Christ the King
Catholic Church

5284 Monterey Highway San Jose, CA 95111 Phone (408) 362-9958
Email: ctk@dsj.org
Website: www.ctksj.org
Sixth Sunday of Easter

May 17, 2020

MASS SCHEDULE

Marriage/Matrimonio/ Bí Tích Hôn Phối

While our public masses are suspended at this time, you are
welcome to participate our live streamed masses at our Website: www.ctksj.org

Please contact a priest or parish office at least six months prior
to the proposed date of wedding.
Xin liên lạc với linh mục hoặc với văn phòng Giáo Xứ ít nhất 6
tháng trước ngày cưới.
Comuníquese con un sacerdote u oficina parroquial al menos
seis meses antes de la fecha propuesta para la boda.

Daily Mass
(Monday - Friday)
Misa Diaria
(Lunes - Viernes)
Lễ ngày thường giờ sáng
Monday
English
Tuesday & Wednesday Spanish & English
Thursday & Friday Vietnamese & English

Office hours / Horas de oficina / Giờ làm việc
Due to shelter in place our office is closed, if you need
help please call: (408)362-9958
Mon / Lunes / Thứ Hai:
Tues - Fri / Martes - Viernes / Thứ Ba-Thứ Sáu:
Sat / Sábado / Thứ Bảy:
Sunday/Domingo/ Chúa Nhật:
Holiday/Vacaciones: Closed (Cerrado)
Đóng cửa các ngày lễ
PARISH CONTACT
Rev. Fr. Hector Basanez ………………………………….7183
Rev. Fr. Vincent Nguyễn Đình Truyền, Parochial Vicar 7185
Sandra Maldonado , Pastoral A ssociate …………………7180
Sr. Mary Anh “Annie” Công
Vietnamese Catechetical Coordinator ……………………….7186
Nguyễn Hồng-Hoa, Administrative Assistant ……………...7182
Martha Lario, A dm inistrative A ssistant ………………...7181
Vincent de Paul …………………………………………..7187
Alfonso Plancarte, Custodian

Sacrament of Baptism / Sacramento de Bautizmo /
Bí Tích Rữa Tội.
Please allow one month
Un mes de anticipación por favor.
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ trước một tháng.

Ministry to the Sick and Homebound
If in the hospital, please call the Diocesan Hotline service
408-345-2445.
Si está en el hospital, llame al servicio de línea directa diocesana 408-345-2445.
Nếu ở bệnh viện, xin vui lòng gọi số điện thoại khẩn của Giáo
phận 408-345-2445.

Reconciliation/Confesión/ Bí tích Hòa giải
Saturday
En español haga una cita.
Tiếng Việt: Thứ bảy sau thánh lễ ….. chiều,
Chúa Nhật 30 phút trước thánh lễ …..chiều.

Adoration of the Holy Sacrament
The Exposition of the Blessed Sacrament every
1st Friday after the 9 am mass until 6pm, and
other Fridays after the 9 am mass until 1pm.

ADORACIÓN DEL SANTO SACRAMENTO

Cada 1er viernes, la exposición del Santísimo Sacramento
después de la misa de las 9 a.m. hasta las 6 p.m. y los otros
viernes después de la misa de las 9 a.m. hasta la 1 p.m.

Chầu Thánh Thể

Các ngày Thứ Sáu đầu tháng sau thánh lễ 9 giờ sang đế 6 giờ
chiều và các Thứ Sáu trong tháng sau thánh lễ 9 giờ sang đến 1
giờ trưa.

Encountering Christ,
Faith in Action
Thank you to all who have already
pledged to this year’s Annual Diocesan Appeal. To date, 233 Families
pledges and gifts of $70,985.00. We
need your help to reach our parish
goal of $75,430.00 and 100% participation. Please fulfill your pledge
today. This might be a good time to
check out the online giving at dsj.org
or send your pledge to Christ the King
Parish: 5284 Monterey Hwy,
San Jose, CA 95111

Encontrando a Cristo,
Fe en Acción
Gracias a todos los que ya se han comprometido con la Campaña Diocesana Anual
de este año. Hasta la fecha, 233 Compromisos y regalos familiares de $70,985.
Necesitamos su ayuda para alcanzar
nuestra meta parroquial de $ 75,430.00 y
100% de participación. Por favor haga su
promesa hoy. Este podría ser un buen
momento para consultar las donaciones en
línea en dsj.org o enviar su promesa a la
parroquia de Cristo Rey: 5284 Monterey
Hwy, San Jose, CA 95111

