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Nhận Các Dịch Vụ tại 

Hiệp Hội Chuyên Viên Tâm Lý Trị Liệu 
cho Những Người Đa Dạng Giới Tính và Khuynh 
Hướng Tính Dục 

Giới thiệu đến các chuyên viên trị liệu được huấn luyện chuyên 
ngành và nhiều kinh nghiệm đối với cộng đồng LGBT. 

gaylesta.org Phục vụ: Tất cả mọi lứa tuổi 

 

Outlet, Các Dịch Vụ Cố Vấn Thanh Thiếu Niên 

Outlet tăng cường khả năng cho LGBTQ+ qua các dịch vụ hỗ trợ, 
huấn luyện chỉ huy, bênh vực và giáo dục cộng đồng.  

590 W. El Camino Real  
Mountain View  
projectoutlet.org Phục vụ: Lứa tuổi 13-18 

 

Youth Space là một trung tâm cho cộng đồng và là Chương trình y tế 
tâm trí cho LGBTQ+ và các đồng minh hỗ trợ, là những người lớn trẻ 
tuổi và giới trẻ sinh sống trong Hạt Santa Clara. 

452 S. 1st Street  
San Jose  
youthspace.org Phục vụ: Lứa tuổi 13-25 

 

Trung Tâm Cộng Đồng Đồng Tính Nữ & 
Nam Billy DeFrank 

Cung cấp sự lãnh đạo, bênh vực, các dịch vụ và hỗ trợ cho Những 
Người LGBT của Silicon Valley và các Đồng Minh của họ.  

938 The Alameda  
San Jose  
defrankcenter.org Phục vụ: Người Lớn 

 

Chương trình này làm việc trực tiếp với giới trẻ, để kết nối họ với 
các nguồn hỗ trợ về gia cư, giáo dục, và y tế tâm trí trong phạm vi 
của Trung Tâm Bill Wilson. 

693 S. 2nd Street  
San Jose 
billwilsoncenter.org/services/all/lgbtq-outreach.html 

Phục vụ: Giới Trẻ 

Hỗ trợ y tế tâm trí cho các thành viên cộng đồng LGBTQ và các đồng 
minh, bằng cách cung cấp các dịch vụ di động, giáo dục và bênh vực . 

452 S. 1st Street San Jose  
Lgbtqwell.org Phục vụ: Người Lớn  

Tìm Hiểu Thêm Thông Tin 

Các Nguồn Hỗ Trợ LGBTQ 

Xem danh sách các nguồn hỗ trợ được thu thập bởi Dịch Vụ Y Tế Tâm Trí 
(BHSD) của Hạt Santa Clara. 

sccbhsd.org/lgbtq 

Serves: Youth & Adults 

 

Dự Án Gets Better là một chiến dịch trao đổi các câu chuyện để 
những người trẻ LGBT biết được những hạnh phúc và tiềm năng mà 
họ có thể đạt được trong cuộc đời của họ.  

itgetsbetter.org 

Phục vụ: Thiếu Niên 

 

Trung Tâm Quốc Gia Trợ Giúp LGBT 

Phục vụ LGBTQ qua sự cung cấp sự hỗ trợ miễn phí và bảo mật 
của những người cùng lứa tuổi và các nguồn hỗ trợ địa phương. 

LGBThotline.org                

Phục vụ: Giới trẻ & Người Lớn 

 

Trung Tâm Quốc Gia Hỗ Trợ LGBT Lớn Tuổi  

Trung Tâm Quốc Gia Hỗ Trợ LGBT Lớn Tuổi là trung tâm đầu tiên 
và duy nhất trợ giúp về kỹ thuật, nhắm vào việc nâng cao phẩm 
chất các dịch vụ và nguồn hổ trợ cho người lớn tuổi đồng tính 
luyến ái nữ, nam, lưỡng tính, và/hoặc chuyển giới.  

lgbtagingcenter.org 

Phục vụ: Người Lớn Tuổi 

 

Cha Mẹ, Gia Đình, các Bạn của Người Đồng Tính 
Luyến Ái Nữ và Đồng Tính Luyến Ái Nam (PFLAG) 

Tổ chức PFLAG tại địa phương cung cấp các nhóm hỗ trợ, các nguồn 
hỗ trợ, học bổng, và một nhóm thuyết trình viên. 

pflagsanjose.org Phụ vụ: Giới trẻ & Người Lớn 
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Family Acceptance Project (FAP) giúp các gia đình đa dạng hỗ trợ các 
con LGBTQ của họ để ngăn ngừa các rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe. 

familyproject.sfsu.edu/publications       

Phục vụ: Cha Mẹ 
 

Văn Phòng Sự Vụ LGBTQ 

Cung cấp sự lãnh đạo và hỗ trợ sự an sinh và tồn tại lâu dài 
của các cộng đồng LGBTQ trong Hạt Santa Clara, qua sự điều 
hợp, và toàn bộ các dịch vụ hỗ trợ.  

