Về chúng tôi
Inspire là một Liên Kết cộng đồng Sức Khỏe Tâm Thần gồm
8 tổ chức. Chúng tôi đã được ủy quyền bởi London Borough
of Tower Hamlets và cùng nhau làm việc để tạo ra và cung
cấp một Dịch Vụ mới hỗ trợ về Sức Khỏe Tâm Thần, Phục
Hồi & Wellbeing

Niềm tin của chúng tôi
Chúng tôi tin rằng các dịch vụ sức khỏe tâm thần nên tham khảo ý kiến của
người dân địa phương để cung cấp dịch vụ tích hợp tăng cường sức khỏe
công cộng tốt và có hiệu quả xã hội rộng lớn hơn.

The Inspire Mental Health Consortium is made up of the following 8
partner organisations:
Inspire là Liên Kết cộng đồng Sức Khỏe Tâm Thần gồm 8 tổ chức:

The Work & Wellbeing Hub
Advice, Training & Support
Trung tâm tìm việc và An sinh
Tư vấn, huấn luyện và hỗ trợ
This service is delivered by the following Consortium partners:
Dịch vụ này được cung cấp bởi các đối tác sau đây:

Inspire Mental Health Recovery & Wellbeing Service | Central Office
Open House |13 Whitethorn Street | London | E3 4DA
Tel. 0330 0538122

Email: enquiry@inspire-wellbeing.org.uk

THE WORK & WELLBEING HUB
Dịch vụ này là gì?
Dịch vụ này cung cấp hỗ trợ cho người bệnh thâm thần được phục hồi sức
khỏe tâm thần, giúp họ phát triển kỷ năng, sự tự tin và học thêm kiến thức
để được đào tạo và đạt được mục tiêu tìm việc làm của họ. Họ cũng có thể
nhận được tư vấn và thông tin về cơ hội tình nguyện.
Dịch vụ này có thể cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho những người đang suy nghĩ
về việc tự kinh doanh hoặc phát triển một doanh nghiệp xã hội mới.
Đối với những người đã có việc làm, dịch vụ này cũng có thể cung cấp hỗ trợ
giúp họ duy trì việc làm. Nhất là những người có thể gặp nguy cơ bị thất
nghiệp gì các vấn đề sức khỏe tâm thần. Dịch vụ cũng có thể cung cấp thông
tin về vấn đề sức khỏe tâm thần cho chủ thuê người làm.

Dịch vụ dành cho ai?
Cư dân của Quận Tower Hamlets 18 tuổi trở lên, họ có thể có các vấn đề sức
khỏe tâm thần và mong muốn tìm được việc làm, hoặc cơ hội tiếp tục huấn
luyện và học nghề sẽ có thể sữ dụng Trung Tâm Tìm Việc và An Sinh (Work &
Wellbeing Hub).

Nếu tôi sử dụng dịch vụ, tôi sẽ được những gì?
 Hỗ trợ, tư vấn, thông tin và hỗ trợ thiết thực để phát triển những kỹ năng
mới.

 Hỗ trợ và tư vấn để phát triển các cơ hội tự kinh doanh hoặc thiết lập
một doanh nghiệp xã hội mới.
 Bạn có thể học được kinh nghiệm cụ thể của các lĩnh vực việc làm, được
hỗ trợ tới những nơi thực tập.
 Được cung cấp hỗ trợ cá nhân với một nhân viên duy trì việc làm.

Nếu tôi tham gia kết quả sẽ là gì?
 Cải thiện cơ hội tìm việc làm và tình nguyện.
 Tăng sự tự tin để tự quản lý những căng thẳng liên quan đến việc làm.
 Cải thiện kỹ năng làm việc và tăng sự tự tin.
 Tăng cơ hội cho bạn là một thành viên tích cực của cộng đồng.
 Bạn có thể được duy trì và giữ lại trong công việc hiện tại của bạn.

Bằng cách nào tôi có thể nhận được dịch vụ này?
Bạn có thể tự giới thiệu hoặc được sự giới thiệu bởi một chuyên viên y tế
như một bác sĩ, Nhân viên xã hội hoặc các đội y tế tâm thần cộng đồng. Tất
cả những giới thiệu mới sẽ được chuyển đến Điểm Đầu Tiên Tiếp Cận với
Dịch Vụ (The First Point of Access Service) và họ sẽ đánh giá nhu cầu của bạn
và đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được các dịch vụ thích hợp cho bạn.

Bạn có thể gọi điện thoại qua số điện thoại:

0330 0538122*

* Giá cước được tính theo mạng địa phương.
Điện thoại di động sẽ tùy theo mạng lưới
khác nhau. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp
mạng của bạn

Bạn có thể gửi email cho dịch vụ :

enquiry@inspire-wellbeing.org.uk
Bạn có thể Live Chat trực tuyến với nhân viên hỗ trợ
trên trang web của chúng tôi:

www.inspire-wellbeing.org.uk
Bạn có thể viết thư cho chúng tôi hoặc đến văn
phòng tại:
Inspire Mental Health Recovery & Wellbeing Services
Central Office | Open House |13 Whitethorn Street
London | E3 4DA