IF YOU LOVE ME, YOU WILL KEEP MY COMMANDMENTS.
When the times were fulfilled, Jesus the Son of
God, appeared proclaiming that God’s kingdom was
at hand, and reinterpreted the Mosaic Law. At His
Sermon on the Mount, Jesus rephrased the code of
moral conduct for the Israelites, but He also summarized all Jewish Laws in a twofold summary. Love
for God, and love for neighbor were from then on, a
compilation of the Shema and the Holiness code. In
other words, Jesus taught us to see the commandments in a whole new way, not merely as a list of duties or behaviors, but to be lived as an act of love.
In today’s Gospel, St. John continues unfolding
before us Jesus’ farewell discourse before His Last
Supper. During it, Jesus had constantly affirmed: if
you love me, have faith in me. At the peak of His departing words the commandment sounds like this:
“love one another as I have loved you.” Today’s passage begins with Jesus making a statement: “if you
love me, you will keep my commandments.”
Those were special words, and they needed to
hear them. In the same way, we also need to constantly hear them. Jesus knew that those twelve men
were normal, fallen human beings. They were weak,
ignorant, stubborn, headstrong people, the same as us
modern Christians. But Jesus also knew that they
were committed to Him, and He earnestly desired to
teach them how to live their faith in Him by themselves. Love for God, and love for neighbor is at the
peak of His teachings.
Blessings ,
Fr. Hector

Mass Intention— Sunday May 17, 2020
De Guadalupe Navarro +,

Gặp Gỡ Chúa Kitô
Đức Tin trong Hành Động
Xin cám ơn tất cả những qúy vị đã cam kết
đóng góp cho chương trình khuyên góp
cho Giáo phận Hàng năm. Đến nay, đã có
233 gia đình cam kết và quà tặng $70,985.
Chúng tôi cần sự giúp đỡ của qúy vị để đạt
được mục tiêu của giáo xứ là $ 75,430.00
và tham gia 100%. Xin thực hiện cam kết
của qúy vị ngày hôm nay. Đây có thể là
thời điểm thuận tiện cho qúy vị đóng qua
trực tuyến tại dsj.org hoặc gởi thư đóng
góp về địa chỉ Christ the King Giáo Parish:
5284 Monterey Hwy, San Jose, CA 95111

Welcome
We welcome you to our faith community and invite
you to become a registered, and active member of
our parish. You can stop by the parish office at the
end of the shelter in place time for assistance. Please
introduce yourself to our priests and the members of
our parish staff so we can have a chance to welcome
you.
READINGS FOR THE WEEK

17 Sixth Sunday of Easter
Acts 8:5-8, 14-17/1 Pt 3:15-18/Jn 14:15-21
18 Mon Saint John I, Pope and Martyr
Acts 16:11-15/Jn 15:26—16:4a
19 Tue Easter Weekday
Acts 16:22-34/Jn 16:5-11
20 Wed Saint Bernardine of Siena,
Acts 17:15, 22—18:1/Jn 16:12-15
21 Thu Saint Christopher Magallanes, Priest, and Companions
Acts 18:1-8/Jn 16:16-20
22 Fri Saint Rita of Cascia, Religious
Acts 18:9-18/Jn 16:20-23
23 Sat Easter Weekday
Acts 18:23-28/Jn 16:23b-28
24 Sunday the Ascension of the Lord
Acts 1:1-11/Eph 1:17-23/Mt 28:16-20

Hall Rental
The Parish Hall is available for rent for events such
as quinceañeras, anniversaries, wedding receptions,
family gatherings, etc. You may call the office for
information during the office hours
Alquiler de Salón
Estamos disponibles a alquilar el hall para la celebración de eventos como quinceaneras, recepción
matrimonial, aniversarios, y otros eventos de familia, etc. Llame durante las horas de la ayuda.

