
Hội Thảo và Giám Định Trên Màn Hình 
Xem phim và được các chuyên gia trả lời các câu hỏi của quý vị! 

Để chào đón Tuần Lễ và Tháng Nâng Cao Nhận Thức 

về Ngăn Ngừa Tự Tử, Chương Trình Ngăn Ngừa Tự 

Tử Hạt Santa Clara sẽ tổ chức một cuộc kiểm tra 

giám định và thảo luận trên màn hình về tình trạng 

lo sợ. Phim tài liệu này kể các câu chuyện của nhiều 

trẻ em nhỏ và các thiếu niên; các em bàn luận về 

tâm trạng lo sợ và các tác động của sự lo sợ này 

trong đời sống và các mối quan hệ, và nói lên các em 

đã tìm ra các giải pháp và hy vọng bằng cách nào. 

Phim còn trình bày các cuộc hội thảo với các chuyên 

gia y tế tâm trí về các nguyên nhân gây ra tâm trạng 

lo sợ và các hậu quả về xã hội học, cùng với thông tin 

về sự giúp đỡ, các nguồn hỗ trợ, và các phương cách 

hiện có để nói lên tâm trạng lo sợ này.  

Ngoài ra, quý vị sẽ có một điểm kết nối (link) để liên 

lạc trực tiếp với các chuyên gia y tế sau khi kiểm tra 

giám định. Trong thời gian này, ban hội thảo sẽ giúp 

phân tích các chi tiết trong phim và trả lời các câu 

hỏi của quý vị một cách trực tiếp.    

Nhấn vào đây để xem phim 

Ngày:  30 Tháng Chín, 2020  

Giờ: 5:00 chiều- 7:00 giờ tối 

Ghi danh tại: 

https://www.eventbrite.com/e/angst

-panel-discussion-in-vietnamese-

tickets-121444019331

Thuyết Trình Viên: 

• Thuy Huynh, Cố Vấn tại Trường

Trung Học Independence

• Uyen Nguyen, một phụ huynh

của một học sinh tại trường

Independence và một học sinh

trung học đệ nhất cấp trong Hạt

Santa Clara

• Lan Nguyen, thuộc Sở Y Tế Tâm

Trí Hạt Santa Clara

*Lưu ý, quý vị có thể chọn phụ đề
Việt Ngữ để xem phim!

https://youtu.be/woe5up396BE
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