Trung Tâm Sống
Khỏe Đông Nam

Các tính năng
bao gồm:
TẦM NHÌN TRUNG TÂM SỐNG KHỎE
CHO ĐÔNG NAM SAN DIEGO
Trung Tâm Sống Khỏe Đông Nam mới sẽ là một cơ

Không gian hội
nghị & họp
dcộng đồng
Vườn thiền
và chăm sóc
sức khỏe

sở đẹp, thân thiện với môi trường, nằm gần giao lộ
lịch sử của cộng đồng, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận
với nhiều dịch vụ y tế và xã hội.

Trung Tâm Sống Khỏe sẽ cung cấp cho Quận và cả
các dịch vụ cộng đồng dựa trên hiểu biết về sang
chấn và nhạy cảm về mặt văn hóa để tăng cường
sức khỏe và phúc lợi của cư dân cũng như củng cố

Mở rộng
đường mòn
Chollas Creek
Nghệ Thuật
Công Cộng
Ngoài Trời và
Trong Nhà

gia đình và cộng đồng.
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TRUNG TÂM NGUỒN NHÂN LỰC GIA
ĐÌNH
• Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình sẽ hỗ trợ cư
dân quận tìm kiếm nhà ở, bảo hiểm y tế, hỗ trợ
thực phẩm và dinh dưỡng, cũng như hỗ trợ tài
chính và việc làm.

DỊCH VỤ CỦNG CỐ GIA ĐÌNH

• Dịch Vụ Phúc Lợi Trẻ Em trên cơ sở cộng đồng
sẽ hỗ trợ trẻ em đoàn tụ với gia đình bằng cách
cung cấp không gian thăm nom và giáo dục từ
cha mẹ ở một địa điểm thuận tiện hơn.

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

•

HỖ TRỢ TRẺ EM

Điều Dưỡng Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ cung cấp
dịch vụ thăm khám tại nhà, nâng cao sức khỏe,
vận động, tiếp cận cộng đồng và các hoạt động
hợp tác nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho
bà mẹ và trẻ em.

• Phòng Dịch Vụ Hỗ Trợ Trẻ Em cung cấp các
dịch vụ lấy gia đình làm trung tâm bằng cách
cộng tác với cha mẹ để thiết lập và thực thi
các lệnh của tòa án về hỗ trợ tài chính nhằm
hỗ trợ phúc lợi lâu dài của con cái họ.

CÁC DỊCH VỤ SỨC KHỎE HÀNH VI

•

Khả năng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức
khỏe sẽ được cải thiện, bao gồm điều trị rượu và
ma túy tại cộng đồng và các dịch vụ sức khỏe
tâm thần cho người lớn.

CÔNG LÝ PHỤC HỒI

•

Sử dụng TRUST (Điều trị, Công lý phục hồi, Hợp
nhất các Dịch vụ hỗ trợ với Chăm sóc dựa trên
hiểu biết về sang chấn), Quản chế sẽ hỗ trợ
khách hàng thanh niên và người lớn thông qua
mô hình công lý phục hồi nhằm nâng cao an toàn
cộng đồng cho tất cả cư dân.

NGƯỜI LỚN TUỔI & NGƯỜI KHUYẾT TẬT

DỊCH VỤ QUÂN NHÂN & CỰU CHIẾN BINH
Quân nhân, cựu chiến binh, những người

• Các dịch vụ cộng đồng sẽ được cung cấp cho
người lớn tuổi, người khuyết tật và các thành viên
trong gia đình của họ, để giúp cư dân được an toàn
trong nhà của họ và thúc đẩy cuộc sống lành mạnh
và đáng sống.

•

PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG

•

Các nguồn lực về việc làm sẵn sàng và đào tạo
việc làm sẽ luôn sẵn có dành cho người lớn và
thanh niên đang tìm kiếm việc làm và các dịch vụ
dạy nghề.

sống sót và những người phụ thuộc sẽ nhận
được các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng với phạm
vi rộng rãi.

• Các dịch vụ bổ sung do các đối tác và nhà cung
cấp cộng đồng địa phương cung cấp sẽ luôn
sẵn có dành để hỗ trợ cư dân.

