
                                              
                                              MENTAL AWARENESS FLYER   VIETNAMESE 
                                                               TRANSLATED BY ESOL BILINGUAL MIGRANT PROGRAM OF SAINT LOUIS PUBLIC SCHOOLS                              JUNE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Cứ sáu thanh niên từ 6-17 tuổi thì có một 

người mắc chứng rối loạn sức khỏe tâm thần 

mỗi năm ở Hoa Kỳ, tuy nhiên chỉ một nửa số 

thanh niên có tình trạng sức khỏe tâm thần 

được điều trị bằng bất kỳ hình thức điều trị nào 
trong năm qua (NAMI). 

 
Trường Công lập St. Louis cung cấp cho học 

sinh các dịch vụ sức khỏe tâm thần bởi nhân 

viên tại trường cũng như các nhà cung cấp 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần được 

đào tạo từ các đối tác cộng đồng. Nếu học 

sinh của bạn cần giúp đỡ hoặc đang gặp 

khủng hoảng, điều tối quan trọng là phải tìm 

sự trợ giúp của chuyên gia. 

Đường dây khủng hoảng sức khỏe tâm thần 
Đường dây nóng ngăn chặn tự tử quốc gia. Gọi-

Nhắn tin hoặc Trò chuyện 988. 
 

Phản hồi về sức khỏe hành vi. 24 giờ hỗ 

trợ khủng hoảng, tư vấn qua điện thoại 
và các nguồn lực có trụ sở tại St. Louis. 

Gọi (314) 819-8802, soạn BHEARD gửi 

31658 hoặc trò chuyện trực tuyến tại 
bhrstl.com 

Đường dây trợ giúp về khủng hoảng của 

KUTO. Trẻ em dưới 21 tuổi. (314) 644-

KUTO (5886). Được nhân viên bởi các 

tình nguyện viên được đào tạo hàng ngày 

sau 4:00 chiều.  

Đường dây trợ giúp của Dự án Trevor 

dành cho giới trẻ LGBTQ. Gọi 1-866-488-

7386 hoặc nhắn tin BẮT ĐẦU gửi 678-678.  

Tiếp cận trong ngày với các dịch vụ sức khỏe tâm thần 
 

Sức khỏe hành vi của BJC. 1430 Olive, Suite 400, 

St. Louis, MO 63103. (314) 206-3783. Mở 

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều 

Trung tâm Hopewell (Lacy Clay Center for Children’s 

Health). 5647 Đại lộ Delmar, St. Louis, MO 63112. 

(314) 531-1770. Mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8:30 

từ sáng đến 5 giờ chiều 

Chăm sóc khẩn cấp Sức khỏe Hành vi Sức khỏe SSM. 

12355 DePaul Drive, Suite 150, St. Louis, MO 63044. 

(314) 344-7200. Mở cửa bảy ngày một tuần từ 9:00 sáng 

đến 7:00 tối. 


