Youthlink trợ giúp thanh thiếu niên, từ 13-24 tuổi, có những
khó khăn về đời sống tinh thần tình cảm và xã hội. Dịch vụ
của chúng tôi là một dịch vụ tư vấn kín đáo và miễn phí, với
những nhân viên hỗ trợ có kinh nghiệm, thân thiện, hiểu biết,
và thông cảm. Chúng tôi có thể sắp xếp thông dịch miễn phí
để trợ giúp giao tiếp, và nếu cần thiết, chúng tôi có thể đến
chỗ của quý vị.
Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt đa dạng về văn hóa, giới
tính, bản năng giới tính, và những khuyết tật. Một vài ví dụ
về những vấn đề sức khỏe tinh thần tình cảm và xã hội mà
chúng tôi có thể giúp bao gồm: bị những đau thương, đau khổ
và mất mát, có ý nghĩ làm hại chính mình, bị căng thẳng
(stress), uống rượu hoặc sử dụng thuốc gây nghiện giận dữ và
cáu gắt, tự tin, và những mối quan hệ đang trắc trở.
Thêm vào đó, chúng tôi có thể giúp quý vị liên lạc với những
dịch vụ hữu ích khác, chúng tôi giúp quý vị tìm ra những
cách thương lượng và giao tiếp với gia đình của quý vị hoặc
người khác, và chúng tôi có thể bênh vực cho quý vị.
Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9.00 sáng đến
5.00 chiều, và tại địa điểm 223 đường James (street),
Northbridge, Tây Úc.
Nếu quý vị đang nghĩ đến việc gọi cho chúng tôi, xin vui lòng
gọi Nhân Viên Tiếp Nhận (Intake Officer) theo số 1300 362
569. Quý vị cũng có thể yêu cầu một người lớn mà quý vị tin
tưởng đại diện cho quý vị gọi cho chúng tôi.
Xin cho chúng tôi biết nếu quý vị muốn chúng tôi sắp xếp một
thông dịch viên điện thoại nói ngôn ngữ của quý vị.

