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COVID-19 Thông tin mới nhất 

 

Dịch vụ sức khỏe tinh thần và nghiện có sẵn trong lúc đóng cửa vì COVID-19 
 
Nhiều kinh doanh đang đóng cửa tạm thời xung quanh Philadelphia trong lúc thành phố tăng tốc sự cố 

gắng để ngăn chặn và tiêu diệt vi rút COVID-19, nhưng sự cần thiết ngay lập tức dành cho dịch vụ về sức 

khỏe tinh thần, thiểu năng trí tuệ, nghiện không thể nghỉ ngơi như thế được. 
 
Cộng sự của chúng tôi từ sở dịch vụ sức khỏe hành vi và thiểu năng trí tuệ thành phố Philadelphia muốn 

những người cần thiết biết là chúng tôi vẫn ở đây để ủng hộ họ. Nếu bạn thấy mình cần thiết, xin sử dụng 

nguồn tiếp theo đây: 
 
Dành cho dịch vụ sức khỏe tinh thần và nghiện, xin liên lạc đường dây nóng 24 giờ của sở sức khỏe hành 

vi cộng đồng số 888-545-2600. 
 
Dành cho khủng hoảng sức khỏe tâm thần, xin gọi đường dây nóng khủng hoảng 24 giờ số 215-685-6440 
 
Dành cho những người cần thiết sự ủng hộ điều trị ma tuý ngay lập tức, xin liên lạc NET Access Point số 

844-533-8200 hoặc 215-408-4987. Hoặc đến Net Community Care. 
 
Dành cho sự kiểm tra hành vi và nguồn miễn phí trên mạng 24 giờ, xin đến Healthy Minds Philly. 
 
Dành cho dịch vụ thiểu năng trí tuệ, xin gọi số 215-685-5900. 
 

➔ Sở dịch vụ sức khỏe hành vi và thiểu năng trí tuệ thành phố 

Philadelphia  
 

Xin đến DBHiDS để đạt được thông tin hoặc sự hỗ trợ nhiều hơn. 
 

https://www.phila.gov/2020-03-16-city-announces-new-restrictions-on-business-activity-in-philadelphia/
http://netcenters.org/
https://healthymindsphilly.org/en/
https://dbhids.org/
https://dbhids.org/

