Tôi có thể đăng ký tham gia những dịch vụ
của cơ quan nào?
416 Community Supports for Women
Accommodation Information & Support
Across Boundaries
Alternatives
Bayview Community Services
Canadian Mental Health Association Toronto
Centre for Addiction and Mental Health
Centre Francophone de Toronto
Central Toronto Youth Services
Chai Tikvah Foundation
Community Outreach Services
COPA
Cota
Eden Community Homes
Fred Victor Centre
Fife House
George Herman House
Good Shepherd Non-Profit Homes
Habitat Services
Hong Fook Mental Health Association
House of Compassion
Houselink Community Homes
Humber River Hospital
Jean Tweed Centre
John Howard Society
LOFT Community Services
Madison Community Services
Mainstay Housing
Margaret’s Housing and Community Supports
Mt. Sinai Hospital
North York General Hospital
Parkdale Activity-Recreation Centre - PARC
Pilot Place Society
Progress Place
Reconnect Mental Health Services
Regeneration Community Services
Rouge Valley Health System
Sound Times
St. Joseph’s Health Centre
St. Jude Community Homes
St. Michael’s Hospital
St. Stephen’s Community House
Street Haven at the Crossroads
Sunnybrook Hospital
The Scarborough Hospital
Toronto Community Addictions Team - TCAT
Toronto East General Hospital
Toronto North Support Services
University Health Network
West Neighbourhood House
WoodGreen Community Services
YWCA Toronto

Tôi có thể nộp đơn bằng cách nào?
Quý vị có thể nộp đơn xin các dịch vụ sức khỏe tâm thần,
hỗ trợ cai nghiện cá nhân, và/hoặc chương trình gia cư có
hỗ trợ bằng ba cách sau đây:
1. Nếu quý vị có máy computer nối mạng Internet, quý vị
có thể nộp đơn trực tiếp qua truy cập vào website của
chúng tôi theo địa chỉ: www.theaccesspoint.ca.
2. Quý vị cũng có thể tải mẫu đơn giấy, sau khi điền xong
mẫu đơn, xin gửi về văn phòng của chúng tôi.
3. Quý vị cũng có thể gọi điện trực tiếp đến văn phòng,
Nhân viên Điều hướng Dịch vụ của chúng tôi sẽ vui
lòng hỗ trợ điền đơn. Số điện thoại: 416-640-1934

Tôi có thể liên hệ với The Access Point bằng
cách nào?
The Access Point
661 Yonge Street, 4th floor
Toronto, ON M4Y 1Z9
ĐT: 416-640-1934
ĐT miễn phí: 1-888-640-1934
Fax: 416-499-9716
www.theaccesspoint.ca

This Pamphlet is also available in english
Nous avons également des services
disponibles en français

Dịch vụ sức khỏe
tâm thần và hỗ trợ
cai nghiện
Tiếp cận với các cơ quan cung cấp
dịch vụ sức khỏe tâm thần, hỗ trợ cai
nghiện và gia cư có hỗ trợ trong cộng
đồng của chúng ta.

Chương Trình Điểm Tiếp Cận Dịch Vụ Sức
Khỏe Tâm Thần và Điều Trị Cai Nghiện
Toronto (hay còn được biết đến với tên gọi
The Access Point) giúp quý vị kết nối với
các dịch vụ sức khỏe tâm thần và hỗ trợ
cai nghiện cá nhân cũng như các dịch vụ
gia cư có hỗ trợ tại Toronto. Thông qua một
quy trình nộp đơn duy nhất, The Access
Point giúp đỡ quý vị tiếp cận tới nhiều nhà
cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần, điều
trị cai nghiện và gia cư có hỗ trợ.
The Access Point làm việc ra sao?
The Access Point xử lý đơn xin các dịch vụ như dịch
vụ hỗ trợ về mặt sức khỏe tâm thần, Điều trị phối
hợp với hỗ trợ cộng đồng, và Gia cư có Hỗ trợ. Sau
khi quý vị nộp đơn xin, chúng tôi sẽ liên hệ lại để thảo
luận về khả năng và điều kiện sử dụng các dịch vụ
này, mục đích và nhu cầu của quý vị là gì. Nếu quý
vị hội đủ điều kiện, chúng tôi sẽ xếp quý vị vào danh
sách chờ. The Access Point sẽ theo dõi đơn xin của
quý vị cho đến khi quý vị được kết nối với một nhà
cung cấp dịch vụ.

