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Приділяти увагу
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Кризи

August 14, 2003
професіонал counselors
можуть допомогти ви
сортуєте через проблеми,
можете дослідити права
заміни та можете
зв'язати з ресурсами що
можете допомогти. Ніяка
криза є надто великі або
надто малі _ ми тут
допомогти.
Розумове Здоровя'
Надзвичайні Служби

Піклування Служби
Відповіді Кризи є
професійно staffed
розумова лінія кризи
здоровя', офіційно
визнаного
американською
Асоціацією Suicidology,
та є член Hopeline (1800-самогубство),
національне запобігання
самогубства hotline.
Лінія Кризи забезпечує
24 годину професійна
криза втручання
counseling, втручання
самогубства та доступ до
надзвичайного стану
розумові служби
здоровя' у п'ятьох окрузі
північний Грунтовний
регіон.

Для psychiatric
екстреності, Піклування
Служби Відповіді Кризи
являє собою число
закликати до доступу
діапазон обробки
замислив зустріти ваші
потреби. Наше розумове
здоровя' професіонали
чергують 24 години день
допомогти ви отримуєте
наступні служби:
• Телефон
стабілізація
• Консультація
• Криза
Перевищують
• Надзвичайні
Призначення
• Криза Respite

24 Лінія Кризи Години

Навчання та Освіта
Спільноти

_Завжди там та
готовий listen_
Почуття пригнічувало?
Пілкувався про
товариша або полюбив?
Пробуючи щоб
видужати з розумової
хвороби? Борючись з
думками самогубства?
Тільки потребувати
хтось розмовляти? Наш

Освіта: Прикладні
Майстерність
Втручання
Самогубства Навчання
Цього два дня семінар
замислюється
Livingworks, Inc,
суспільна компаніяслужби dedi8cated до
запобігання самогубства,
та розташовується у

Calgary, Канаді.
Найбільш поведінка
самогубства можуть
бути заважені якби
caregivers виховуються
щоб визнати
попередження знаки та
відповідають ефективно.
Семінар підготовляє
gatekeepers щоб
об'єднати керівників
втручання в щоденні
вправи. facilitators
семінару засвідчуються
Livingworks, Inc.,
Влаштуйте просунуті
міри у соціальній роботі,
counseling або
psychology, та
виконуються
практикуючі фахівці у
області запобігання
самогубства, втручання
та postvention.
У-Різновиді або
Монетарних
Пожертвуваннях:
Піклування Служби
Відповіді Кризи вітає
будь-які фінансові
дарунки.
Internship Нагода:
Студенти коледжу
шукаючий розумовий
досвід промисловості
здоровя' заохочуються
щоб перевірити це.
24-година Лінія Кризи 7
днів тиждень:
1-800-584-3578
24-година TTY/TTD
вишикують:
1-800-846-8517

