
Ang mga ahente ay handa 24/7 para sa inyong mga tawag at emails.

Sagutin lamang ang 10 madadaling mga tanong para makakuha ng malawak na listahan ng referrals
ng mga applicable na care providers. Ang Care Solace humahawak ng lahat ng klase ng private
insurance kasama ang Medi-Cal, Medicaid and Medicare pati na rin ang mga walang insurance. Ang
kanilang plataporma ay nagfifilter sa pamamagitan ng edad,kasarian, zip code at special request.

Ang distrito ng El Dorado Union High School District ay nais na mapagbuti ang kultura ng kalusugan,
kaligtasan at mabuting pagkatao ng mga mag-aaral at magulang. Sa aming pagsisikap na magtuloy tuloy
ang suporta sa aming pangako, ang inyong distrito ay gumawa ng kasunduan kasama ang Care Solace.

Ang Care Solace ay isang online resource na may 24/7 concierge na ang layunin ay tulungan ang mga tao
na humanap ng provider na may kaugnayan sa Lokal na Mental Health at Counseling services. Ang Care
Solace ay isang tool ng mga empleyado ng paaralan sampu ng mga pamilya para kumonekta sa
komunidad ng mental healthcare resources at providers. Ang proprietary care navigation system ay naka
konekta sa malawak na database ng mental health care resources para makita ang mga masusing pinili na
mga therapists at mga programa sa loob lamang ng ilang minuto.

Ang mga empleyado ng paaralan sa distrito at mga pamilya ay maaaring makuha ang serbisyo ng Care
Solace sa dalawang paraan;

  1. Tumawag sa (888) 515-0595 para makausap ang inyong concierge team.

  2. Bistahin ang inyong custom district link sa www.caresolace.com/eduhsd

Ang Care Solace ay available na para sa lahat ng estudyante sa inyong distrito,empleyado at mga pamilya
ng walang bayad. Ang Care Solace ay hindi kukunin ang inyong pangalan,tirahan,numero ng telepono at
araw ng kapanganakan. Lahat ng impormasyon na ilalagay sa Care Solace tool ay confidential.

Paalala. Ang serbisyo ng Care Solace ay isang optional resource by choice at hindi mandatory. Kung kayo
ay interesado para sa isang counseling-related na serbisyo ngaun,bisitahin lamang ang
www.caresolace.com/eduhsd

Mainit na Pagbati,
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Superintendent
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