Sunday Mass
Please join livestream Sunday Mass on the Diocese of
San Jose Facebook page:
https://www.dsj.org/vlog/
Or Sunday Mass recorder on the Diocese of San Jose
Web page: www.dsj.org
10:00 A.M. - English Mass - Bishop Oscar Cantú
11:30 A.M. - Spanish Mass - Bishop Oscar Cantú
1:00 P.M. - Vietnamese Mass - Fr. Hao Dinh
Or on Christ the King Church Web and Facebook page:
WWW.ctksj.org and also on You Tube: Christ the King
Parish Channel.
This is the link for catechesis assignments.
http://ctksj.org/catechetics/

Hand sanitizer Single use gloves (S,M,L)
Disinfectant wipes No touch -digital thermometers
We can only accept items on this list that are new and unopened. If
you would like to donate these items please contact Kathleen at
kbur- roughs@CatholicCharitiesSCC.org

Parish Giving and Support
NOW, MORE THAN EVER, WE NEED YOUR
SUPPORT!
You can donate by Online-Giving, link is located on the
home page of our Parish Web page www.ctksj.org.
If you make donate by check. Checks should be made
payable to: Christ the King Parish and mailing your donation to Christ the King Parish, 5284 Monterey Highway,
San Jose CA 95111.

Covid-19: Pope offers prayer to Virgin Mary for
protection
O Mary, you shine continuously on our journey as a sign of
salvation and hope.
We entrust ourselves to you, Health of the Sick.
At the foot of the Cross you participated in Jesus’ pain,
with steadfast faith.
You, Salvation of the Roman People, know what we need.
We are certain that you will provide, so that,
as you did at Cana of Galilee,
joy and feasting might return after this moment of trial.
Help us, Mother of Divine Love,
to conform ourselves to the Father’s will
and to do what Jesus tells us:
He who took our sufferings upon Himself, and bore our sorrows to bring us,
through the Cross, to the joy of the Resurrection. Amen.
We seek refuge under your protection, O Holy Mother of God.
Do not despise our pleas – we who are put to the test – and
deliver us from every danger, O glorious and blessed Virgin.

Quinto Domingo De Pascua

17 de mayo de 2020
Bienvenido
Le damos la bienvenida a nuestra comunidad de fe y lo
invitamos a convertirse en un miembro activo y registrado
de nuestra parroquia. Puede pasar a la oficina de la parroquiaal final del refugio en el lugar para asistenciaa.
Preséntese a nuestros sacerdotes y a los miembros de nuestro personal parroquial para que podamos darle la bienvenida a nuestra parroquia.
Misa Del Domingo
Únase a la Misa dominical en vivo en la página de Facebook de la Diócesis de San José: https://www.dsj.org/vlog/
10:00 A.M. - Misa en inglés - Obispo Oscar Cantú
11:30 A.M. - Misa en español - Obispo Oscar Cantú
1:00 PM. - Misa vietnamita - p. Hao Dinh
O registrador de misas dominicales en la página web de la
Diócesis de San José: www.dsj.org
O en la página web de la Iglesia de Cristo Rey y en Facebook:WWW.ctksj.org y también en You Tube: Christ the
King Parish Channel.
Este es el enlace para las tareas de catequesis.
http://ctksj.org/catechetics/

Los Santos y Otras Celebraciones
17 Sexto Domingo De Pascua
18 Lunes San J uan I, már tir
19 Martes Semana de Pascua
20 Miércoles San Ber nar do de Siena
21 Jueves San Cr istóbal Magallanes y compañer os
22 Viernes Santa Rita de Casia
23 Sabato Semana de Pascua
24 La Ascensión Del Señor
Contra el coronavirus, ¡la protección de la Virgen! El
Papa pide a los católicos rezar esta oración:
Oh María,
Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de
salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a Ti, salud
de los enfermos, que ante la Cruz fuiste asociada al dolor de
Jesús manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del Pueblo Romano, sabes lo que necesitamos y
estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de
Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este
momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado
sobre sí nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí nuestros
dolores para llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén.
Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No
desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita!

