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Centre for Living with Dying: Chương trình của Trung Tâm cho Người Chờ Chết yểm trợ tinh thần cho 

người lớn và trẻ em đang bị bệnh đe dọa đến tính mạng hoặc đang đau khổ vì có người thân yêu qua 

đời. Trung Tâm này cũng cung cấp các dịch vụ can thiệp khủng hoảng và các chương trình giáo dục 

rộng rãi về niềm thương tiếc và mất mát. Dù thân chủ có chọn cố vấn cá nhân hay những nhóm thương 

tiếc, họ vẫn được cung cấp các phương tiện để đối phó với mất mát và đau khổ. Có dịch vụ yểm trợ 

thương tiếc cho cá nhân và nhóm nhỏ dành cho người lớn, trẻ em, thiếu niên và gia đình. 

Muốn tiếp nhận dịch vụ: Xin liên lạc với Trung Tâm Bill Wilson tại số 408-243-0222, và xin gặp một 

Nhân Viên Cố Vấn Lập Hồ Sơ, hoặc gọi cho Janet Childs tại số 408-278-2512. 

http://www.billwilsoncenter.org/services/all/living.html 

FIRST CANDLE: Đây là một tổ chức sức khỏe bất vụ lợi toàn quốc. Dịch vụ yểm trợ cho người bị mất 

đi người thân vì chết trong bụng mẹ, xảy thai, và những trường hợp trẻ sơ sinh thiệt mạng. Có 

đường dây yểm trợ khủng hoảng 24 giờ. 

Đ.T.: 1-800-221-7437  dịch vụ 24 giờ http://www.firstcandle.org/grieving-families/grief-resources/local-support/ 

HAND: “Helping After Neonatal Death” (Trợ Giúp Sau Khi Trẻ Sơ Sinh Thiệt Mạng) trên Bán Đảo này. 

Hệ thống trợ giúp người mất đi người thân bất vụ lợi này giúp cho các bậc cha mẹ, gia đình và các 

chuyên viên chăm sóc sức khỏe đối phó với trường hợp trẻ bị thiệt mạng trước khi, trong khi, hoặc sau 

khi sinh. Cha mẹ mất con tình nguyện cố vấn cho những người bị mất người thân. Các dịch vụ miễn phí 

gồm: những nhóm tương trợ, hoạch định tang sự và trợ giúp tài chánh cho các gia đình nghèo. 

Số điện thoại miễn phí 24 giờ: 1-888-908-4263 

http://handonline.org/resources/groups.html 

Kara: Kara là một tổ chức bất vụ lợi phục vụ Vùng Vịnh San Francisco từ năm 1976. Các dịch vụ này 

phần chính là do các thiện nguyện viên cung cấp và những người này có kinh nghiệm về vấn đề bình 

phục sau khi bị mất đi người thân. Cũng có nhân viên trợ giúp hoặc chuyên nghiệp. Tổ chức này cũng 

trợ giúp trong tiến trình thương tiếc của trẻ em, thiếu niên, cũng như người lớn. 

Đ.T.: 1-650-321-5272  

Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Năm: 9 giờ sáng – 4 giờ chiều  

 Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 1 giờ chiều  

http://www.kara-grief.org 
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