Centre for Living with Dying

Grief Groups for Children, Teens, and
Young Adults Who Lost a Parent During
the COVID-19 Pandemic

Support Group Sessions
Dimensions of Grief
Various weekends from 10am - 11:30am

Intended for young adults ages 18-24 who
have experienced the loss of a loved one.

Healing Heart
"Littles", "Middles", and "Adults" meet on
a week night in group sessions from
6pm - 7:30pm
Intended for families of children who have
experienced the loss of a loved one.
9-week program for caregivers and children
ages 4-17.

How to attend these sessions:
Self-referrals
Referrals from other professionals
Schools
SLS coordinators
School wellness centers
Behavioral Health Services Department

Living with the Loss of a Parent

Contact our Navigators for grief counseling or other needs
and support at 408-678-9696 or make a referral to:

Various weeknights from 7pm - 8:30pm

https://occ.sccgov.org/OCFP-CovidSupports

Intended for adults 18+ whose parent or
primary caregiver has died.

Grief Counseling services for children, youth, and young
adults may be provided in Spanish and Vietnamese,
depending on center capacity. Family and young adult
navigation supports may be provided in Spanish, depending
on capacity, and other languages with use of a language
line.

BWC provides services that meet the cultural and linguistic needs of our
whole community. We value our unique ethnic diversity as well as the
LGBT community and non-able body community. Our clients, staff, and
volunteers reflect our community.
Bill Wilson Center • 3490 The Alameda, San Clara, CA 95050
• 408-243-0222 • www.billwilsoncenter.org

Centre for Living with Dying (Centro viviendo con la muerte)

Grupos de duelo para niños, adolescentes y
adultos jóvenes que han perdido a su padre
o a su madre durante la Pandemia del
COVID-19

Sesiones de ayuda en grupo
Dimensiones del duelo
Diferentes fines de semana de10am a11:30am

Para jóvenes de 18 a 24 años que han perdido
a un ser querido.

Sanando el Corazón
"Pequeños", "Medianos", y "Adultos" se
reúnen en sesiones de grupo, un día por
semana, de 6pm a 7:30pm
Para familias con niños que han perdido a
un ser querido.
Programa de 9 semanas para niños y
jóvenes de 4 a17 años y sus cuidadores.

Viviendo con la pérdida de un
padre
Diferentes fines de semana de 7pm a 8:30pm
Para adultos 18+ que han perdido a su padre,
madre o cuidador.

Cómo asistir a estas sesiones:
Por auto-recomendación
Por recomendación de otros profesionales
Escuelas
Coordinadores SLS
Centros de bienestar escolar
Departamento de Servicios de Salud Mental
Para asesoría por duelo u otras ayudas, contáctese con nuestros
representantes, llamando al 408-678-9696 o hacer una
remisión a: https://occ.sccgov.org/OCFP-CovidSupports
Los servicios de asesoramiento en materia de duelo para niños, jóvenes y
adultos jóvenes pueden proporcionarse en español y vietnamita,
dependiendo de la capacidad del centro. La ayuda de asesoramiento para
las familias y los adultos jóvenes puede ser proporcionada en español,
dependiendo de la capacidad, y en otros idiomas a través de una línea de
intérpretes.

El BWC ofrece servicios que satisfacen las necesidades culturales y
lingüísticas de toda nuestra comunidad. Valoramos nuestra gran
diversidad étnica, así como la comunidad LGBT y la comunidad de
personas con discapacidades. Nuestros clientes, personal y voluntarios,
reflejan nuestra comunidad.
Bill Wilson Center • 3490 The Alameda, San Clara, CA 95050
• 408-243-0222 • www.billwilsoncenter.org

Trung Tâm Cho Sự Sống Với Cái Chết

Nhóm Chia Sẻ Đau Buồn dành cho Trẻ em,
Thanh thiếu niên, và các Thành niên trẻ đã
Mất người Cha hoặc Mẹ trong Đại dịch
Covid-19

Các Buổi Hỗ Trợ Nhóm
Thước đo của Đau buồn
Nhiều buổi cuối tuần khác nhau
10 giờ sáng - 11 giờ sáng
Dành cho thanh thiếu niên từ 18 đến 24 tuổi
đã trải qua sự mất mát của người thân

Chữa lành Trái tim
"Trẻ nhỏ", "Thanh thiếu niên", và "Người lớn"
gặp gỡ vào một buổi tối trong tuần trong các
buổi họp nhóm 6 giờ chiều - 7 giờ 30 tối

Làm thế nào tham dự các buổi họp này:
Giấy tự giới thiệu

Chương trình 9 tuần lễ dành cho những
người chăm sóc và trẻ em từ 4 đến 17 tuổi.