SI ME AMAN, CUMPLIRAN MIS
MANDAMIENTOS.
Cuando los tiempos se cumplieron, Jesús el Hijo de
Dios, apareció proclamando que el Reino de Dios había llegado, y reinterpreto la ley. En el Sermón de la Montaña,
Jesús replanteo el código de conducta moral para los Israelitas, pero también resumió en dos preceptos la totalidad de la
ley judía. Amar a Dios, y al prójimo como a uno mismo
fueron desde entonces el resumen cristiano de la moral judía. En otras palabras, Jesús nos enseno a ver los mandamientos no solo como obligaciones a cumplir, sino a vivirlos en la vida diaria como un acto de amor.
El Evangelio que hemos proclamado presenta parte del
discurso con el que Jesús se despide de sus discípulos antes
de la última cena. En él, Jesús afirma: si me aman, tengan fe
en mí. En el fondo, sus palabras de despedida suenan así:
“Ámense unos a otros como yo los he amado.” El pasaje de
hoy inicia con Jesús diciendo: “Si me aman, cumplirán mis
mandamientos.”
Eran estas palabras muy especiales que sus discípulos
necesitaban oír, de la misma forma que nosotros debemos
también escucharlas. Jesús sabía que ellos eran seres humanos, débiles, ignorantes, necios, de cabeza dura, lo mismo
que nosotros hombres y mujeres de nuestro tiempo. Pero
Jesús reconocía que estaban comprometidos con Él, y
deseaba de todo corazón enseñarles como continuar solos
ahora que Él se iba al Padre. Amor a Dios, y amor al prójimo son sin duda la culminación de sus enseñanzas.

Bendiciones
Fr Hector

Donación y apoyo parroquial

Durante estos tiempos difíciles.
¡AHORA, MÁS QUE NUNCA, NECESITAMOS SU
APOYO!
Puede donar por medio de la pagina parroquial
www.ctksj.org o enviar sus donaciones con cheque.

Los cheques deben hacerse a nombre de Christ the
King Parish o Cristo Rey enviando su donación por
correo a Christ the King Parish, 5284 Monterey

TRANG TIẾNG VIỆT
CHÚA NHẬT V I LỄ PHỤC SINH

17-5-2020
Cầu Nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Ý truyền giáo: Cầu cho các thầy Phó tế.
Xin Chúa ban cho các thày Phó tế trung thành với sứ vụ loan
báo Tin Mừng và phục vụ người nghèo, nhờ đó các thày trở
thành dấu chỉ sống động cho Giáo hội.
Thánh Lễ Chúa Nhật
Xin tham gia thánh lễ trực tuyến vào Chúa nhật trên trang
Facebook của Giáo phận San Jose: https://www.dsj.org/vlog/
10:00 sáng - Thánh lễ tiếng Anh - Đức cha Oscar Cantú
11:30 sáng - Thánh lễ Tây Ban Nha - Đức cha Oscar Cantú
1:00 chiều - Thánh lễ Việt Nam - Cha Hảo Đinh
Hoặc thánh lễ Chúa nhật được ghi hình lại trên trang nhà của
Giáo Phận San Jose: www.dsj.org
Qúy vị cùng có thể vào Facebook và trang nhà của Giáo Xứ
chúng ta: www.ctksj.org hoặc trên You Tube: Christ the
King Parish Channel.

Mời Ghi Danh Vào Giáo Xứ
Xin mời qúy vị ghi danh để trở thành một thành viên
tích cực của Giáo Xứ. Xin qúy vị ghé qua khi văn
phòng Giáo Xứ đđược mở cửa lại để điền đơn. Xin giới
thiệu về mình với các linh mục của chúng ta và các
nhân viên văn phòng của giáo xứ, để chúng tôi có cơ
hội chào đón qúy vị đến giáo xứ của chúng ta.

Đóng Góp và hỗ trợ Giáo xứ
Trong thời điểm khó khăn nầy.
HƠN BAO GIỜ HẾT
Giáo Xứ cần sự hổ trợ của qúy ông bà và anh chị
em.
Xin qúy vị gởi đóng góp bằng thư qua bưu điện và gởi
về địa chỉ: Christ the King Parish 5284 Monterey Hwy,
San Jose CA 95111.
Ngân phiếu xin trả cho: Christ the King Parish
hoặc
Online-Giving ở trang nhà của Giáo Xứ:
www.ctksj.org.
Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị.