sccgov.org/lgbtq 

Phục vụ: Những Người Cung Cấp Dịch Vụ & Cộng Đồng LGBTQ 

Hãy Nói Chuyện Với Một Người Nào Đó 

Đường Dây Gởi Tin Nhắn Trong Cơn Khủng Hoảng  

Gởi Text miễn phí trong cơn khủng hoảng, và hỗ trợ 24/7 những 
người trong cơn khủng hoảng. Gởi Text từ bất cứ nơi nào trong 
nước Mỹ, để gặp Cố Vấn Chuyên Nghiệp về Khủng Hoảng.  

đến số 
Phục vụ: Giới Trẻ & Người Lớn 

 

Đường Dây Nóng Quốc Gia cho LGBT Cao Niên 

Cung cấp sự cố vấn của những người cùng lứa tuổi, thông tin và các 
nguồn hỗ trợ địa phương cho những người cao niên gọi vào. 

1 (888) 234-7243 
Thứ Hai–Thứ Sáu 1g trưa đến 9 tối, Thứ Bảy 9 sáng đến 2 chiều 
Phục vụ: Người Cao Niên 

Đường dây duy nhất, trợ giúp toàn quốc, suốt ngày và đêm, 
cơn khủng hoảng và ngăn ngừa tự tử cho giới trẻ LGBTQ. 

Đường Dây Nóng
Thứ Hai-Thứ Sáu, 12 trưa-7chiều 
ởi đến 
ói Chuyện

Nói chuyện 7 ngày một tuần, 12 g. trưa đến 7 g. tối 

Hội luận trên mạng cho những người trẻ LGBTQ. 

Trevorspace.org Phục vụ: Lứa tuổi 13-24 

Nhà Tạm Trú Thân Thiện cho LBGTQ+  

Nhà tạm trú đa lãnh vực, chỉ nhận người có giấy giới thiệu, tọa 
lạc tại khu thương mại San Jose, chuyên hỗ trợ những người  tự 
nhận là LGBTQ+. 

lifemoves.org/santa-clara-county 

Phục vụ: Người Lớn Vô Gia Cư 

Các Nguồn Hỗ Trợ Chuyên về Chuyển Giới 

Đường dây nóng của người cùng lứa tuổi hỗ trợ, được điều hành bởi và 
giúp người chuyển giới tính. Ngoài giờ làm việc, có tình nguyện viên. 

7 ngày một tuần, 7 g. sáng -1 g. sáng 
Phục vụ: Giới Trẻ & Người Lớn Chuyển Giới Tính 

 

Đây là một ứng dụng cho điện thoại di động bao gồm rất nhiều dữ 
kiện các nguồn hỗ trợ cuộc sống và kiểm tra sức khỏe trong cộng 
đồng, nơi hành nghề tốt nhất, và kết nối để bảo đảm tất cả những 
người trẻ chuyển giới nhận được đầy đủ các dịch vụ và sự chăm sóc.  

Tải áp dụng này từ iTunes và Google 

Phục vụ: Giới Trẻ Chuyển Giới 
 

VHC Downtown Gender Health Center 

Trung tâm y tế này chuyên chăm sóc sức khỏe cho những cá nhân 
chuyển giới, không xác định giới tính và chuyển giới đa dạng.  

(408) 977-4411 
777 E. Santa Clara Street San Jose 
Phục vụ: Những Người Chuyển Giới Tuổi 15+ 

 

VHHP Gender Clinic 

Nơi an toàn cho những người chuyển giới và giới tính đa dạng vô gia 
cư trong Hạt Santa Clara. 

(408) 272-6050 
2101 Alexian Drive, Suite D  San Jose 

 

Nhóm Hỗ Trợ Gia Đình Chuyển Giới của Hạt Santa Clara 

Chúng tôi là một nhóm phụ huynh của các thanh thiếu niên chuyển giới 
tính hoặc tự nhận là chuyển giới.  Chúng tôi giúp các phụ huynh và 
thành viên trong gia đình có được sự hỗ trợ và giáo dục cần thiết trong 
một hoàn cảnh an toàn, đầy tình cảm và sự tôn trọng.  

santaclaratransfam@gmail.com                             
Ngày Thứ Bảy thứ nhì trong tháng, 3-5 giờ chiều 
santaclaratransfamilysupport.net        

Phục vụ: Các Phụ Huynh 

 

Tìm hiểu những điều nên làm và không làm trong việc quấn ép 
(binding) và che đậy (tucking) trong các tài liệu thông tin hữu ích.  

callen-lorde.org/transhealth 
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