Đối tượng nào hội đủ điều kiện tham gia
các dịch vụ của The Access Point?
The Access Point phối hợp với các dịch vụ hỗ trợ về
mặt Sức khỏe tâm thần, Điều trị cai nghiện, Điều trị
phối hợp với hỗ trợ cộng đồng, và Gia cư có hỗ trợ
cho các cá nhân sau đây:
•
•

•

Từ 16 tuổi trở lên
Có các vấn đề về sức khỏe tâm thần và/ hoặc
nghiện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời
sống của thân chủ
Đang sống, hoặc có ý định sống trong thành
phố theo quy định của The Access Point, tức là:
từ Đường Port Union đến Đường cao tốc 427,
và từ Đại lộ Steeles đến hồ Ontario

Chương trình này bao gồm các dịch vụ nào?
Dịch Vụ Hỗ Trợ Cá Nhân
Hỗ trợ về mặt sức khỏe tâm thần
Hỗ trợ và giúp đỡ những người mắc các bệnh tâm thần và/
hoặc mắc các chứng nghiện nghiêm trọng, cải thiện và thay
đổi đời sống theo ý muốn của họ.
Điều trị phối hợp với hỗ trợ cộng đồng (ACTT)
Cung cấp các dịch vụ điều trị, phục hồi chức năng và hỗ trợ
các đối tượng mắc các bệnh tâm thần nghiêm trọng trong
quá trình phục hồi. Đương đơn phải có:
•
•
•

chẩn đoán cụ thể, đặc biệt là đối với những người bị
rối loạn tâm thần
lịch sử các lần nằm viện – nên có hồ sơ bệnh án
tại mục “Lý do giới thiệu”, nguồn giới thiệu phải giải
thích chi tiết, nêu rõ lý do tại sao đương đơn cần dịch
vụ ACTT

Gia Cư Có Hỗ Trợ

Để nộp đơn đăng ký dịch vụ gia cư có hỗ trợ, người
làm đơn phải đủ 16 tuổi trở lên, có vấn đề về sức
khỏe tâm thần và/hoặc nghiện, đủ tiêu chuẩn được
hưởng trợ cấp gia cư theo tiêu chí do Bộ Y tế đưa ra,
và phải sẵn sàng chấp nhận hỗ trợ từ phía nhà cung
cấp dịch vụ gia cư.
Chương trình Gia cư hỗ trợ Sức khỏe Tâm thần
Gia cư có hỗ trợ dành cho đối tượng có các vấn đề
về sức khỏe tâm thần bao gồm cả đối tượng mắc các
chứng nghiện. The Access Point giúp đỡ quý vị liên
kết dễ dàng tới các dịch vụ gia cư có hỗ trợ với nhiều
mức độ hỗ trợ khác nhau, bao gồm nhà sống chung
như nhà tập thể, nhà nội trú, nhà chia phòng cũng
như nhà riêng.
Chương trình cho người sử dụng chất gây nghiện
Gia cư có hỗ trợ dành cho những người sử dụng chất
gây nghiện. The Access Point giúp đỡ quý vị liên kết
dễ dàng với các dịch vụ hỗ trợ gia cư cá nhân với
mức độ thấp. Đương đơn cần phải:
•
có vấn đề về sử dụng chất gây nghiện nghiêm
trọng và chủ động
•
vô gia cư hoặc hoàn cảnh cư trú ở mức tiêu
chuẩn tối thiểu
•
thường xuyên sử dụng dịch vụ của phòng cấp
cứu, bệnh viện, trung tâm cai nghiện và/hoặc hệ
thống tư pháp
Chương trình Sức khỏe Tâm thần và Tư pháp
Chương trình Gia cư có hỗ trợ về Sức khỏe Tâm
thần và Tư pháp giúp đỡ quý vị liên kết dễ dàng tới
các dịch vụ hỗ trợ gia cư cá nhân với mức độ thấp.
Đương đơn cần phải:
•
vô gia cư hoặc có nguy cơ sắp vô gia cư
•
hiện có dính líu đến hệ thống Tư pháp hình sự
tại thời điểm được bố trí gia cư
•
được một nguồn giới thiệu ưu tiên như các
chuyên gia làm việc trong hệ thống tư pháp giới
thiệu