Nếu các con yêu mến Thầy, các con
sẽ giữ Giới Luật Thầy
Khi thời giờ được hoàn tất, Chúa Giêsu Con Thiên
Chúa, đã xuất hiện tuyên bố rằng Nước Thiên Chúa đã
gần kề, và diễn giải lại luật Mai-sen. Trong Bài Giảng
Trên Núi của Ngài, Chúa Giê-su lặp lại bộ quy tắc ứng
xử luân lý cho dân Israen, nhưng Ngài cũng tóm lược
tất cả luật lệ Do Thái trong một tóm tắt hai mặt. Yêu
mến Chúa, và yêu tha nhân từ nay trở đi, một tổng hợp
của bộ quy Sheman và Đạo Đức. Nói cách khác, Chúa
Giêsu dạy chúng ta nhìn các giới răn trong một cách
mới mẻ toàn diện, không chỉ như là một loạt các nhiệm
vụ hay ứng xử nhưng được sống như những hành động
yêu thương.
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Thánh Gioan tiếp tục
mở ra trước chúng ta lời vĩnh biệt trước bữa Tiệc Ly
của Ngài. Trong thời đó, Chúa Giêsu luôn xác quyết
rằng: Nếu các con yêu mến thày, hãy có niềm tin nơi
Thày. Ở đỉnh điểm của lời ra đi của Ngài, lời truyền
nghe như thế này: "các con hãy yêu thương nhau
như Thày đã yêu thương các con". Đoản Phúc Âm bắt
đầu với một lời công bố của Chúa Giêsu: "Nếu các con
yêu mến Thày, các con sẽ giữ các giới răn của Thầy"
Đây là những lời đặc biệt, và họ cần thiết để nghe
chúng. Trong cùng cách, chúng ta cũng cần để luôn
luôn nghe chúng. Chúa Giêsu đã biết rằng nhóm 12 là
những con người dễ sa ngã và bình thường. Họ là
những người yếu đuối, ngu dốt, bướng bỉnh, cứng đầu,
cũng giống như chúng ta là những Kitô Hữu thời nay.
Nhưng Chúa Giêsu cũng biết rằng họ đã cam kết với
Ngài, và Ngài tha thiết mong muốn dậy
dỗ họ để thế nào sống niềm tín thác của mình nơi Ngài
qua chính họ. Hãy yêu mến Thiên Chúa, và yêu tha
nhân là đỉnh điểm của các giáo huấn Ngài.
Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
Cha Hector
Kinh cầu Đức Mẹ trong cơn đại dịch
“Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn tỏa sáng trên hành trình của
chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy
vọng.
Chúng con tín thác nơi Mẹ, là Sức khỏe của những
người đau bệnh; cạnh bên Thánh giá, Mẹ đã hiệp thông
với đau khổ của Chúa Giêsu và giữ vững đức tin.
Lạy Mẹ, Phần Rỗi của dân thành Roma, Mẹ biết điều
chúng con cần và chúng con chắc chắn rằng Mẹ sẽ ban
cho chúng con, để giống như ở Cana miền Galilê, sau
thời gian thử thách này, niềm vui và lễ hội sẽ có thể trở
lại.
Lạy Mẹ của Tình yêu Chúa, xin giúp đỡ chúng con
biết vâng theo thánh ý Chúa Cha và làm điều mà Chúa
Giêsu sẽ nói với chúng con rằng Người đã mang lấy
trên mình Người các nỗi đau của chúng con và Người
gánh lấy những đau thương của chúng con để qua
Thánh giá, đưa chúng con đến niềm vui Phục Sinh.
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, dưới sự che chở của Mẹ,
chúng con tìm nương ẩn. Xin đừng chê bỏ lời khấn xin
của chúng con đang trong cơn thử thách, và lạy Đức
Trinh nữ vinh hiển và được chúc phúc, xin giải thoát
chúng con khỏi mọi nguy hiểm. Amen

Behavioral Health Services
As numbers of cases of COVID-19 increase, so does the associated anxiety, feelings
of fear and uncertainty, and other mental health concerns around the developing situation. The mental health effects of COVID-19 are just as important to address as are
the physical health effects. Santa Clara County Behavioral Health Services Department (BHSD) and our Community Based Organizations continue to provide services
and support. Please contact us today.

