EL DORADO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
Kính gửi các gia đình của El Dorado,
Học Khu Thống Nhất El Dorado Union High School District muốn nâng cao và thúc đẩy sự phát triển đối với
văn hóa về sức khỏe, an toàn và hạnh phúc của học sinh, nhân viên và phụ huynh. Trong nỗ lực đảm bảo
cam kết này trong kỳ nghỉ hè, khu học chánh muốn giới thiệu đến các gia đình về dịch vụ sức khỏe tâm
thần 24/7 dành cho bạn thông qua đối tác Care Solace của chúng tôi.
Care Solace là một nguồn tài nguyên trực tuyến với đội ngũ điều hướng viên sức khỏe luôn online 24/7 để
hỗ trợ cho các cá nhân tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Care Solace là công cụ để nhân viên
nhà trường và gia đình kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng
đồng. Hệ thống của họ có chứa lượng cơ sở dữ liệu khổng lồ được kiểm duyệt cẩn thận về các nguồn lực
chăm sóc sức khỏe tâm thần, công cụ tìm kiếm của họ dựa vào đó để tìm các chương trình về chăm sóc
sức khỏe tâm thần và dịch vụ trị liệu trực tuyến tại địa phương trong vài phút.
Nhân viên và gia đình của trường có thể sử dụng các dịch vụ của Care Solace theo hai cách:
1. Gọi (888) 515-0595 hoặc gửi email weserve@careolace.org để nói chuyện với ai đó từ nhóm Điều hướng
viên chăm sóc sức khỏe.
Họ luôn có nhân viên thường trực để nhận điện thoại hoặc email của quý vị 24/7.
2. Truy cập vào địa chỉ www.caresolace.com/eduhsd
Trả lời mười câu hỏi đơn giản trên nền tảng bảo mật của họ để nhận được danh sách các nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Care Solace nhận hỗ trợ cho tất cả các loại bảo hiểm tư
nhân bao gồm Medi-Cal, Medicaid và Medicare và cả những gia đình không có bảo hiểm. Hệ thống
cũng có bộ lọc cụ thể cho các nhà cung cấp cũng dịch vụ theo độ tuổi, giới tính, mã zip và bất kỳ
yêu cầu đặc biệt nào.
Care Solace có sẵn cho học sinh và gia đình sử dụng miễn phí. Care Solace sẽ không yêu cầu quý vị cung
cấp các thông tin như tên, địa chỉ nhà, số điện thoại và ngày tháng năm sinh. Tất cả thông tin được chia sẻ
với Care Solace hoặc được nhập trên trang web của họ là hoàn toàn bí mật và được lưu trữ an toàn.
Xin lưu ý, dịch vụ này là một nguồn tài nguyên miễn phí tùy chọn có sẵn cho các gia đình trong khu vực của
chúng tôi. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm kiếm các dịch vụ liên quan đến tư vấn tại thời điểm này, vui lòng
gọi cho họ theo số (888) 515-0595.
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