
 

Trong những thời điểm 
khó khăn, quý vị hãy 
nhớ lưu tâm tới tinh 
thần và sức khỏe của 
mình. 
#HealthyMindsPhilly 
#mindPHL 

Số Điện Thoại Cần Biết 24/7  

215-685-6440 888-545-2600 
Đối với khủng hoảng về sức khỏe tâm thần Đối với các dịch vụ về sức khỏe tâm thần và 

cai nghiện 
Địa Điểm Cần Tới cho các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe hành vi 
Bệnh Viện Friends  Hall Mercer Trung Tâm Ứng Cứu Khủng Hoảng Trẻ Em 
4641 Roosevelt Blvd.  234 S. Eighth St. 3300 Henry Ave., Falls Center 2, Suite 3N 
215-831-2600  215-829-5433 215-878-2600 
   

Trung Tâm Y Tế Einstein Bệnh Viện Episcopal Các Điểm Điều Trị Vùng Đông Bắc (NET 
Access Point) (Điều Trị Opioid) 

5501 Old York Road  100 E. Lehigh Ave. 499 N. Fifth St. 
215-951-8300  215-707-2577 844-533-8200 
  

Trang Web Cần Truy Cập  

Dành cho việc sàng lọc sức khỏe hành vi, Để tìm các dịch vụ sức khỏe tâm thần và cai 
nghiện 

đào tạo Sơ Cứu Sức Khỏe Tâm Thần, cũng như nhà cung cấp cho người nhận 
Medicaid 

sự kiện và tài nguyên trực tuyến 24/7, hãy truy cập trực tuyến, hãy truy cập 
HealthyMindsPhilly.org CBHPhilly.org 

Để xem thêm tài nguyên, hãy dùng camera trên điện 

thoại di động của quý vị để quét mã QR hoặc truy cập 
DBHIDS.ORG/BOOST 
sức khỏe • sức khỏe hành vi • can thiệp sớm khuyết tật trí tuệ • 
hỗ trợ cộng đồng 

Chúng tôi đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sức khỏe và sự khỏe 
mạnh của mọi người dân Philadelphia thông qua phương pháp tiếp cận sức 
khỏe toàn dân. Bằng cách hỗ trợ toàn bộ cộng đồng chịu trách nhiệm về sức 
khỏe của chính mình, DBHIDS giúp tạo ra một Philadelphia mà mọi cư dân đều 
có thể phát triển. 

 

http://healthymindsphilly.org/
http://cbhphilly.org/


 

Mẹo cải thiện tâm trạng 
của quý vị trong những 
thời điểm khó khăn. 
#HealthyMindsPhilly 
#mindPHL 

 
 
 
Nhận Hỗ Trợ 
Những sự giúp đỡ cơ bản có thể 
tạo nên sự khác biệt lớn. 
• Hãy xin được trợ giúp với những 

công việc cấp bách nếu quý vị 
đang cảm thấy quá sức. 

• Nhận hỗ trợ tinh thần. Chia sẻ 
sự mệt mỏi hoặc trút bầu tâm sự 
có thể giải tỏa áp lực và giúp 
quý vị bước tiếp. 

• Hãy cân nhắc đến sự hỗ trợ từ 
phía chuyên gia, nếu cần. 

Sức Khỏe của Người 
Chăm Sóc 
Những người chăm sóc cũng nên 
tự lưu tâm tới bản thân mình về cả 
thể chất lẫn tinh thần. 

• Hãy ăn uống lành mạnh, tập thể dục 
thường xuyên và ngủ đủ. 

• Tìm cách để thư giãn và nghỉ ngơi. 
Những quãng nghỉ năm phút sẽ giúp 
giảm bớt căng thẳng. 

• Tìm sự hỗ trợ từ những người thấu 
hiểu. Quý vị có thể tham gia vào một 
nhóm hỗ trợ hoặc trò chuyện cùng 
bạn bè hoặc người thân cũng đang 
là những người chăm sóc. 

 
 
 
Sức Khỏe Thanh 
Thiếu Niên 
Trẻ em ở mọi độ tuổi đều 
muốn biết: Chúng con có được 
an toàn không? Những người 
chăm sóc chúng con có được 
an toàn không? Việc này sẽ 
ảnh hưởng tới đời sống hàng 
ngày của chúng con như thế 
nào? 
• Hãy trò chuyện với con trẻ về COVID-

19, bạo lực và các sự kiện gây tổn 
thương khác; hãy lắng nghe những 
nỗi lo sợ và giải đáp các quan ngại. 

• Nếu quý vị nhận thấy có sự thay đổi 
trong hành vi (lo lắng hoặc buồn bã 
quá mức, ăn ngủ không ngon hoặc 
khó tập trung), hãy liên hệ với bác sĩ 
nhi khoa hoặc chuyên gia sức khỏe 
tâm thần để được hỗ trợ. 

Sức Khỏe Cộng Đồng 
Những sự kiện gần đây đã ảnh hưởng sâu 
sắc tới sức khỏe của các cộng đồng tại 
Philadelphia. 
• Quý vị không cô đơn! 
• Cộng đồng chính là mạng lưới an toàn trong 

những thời điểm khó khăn. Hãy hỏi thăm hàng 
xóm, gia đình và bạn bè, những người có thể cần 
hỗ trợ. 

• Để nhận hỗ trợ giúp đối phó với tổn thương cộng 
đồng, hãy gửi email tới 
NetworkOfNeighbors@phila.gov. 

 
 
 
 
Nguồn: CDC, HealthyChildren.org và MHANational.org 
Để có thêm các mẹo và tài nguyên cho cá nhân, 
trẻ em, thanh thiếu niên, gia đình và cộng đồng, 
hãy truy cập DBHIDS.ORG/BOOST 

mailto:NetworkOfNeighbors@phila.gov