Resources and Contact Information
Crisis Support Services
BHSD Suicide and Crisis Line
Crisis Support via Text
Mobile Crisis Response Teams (MCRT)
MCRT Adults BHSD
MCRT Children and Youth @ Uplift Family Services
To Access Behavioral Health Services, Call:
BHSD Call Center
BHSD Gateway Call Center for Substance Use Treatment
Services
Youth Substance Use Treatment Services (Mon-Fri 9AM –
6PM)
Youth Substance Use Treatment Services (Afterhours)

855-278-4204
Text RENEW to
741741
800-704-0900
408-379-9085

800-704-0900
800-488-9919
408-272-6518
800-488-9919

Servicios de Salud Mental
A medida que aumenta el número de casos de coronavirus COVID-19, también
aumenta la ansiedad asociada con esta enfermedad, los sentimientos de miedo e
incertidumbre y otros problemas de salud mental en torno a esta situación que se
está desarrollo. Los efectos del coronavirus COVID-19 en la salud mental son tan
importantes como sus efectos en la salud física. El Departamento de Servicios de
Salud Mental del Condado de Santa Clara (BHSD) y nuestras organizaciones comunitarias continúan brindando servicios y apoyo. Por favor, contáctenos hoy.

Recursos e Información de Contacto
Servicios de Apoyo ante Crisis
Prevención de Suicidio y Apoyo en Situaciones de Crisis (BHSD) 855-278-4204
Apoyo en Situaciones de Crisis a través de Mensajes de Texto
Textee RENEW al 741741
Equipos Móviles de Respuesta a Crisis (MCRT)
Equipos Móviles de Respuesta a Crisis (MCRT) de BHSD para Adul- 800-704-0900
tos
(MCRT) para Niños y Jóvenes en Uplift Family Services
408-379-9085
Para Acceso a los Servicios de Salud Mental, llame
al:
Centro de Atención a Llamadas de BHSD
800-704-0900
Servicios de Tratamiento por Uso de Sustancias Gateway de
800-488-9919
BHSD
Servicios de Tratamiento por Uso de Sustancias para Jóvenes
408-272-6518
(lunes a viernes, 9 AM a 6 PM)
Servicios de Tratamiento por uso de Sustancias para Jóvenes
800-488-9919
(fuera del horario de oficina)

Dịch Vụ Y Tế Tâm Trí

Behavioral Health Services - Vietnamese

Khi con số các trường hợp nhiễm COVID-19 gia tăng thì sự lo âu, sợ hãi và
hoang mang, cùng với các vấn đề quan ngại về sức khỏe tâm trí, vì tình trạng
dịch bệnh này cũng gia tăng theo tình hình biến chuyển. Hậu quả về sức
khỏe tâm trí do COVID-19 gây ra cũng quan trọng và cần được hỗ trợ như
đối với các hậu quả về sức khỏe thể chất. Dịch Vụ Y Tế Tâm Trí Hạt Santa
Clara (BHSD) và các Tổ Chức Cộng Đồng tiếp tục cung cấp các dịch vụ và
sự hỗ trợ tích cực. Xin quý vị liên lạc chúng tôi hôm nay.

Các Nguồn Hỗ Trợ và Thông Tin Liên Lạc
Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Trong Cơn Khủng
Hoảng
Đường Dây Hỗ Trợ về Tự Tử và Khủng Hoảng của Y Tế Tâm 855-278-4204
Trí
Hỗ Trợ Trong Cơn Khủng Hoảng qua gởi tin nhắn “Text”
Text RENEW đến 741741
Toán Đáp Ứng Lưu Động về Khủng Hoảng/ Mobile Crisis Response Teams (MCRT)
Toán Đáp Ứng Lưu Động cho Người Lớn
800-704-0900
Toán Đáp Ứng Lưu Động cho Thanh Thiếu Niên @Uplift Family Ser- 408-379-9085
vices
Cần Dịch Vụ Y Tế Tâm Trí, Gọi :
Trung Tâm Liên Lạc Dịch Vụ Y Tế Tâm Trí / BHSD Call
800-704-0900
Center
Trung Tâm Liên Lạc Dịch Vụ Điều Trị Cai Nghiện Gateway - 800-488-9919
BHSD
Dịch Vụ Điều Trị Cai Nghiện Giới Trẻ (T.Hai-T.Sáu 9sáng –
408-272-6518
6chiều)
Dịch Vụ Điều Trị Cai Nghiện Giới Trẻ (Ngoài Giờ Làm Việc) 800-488-9919
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