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Các đề tài bao gồm: 

Chăm sóc bản thân

Kế hoạch nghỉ ngơi

Chăm sóc thể chất 

Sức khỏe tinh thần

Quản lý sự căng thẳng

Quản lý các hành vi khó khăn

Thông tin về bệnh trạng

Kế hoạch chăm sóc dài hạn

Các lựa chọn về luật pháp 
& tài chánh

Trung Tâm Tài Nguyên Cho Người Chăm 
Sóc Thân Nhân là một cộng tác viên 
đáng tin cậy của các gia đình ở Quận 
Cam đang đương đầu với những trách 
nhiệm trong công việc chăm sóc về thể 
chất, tinh thần, và tài chánh. Từ năm 
1988, Trung Tâm đã giúp đỡ hằng ngàn 
gia đình và những chuyên gia chuyên 
chăm sóc người lớn trên 60 tuổi với bệnh 
mãn tính hoặc một tình trạng khuyết 
tật, hoặc một người lớn với những tình 
trạng suy não như bệnh Alzheimer’s, tai 
biến mạch máu não, Parkinson’s, chấn 
thương não bộ, và bệnh Huntington’s.
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Trung Tâm Tài Nguyên Cho Người 
Chăm Sóc Quận Cam Thân Nhân, 
một chương trình của Trung Tâm Y Tế 
St. Jude, là một phần của Các Trung 

Tâm Tài Nguyên Cho Người Chăm Sóc Quận Cam 
của tiểu bang California, được hợp đồng thông 
qua Bộ Sức Khỏe của Tiểu Bang California. Các 
nguồn tài trợ đến từ ngân quỹ của Văn Phòng Đặc 
Trách Cao Niên của tiểu bang California từ Đạo 
Luật Người Mỹ Cao Niên của Liên Bang, và được 
phân phát bởi Ban Giám Sát Quận Cam. Chương 
trình này được tài trợ một phần qua ngân khoản 
của Bộ Cao Niên Tiểu Bang California và quỹ trợ 
giúp khẩn cấp qua Đạo Luật Viện Trợ Kinh Tế trong 
thời gian đại dịch CARES Act (H.R. 748) được 
Văn Phòng Đặc Trách Cao Niên Quận Cam quản 
lý  và được phân phát bởi Ban Giám Sát Quận 
Cam. Chương trình được tài trợ thêm qua ngân 
khoản được thông qua Bộ Sức Khỏe của Tiểu 
Bang California. Các dịch vụ đều miễn phí và mọi 
sự tình nguyện đóng góp đều cảm kích. Không ai 
bị từ chối dịch vụ vì không có khả năng đóng góp.

Buổi Tham Khảo 
Gia Đình là bước 
đầu tiên dẫn đến các 
dịch vụ và hỗ trợ 
thường xuyên. 

Một Trung Tâm Dành Cho 
Người Chăm Sóc Thân Nhân

Chăm sóc bao gồm  
CHĂM SÓC BẢN THÂN



Dịch Vụ cho Người 
Chăm Sóc Thân Nhân

Sứ mệnh của  
chúng tôi

là gia tăng giá trị đời sống 
của người chăm sóc bằng 
cách giúp đỡ gia đình 
và cộng đồng vượt qua 
những thử thách của sự 
chăm sóc.

Tham Khảo Kế Hoạch 
Chăm Sóc cho Người 
Chăm Sóc Thân Nhân

Quý vị có đang chăm sóc một người thân 
trên sáu mươi tuổi bị bệnh mãn tính và/
hoặc bị bệnh tật, hoặc một người lớn bị bệnh 
Alzheimer’s, Đột Quỵ, Parkinson’s, Chấn 
Thương Não Bộ hoặc những bệnh tương tự?

• Bạn cần hướng dẩn và kế 
hoạch cho tương lai?

• Bạn cần có người để tâm sự hiểu 
rõ hoàn cảnh của mình?

• Bạn cần giúp đỡ nhưng không 
biết nơi nào có thể liên lạc?

California là tiểu bang đầu tiên trong toàn 
quốc nêu lên sự ảnh hưởng của các bệnh 
rối loạn về nhận thức đến các gia đình.

Từ năm 1988, Trung Tâm Tài Nguyên Cho Người 
Chăm Sóc Thân Nhân, một chương trình bất vụ 
lợi, đã và đang cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho 
gia đình nhằm hỗ trợ người đang chăm sóc cho 
người lớn 60 tuổi trở lên với các bệnh mãn tính 
và khuyết tật, và những bệnh làm suy giảm về 
não bộ. Trung tâm có các nhân viên nói nhiều 
ngôn ngữ để phục vụ sự đa dạng của những 
người chăm sóc thân nhân trong Quận Cam.

 DỊCH VỤ MIỄN PHÍ BAO GỒM: 

Thông Tin Đặc Biệt 
Thông tin, hỗ trợ và giới thiệu về các vấn đề liên hệ 
đến sự chăm sóc và căng thẳng, chẩn đoán bệnh lý, 
và tài nguyên trong cộng đồng.

Cố Vấn Gia Đình và Kế Hoạch Chăm Sóc
Ở tại tư gia, các buổi hội thảo riêng và qua điện 
thoại với nhân viên chuyên nghiệp để thẩm định các 
nhu cầu của người chăm sóc đang chăm sóc những 
người lớn bị tàn tật, và giúp đỡ quý vị lập kế hoạch 
để thành công trong việc chăm sóc và có những lựa 
chọn về sự chăm sóc bản thân.
 

Hỗ Trợ Nghỉ Ngơi
Để có thể nghỉ ngơi từ việc chăm sóc, 
chúng tôi giúp quý vị lập kế hoạch nghỉ 
ngơi và giới thiệu các tài nguyên trong 
cộng đồng về những dịch vụ chăm sóc 
thay thế trong lúc nghỉ ngơi. Ngân quỹ 
hỗ trợ có thể có cho những trường hợp 
người chăm sóc cần tạm ngưng việc 
chăm sóc để chăm lo bản thân hoặc cần 
giải quyết những vấn đề quan trọng hoặc 
khẩn cấp khác.

Giáo Dục và Huấn Luyện
Hội thảo, lớp học, và hội nghị để đáp ứng 
các nhu cầu về thể chất và tinh thần của 
người chăm sóc thân nhân.

Lớp Học về Pháp Luật
Thường xuyên tổ chức các lớp học hướng dẫn bởi 
các luật sư chuyên về “Luật Cao Niên” bao gồm 
các đề tài như kế hoạch về bất động sản, sự giám 
hộ, chỉ thị trước về sức khỏe, và kế hoạch chăm 
sóc dài hạn.

Tư Vấn
Hỗ trợ tư vấn luôn sẵn có cho những quý vị đã 
ghi danh với chúng tôi. Giới thiệu đến các chuyên 
gia tâm lý với sự hiểu biết đến các tâm của người 
chăm sóc cũng có sẵn.

Nhóm Hỗ Trợ
Các Nhóm hỗ trợ và giới thiệu đến các nhóm 
chuyên biệt theo chẩn đoán, đối tượng và địa điểm 
đã được có sẵn. . 

Các dịch vụ được cung cấp bằng tiếng Anh, 
tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Xin liên lạc với chúng tôi 
qua điện thoại!
800-543-8312 
www.caregiveroc.org




