả thi.

OC CREW cung
cấp các dịch vụ sau:
∙∙ Thu thập dữ kiện về triệu chứng &
thẩm định nhu cầu
∙∙ Quản lý hồ sơ
∙∙ Tư vấn cho cá nhân hoặc gia đình
∙∙ Dịch vụ cho người có tâm bệnh
∙∙ Nhóm nâng cao kiến thức cho các
gia đình
∙∙ Các hoạt động cho sức khoẻ và
cuộc sống lành mạnh
∙∙ Hỗ trợ việc học phổ thông & học nghề

C.V.

Quy Trình Tiếp Nhận:
OC CREW xem xét tất cả mọi
sự giới thiệu trong cộng đồng và
cung cấp sự thẩm định tâm lý.
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng
liên lạc:
Trung Tâm Hỗ Trợ Phục Hồi,
Giáo Dục & Cuộc Sống Lành
Mạnh của Quận Cam
792 W. Town & Country Rd.,
Building E
Orange, CA 92868
(714) 480-5100 Phone
(714) 836-5801 Fax
E-mail us at:
OC_CREW@ochca.com

