
Các Đường dây Trợ giúp

Liên hệ với i.am
1300 426 4373 (1300 TÔI Ở ĐÂY)

iam@newhorizons.org.au
iam.liveshere.org.au

Mental Health Access Line  
(Đường dây Tiếp cận Sức khỏe Tâm thần)
1800 011 511 
Beyond Blue 
1300 22 4636 
Kids Helpline (Đường dây Trợ giúp Trẻ em)
1800 55 1800 
Lifeline (Đường dây Cứu sinh) 
13 11 14 
QLife 
1800 184 527 
SANE Australia 
1800 187 263 
Suicide Call Back Service  
(Dịch vụ hỗ trợ Người bị ảnh hưởng bởi tự tử)
1300 659 467 
Emergency Services (Dịch vụ Khẩn cấp)
000

Trong trường hợp khẩn cấp, hoặc có nguy cơ tổn hại trực tiếp cho 

bản thân hoặc người khác, vui lòng liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp 

qua số 000 hoặc đến phòng cấp cứu địa phương của quý vị.

con ngu,ò,i
phu,c tap
xác thu,c 
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tôi

i.am  
là niềm hy vọng

i.am (còn được biết là Chương trình Trợ 
giúp Thanh Thiếu Niên Sau khi Trải qua 
Ý định Tự tử (Youth Aftercare Pilot hoặc 
YAP)) là một dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội 
dành cho trẻ em và thanh thiếu niên có ý 
tưởng muốn tự tử.

Do Bộ Y tế tài trợ, i.am nhằm cung cấp các 
dịch vụ dựa vào cộng đồng dành cho trẻ em 
và thanh thiếu niên.

i.am đã được đồng cung cấp bởi những người 
trẻ tuổi, dành cho thanh thiếu niên.

Vì vậy, sự hỗ trợ mà họ nhận được là duy 
nhất đối với họ, sự phục hồi và hy vọng của 
họ trong tương lai.



i.am dành cho i.am  
luôn đơn giảnBất kỳ người nào dưới 25 tuổi, gần đây có 

hành vi muốn tự tử hoặc có nhiều nguy cơ có 
ý định tự tử.

Dịch vụ này có sẵn cho trẻ em và thanh thiếu 
niên sống ở các khu vực Blacktown hoặc 
Mount Druitt, thuộc Vùng Tây Sydney, các 
khu vực Coffs Harbour hoặc Nambucca 
thuộc Mid North Coast NSW, khu vực 
Tamworth thuộc Hunter New England hoặc 
Bankstown ở Tây Nam Sydney.

i.am  
là một dịch vụ

i.am   
dựa trên sự giới thiệu 

Cụ thể là một dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội để cung 
cấp một phương pháp phù hợp cá nhân cho từng 
trẻ em hoặc thanh thiếu niên.

Sự hỗ trợ của chúng tôi là riêng biệt cho  
mỗi cá nhân!

Chúng tôi có thể cung cấp sự hỗ trợ tại nhà, công 
viên địa phương, quán cà phê, thậm chí mua sắm.

Là một dịch vụ, chúng tôi nỗ lực làm việc để đạt 
được những mục tiêu mà trẻ em và thanh thiếu 
niên đặt ra và theo cách của họ.

Bất kỳ ai đều có thể giới thiệu đến dịch 
vụ i.am 

Thanh thiếu niên mà quý vị đang giới 
thiệu đến dịch vụ phải dưới 25 tuổi 
và đang sinh sống ở các vùng Tây 
Sydney, Tây Nam Sydney, Mid North 
Coast hoặc Tamworth.
Người có thể giới thiệu đến dịch vụ:

- Bác sĩ gia đình

- Bệnh viện

- Bạn bè

- Gia Đình

- Người cần sự trợ giúp

- Trường học

- Dịch vụ thanh thiếu niên

- Bất kỳ người nào!

Chúng tôi đã cố gắng để làm tiến 
trình giới thiệu của chúng tôi dễ 
dàng nhất có thể.

Quý vị có thể hoặc hoàn tất mẫu 
đơn trực tuyến trên trang mạng của 
chúng tôi, tải xuống mẫu đơn giới 
thiệu từ trang mạng của chúng tôi 
và email chúng tôi đơn của quý vị ở 
địa chỉ iam@newhorizons.org.au 
hoặc hoàn tất mẫu đơn trực tuyến 
của chúng tôi thông qua mã QR  
bên dưới. 

Chúng tôi hỗ trợ cuộc sống cho trẻ em 
và thanh thiếu niên


