Dịch vụ
Tiếp cận Người
Vô gia cư
Những cư dân Alhambra đang trải qua tình
trạng vô gia cư và những người có nguy cơ
vô gia cư có thể nhận được các dịch vụ sau
đây, được điều chỉnh cho phù hợp với nhu
cầu của từng khách hàng:
· Giải quyết khủng hoảng nhà ở thông qua
phiếu trả tiền nhà nghỉ và các nguồn lực địa
phương khác;
· Sắp xếp nhà ở thông qua một Hệ
thống Tiếp nhận Phối hợp;
· Tư vấn, quản lý trường hợp và hỗ trợ đồng đẳng
để phá vỡ chu kỳ của tình trạng vô gia cư;

Liên lạc với
chúng tôi

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết cần hỗ trợ, vui lòng
liên hệ với Nhóm HOME. Vui lòng bao gồm càng
nhiều thông tin bạn có về (những) người cần hỗ
trợ càng tốt và thông tin liên hệ của bạn.

· Điều trị các rối loạn do rượu, ma túy, sức
khỏe tâm thần và sang chấn tâm lý;
· Tư vấn gia đình;
· Tư vấn tập trung vào băng đảng;
· Giáo dục kỹ năng sống để hỗ trợ
sống tự lập;
· Dịch vụ xét nghiệm, tư vấn và dự phòng lây
nhiễm HIV;
· Phòng khám sức khỏe ban đầu và điều phối
dịch vụ với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe ban đầu; và
· Các Tổ chức Cộng đồng cho các vấn đề về dịch
vụ dành cho người vô gia cư.

(626) 421-6311 / (626) 537-1807 Sau Giờ Làm việc
AlhambraHomelessOutreach@lacada.com
https://www.lacada.com/
Số điện thoại không khẩn cấp Alhambra:
(626) 570-5151
Khẩn cấp: 911
Truy cập www.cityofalhambra.org để biết
thông tin về hoạt động phục hồi thực phẩm
và các dịch vụ địa phương.

Nhóm Đánh giá Tâm thần
của Dịch vụ Tiếp cận Người
Vô gia cư
United In Care

Tài nguyên Phòng
chống Vô gia cư
Đường dây Thông tin 24 giờ của
Quận LA

Nhóm HOME là đầu mối liên hệ ban đầu của
Thành phố Alhambra với các cá nhân và gia đình
đang trải qua tình trạng vô gia cư hoặc vật lộn với
các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Sở Cảnh sát
Alhambra

Sứ mệnh của chúng tôi là hợp tác và giúp đỡ các cá
nhân và gia đình đang trải qua tình trạng vô gia cư

Nhóm HOME bao gồm một Cảnh sát Alhambra,
một Nhân viên Xã hội Tâm thần từ Sở Sức khỏe
Tâm thần Quận Los Angeles, và Điều hướng viên
Tiếp cận Người vô gia cư từ L.A. CADA.

để họ có thể chăm sóc bản thân tốt hơn và tìm ra
các giải pháp nhà ở lâu dài.

Các Trung tâm Los Angeles
về vấn đề Lạm dụng
Rượu và Ma túy

Sứ mệnh của L.A. CADA là cứu sống, hợp nhất các
gia đình và bảo vệ cộng đồng thông qua tư vấn cai
nghiện và giáo dục lối sống lành mạnh.
L.A. CADA sẽ giới thiệu những người đang trải qua
tình trạng vô gia cư vào chương trình chăm sóc sức
khỏe hành vi liên tục rộng rãi của mình và tất cả
những người tham gia sẽ được tiếp cận với một loạt
các dịch vụ cộng đồng địa phương do Điều hướng
viên Tiếp cận Người vô gia cư của L.A. CADA
điều phối.

Nhóm làm việc cùng nhau để đánh giá từng tình
huống và xác định cách hỗ trợ các nhu cầu cá
nhân bằng một loạt các giải pháp. Cho dù tình
trạng vô gia cư là do mất thu nhập, các vấn đề về
sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất kích thích,
thiếu đào tạo việc làm hay các vấn đề khác, vẫn có
những lựa chọn có sẵn để hỗ trợ mỗi người.
Phương pháp của Nhóm HOME không chỉ cung
cấp các câu trả lời ngắn hạn mà còn phát triển
các giải pháp lâu dài cho các thành viên cộng
đồng dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi.
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Đường dây Trợ giúp về
Rượu/Ma túy

800-229-7708

Đường dây Giới thiệu Sức khỏe
Tâm thần Quận LA

800-854-7771

Đường dây Ngăn chặn Khủng
hoảng Tự tử

800-273-8255

Tổ chức Cựu chiến binh Quốc gia 888-777-4443
Đường dây nóng dành cho phụ
nữ bị ngược đãi
Nhóm Ứng cứu Khẩn cấp LAHSA

626-793-3385
213-225-6581

LA County Housing Resource
Center (Trung tâm Nguồn lực
Nhà ở Quận LA)

877-428-8844

Exodus Urgent Care Center
(Trung tâm Chăm sóc Khẩn
cấp Exodus)

323-276-6400

Dự án The Trevor Project (Dành
cho Thanh thiếu niên LGBTQ)

866-488-7386

Phòng khám Tzu
Chi Foundation Clinic

626-281-3383

Housing Rights Center (Trung
tâm Quyền về Nhà ở)

800-477-5977

Bệnh viện Alhambra

626-570-1606

