
 

 
 
 

 

Chương Trình Be Well 
OC Tại Garden Grove 
Tiếp Ứng Di Động 

Ở thành phố Garden Grove, ước tính 

có khoảng 14,500 cuộc gọi mỗi 

năm sẽ hưởng được lợi ích từ dịch 

vụ hỗ trợ này.

 
 

Sơ Lược 
 

BeWell OC của thành phố Garden Grove là đội tiếp ứng di 

động gồm có 2 tư vấn viên, hai nhân viên này cung cấp 

việc đánh giá tại cộng đồng và sự ổn định của khách hàng 

người mà đang gặp phải các khủng hoảng tinh thần hoặc 

các vấn đề sử dụng chất gây nghiện. Đội này cũng hổ trợ 

cung cấp thông tin và giới thiệu, chuyên chở, và các hổ trợ 

theo dõi và phác đồ điều trị. 
 
 
 
 

 

Đối Tượng Phục Vụ 
 

Phương thức dịch vụ này được thiết kế để phục vụ cho cư 

dân thành phố Garden Grove, không phân biệt thu nhập, hay 

tình trạng bảo hiểm- sự trợ giúp đúng nhu cầu và đúng thời 

điểm 

Dịch Vụ 
 

Đội ngũ của chúng tôi được chuẩn bị nhằm trợ giúp những 

trường hợp không khẩn cấp và không thuộc y khoa, bao 

gồm 

 
•     Khủng Hoảng về Sức Khoẻ Tâm Thần / Hành Vi 

•     Ý Tưởng Tự Sát 
 
•      Cần Sự Trợ Giúp Của Hệ Thống Công Cộng Về Nhu Cầu 

Cơ Bản (Thực Phẩm, Chỗ Ở, Nước, Quần Áo) 
 
•      Không Thể Giữ Vệ Sinh Cá Nhân, Không Thể Sinh Sống 

Khoẻ Mạnh 
 

•     Những Vấn Đề / Tranh Cãi Trong Gia Đình Mà Không 

Có Bạo Lực 

•      Lạm Dụng / Nghiện Ma Tuý & Rượu 

•       Cần Trợ Cấp Xã Hội 

•       Cần Báo Tử 

• Vô gia cư (trong sự liên kết và phối hợp với đội ngũ công 
tác trợ giúp người vô gia cư của Garden Grove)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiếp Cận Be Well OC 
thuộc Garden Grove 

 

 

Số không khẩn cấp 
 

(714) 741-5704 
 

Số không khẩn cấp của cơ quan cảnh sát Garden Grove 
 
 

Các trường hợp khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng, hãy gọi ngay 911. 
 

Qui Trình 
 

Tất cả các cuộc gọi đến đường dây không khẩn cấp và 911 

đều được bộ phận điều phối cua4 cơ quan cảnh sát thành phố 

Garden Grove phân loại tình hình, và khi phù hợp, sẽ điều 

động đội tiếp ứng di động đến trợ giúp.  Trong trường hợp có 

người cần các dịch vụ y tế, nhân viên điều phối sẽ yêu cầu 

dịch vụ khẩn cấp y tế và cứu hoả (viết tắt EMS) 

 

 
 
Việc xử dụng hai nhân viên có năng lực trong gia giảm xung 

đột sẽ giúp xác định một cách hiệu quả các vấn đề về cả 

cảmxúc và sức khoẻ xã hội của khách hàng.  Khi cần thiết, 

đội có thể chuyên chở khách hàng đến các cơ sở như trung 

tâm khủng hoảng, trung tâm giải độc, các cơ sơ sở y tế ngoại 

trú hay nơi trú ngụ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để biết thêm chi tiết: 
 

bewelloc.org/mobile 

ggcity.org/be-well 
 

(949) 749-2501 

Thứ Hai-Thứ Sáu, 9 giờ  sáng đến 5 giờ  chiều (múi giờ  Pacific)  

Các cuộc gọi sau giờ làm việc sẽ được trả lời vào ngày làm việc tiếp theo 


