Giúp đỡ cho quý vị
Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều được miễn phí,tuy
nhiên nếu quý vị muốn thì có thể cho tiền để ủng hộ cho
chúng tôi, tiền cho này được trừ thuế. Xin nói với nhân
viên ủng hộ cho quý vị về việc này hay cho tiền thẳng
qua mạng của chúng tôi là helpingminds.org.au.

Ai là người chăm sóc?
Những người chăm sóc có thể là thành viên của gia đình,
là bạn bè hay hàng xóm của một người bị mắc bệnh tâm
thần

Hội viên
HelpingMinds là một hội từ thiện được chính phủ tài
trợ, có một ban giám đốc do các hội viên bầu lên. Gia
nhập làm hội viên không mất tiền và gia đình, bạn bè
của những ai bị bệnh tâm thần đều có thể tham gia.
Xin xem mạng của chúng tôi để biết thêm chị tiết.

Giúp đỡ quý vị, các dịch vụ của chúng tôi

Muốn biết thêm?

Xin nói chuyện với HelpingMinds, cơ quan y tế tâm thần phục
vụ cho gia đình và người chăm sóc ở Tây Úc. Chúng tôi có thể
giúp đỡ quý vị được.

182 đường Lord, Perth
Tây Úc 6000
Điện thoại: (08) 9427 7100
Fax: (08) 9427 7119
Email: info@helpingminds.org.au
Vùng đô thành và
các địa Phương ở Tây Úc
(tất cả các hẹn xin liên lạc với văn phòng trung ương)

helpingminds.org.au

Ghi tên gia nhập KHÔNG
MẤT TIỀN
Muốn ghi tên gia nhập để nhận được lá thư thông tin không
mất tiền và tạp chí xin làm ơn liên lạc với HelpingMinds ở số
(08) 9427 7100 hay gửi email tới info@helpingminds.org.au
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Vietnamese Version

Vấn để y tế tâm thần của người mà
quý vị đang chăm sóc có ảnh hưởng
gì tới đời sống của quý vị hay không?