Giới thiệu từ các nhà chuyên môn khác
Trường học
Phối hợp viên SLS
Trung tâm chăm sóc sức khỏe của Trường học
Cơ quan Dịch vụ về Sức khỏe Hành vi

Sống với nỗi Mất mát người
Cha hoặc Mẹ

Hãy liên lạc với Điều Hướng Viên của chúng tôi để được cố
vấn khi có đau buồn hoặc cần các nhu cầu và hỗ trợ khác
hãy gọi số 408-678-9696 hoặc giới thiệu đến:

Nhiều buổi tối hằng tuần khác nhau 7
giờ tối - 8:30 giờ tối

https://occ.sccgov.org/OCFP-CovidSupports

Dành cho gia đình có trẻ nhỏ đã trải qua sự
mất mát của người thân.

Dành cho người từ 18 tuổi trở lên có cha hoặc
mẹ hoặc người chăm sóc chính vừa qua đời.

Các dịch vụ cố vấn khi có đau buồn dành cho trẻ em, thanh thiếu
niên, và thành niên trẻ bao gồm tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt,
tùy thuộc vào nguồn nhân lực của trung tâm. Các hỗ trợ điều
hướng cho gia đình và thành niên trẻ có tiếng Tây Ban Nha, tùy
thuộc vào nguồn nhân lực, và các ngôn ngữ khác sẽ qua đường
dây thông dịch.

BWC cung cấp các dịch vụ thích ứng với văn hóa và ngôn ngữ của toàn
thể cộng đồng. Chúng tôi đánh giá cao sự đa dạng sắc tộc cũng như cộng
đồng LGBT và các cộng đồng chưa xác tính. Khách hàng, nhân viên, và
tình nguyện viên của chúng tôi phản ánh hình ảnh cộng đồng chúng ta.
Bill Wilson Center • 3490 The Alameda, San Clara, CA 95050
• 408-243-0222 • www.billwilsoncenter.org

喪親者支持中心)

Centre for Living with Dying(

為新冠疫情期間失去父母的兒童、青少年與青
年人設立的悲傷支持互助團體

支持團體聚會活動
哀傷面面觀

多場次活動，於週末10am - 11:30am舉行
適合失喪至親的 18-24 歲青年參加。

治癒內心

兒童、青年與成人齊聚一堂，於週間
如何參加這些活動:
6pm - 7:30pm舉行的討論會
自我推薦
專業單位轉介
專為家庭中曾經歷失喪至親之痛的兒童所設
學校
計的活動。
學校相關活動 (SLS) 協調員
學校健康中心
活動為期 9 週，對象是照顧者與 4-17歲的兒
行為健康服務部
童及青少年。

與失喪父母者一起生活

多場次活動，於週間 7pm - 8:30pm 舉行
適用於父母去世的18歲以上成年人。

聯繫我們的領航員，以獲得哀傷諮詢或其他所需與支持。請
致電 408-678-9696 或轉介至:
https://occ.sccgov.org/OCFP-CovidSupports

兒童、青少年與青年哀傷諮詢輔導服務除英語以外，也可能
提供西班牙語和越南語，視本中心服務量能而定。家庭與青
年領航支持活動依據本中心服務量能，可能提供西班牙語服
務，其他語言也可以使用語言服務專線。

中心提供的服務可以滿足整體社區的文化和語言需求。本中心重視我們
獨特的種族多元性，以及LGBT社區與身障族群的價值。我們的顧客、職員和
志願者，就是我們社區的縮影。
BWC

Bill Wilson Center • 3490 The Alameda, San Clara, CA 95050
• 408-243-0222 • www.billwilsoncenter.org

Centre for Living with Dying

Mga Grupong Nagdadalamhati para sa mga Bata,
Kabataan, at mga Young Adult na Nawalan
magulang noong Panahon ng Pandemya sa
COVID-19

Support Group Sessions
Dimensions of Grief

Various weekends mula 10am - 11:30am

Nilalayon para sa mga young adult na nasa edad na
18-24 na nakaranas ng pagkawala ng minamahal.

Healing Heart
"Littles", "Middles", at "Adults" na
nagkikita sa isang linggo sa panggabing
group sessions mula 6pm - 7:30pm
Nilalayon para sa mga pamilya ng mga bata
na nakaranas ng pagkawala ng minamahal.
9-linggong programa para sa mga caregiver
at mga batang nasa edad 4-17.

Living with the Loss of a Parent
Various weeknights mula 7pm - 8:30pm
Nilalayon para sa mga adult na 18+ kung saan
ang kanilang magulang o primary caregiver ay
namatay.

Paano dumalo sa mga session:
Self-referrals
Referrals mula sa mga propesyonal
Paaralan
SLS coordinators
School wellness centers
Behavioral Health Services Department
Kontakin ang aming Navigators para sa grief counseling o
iba pang kailangan at suporta sa 408-678-9696
https://occ.sccgov.org/OCFP-CovidSupports
Ang mga serbisyo sa Grief Counseling para sa mga bata,
kabataan, at young adult ay maibibigay sa Spanish at
Vietnamese, depende sa sentro ng kapasidad. Ang Family
at young adult navigation na suporta ay maibibigay sa
Spanish, depende sa kapasidad, at ibang mga wika gamit
ang isang language line.

Ang BWC ay nagbibigay ng mga serbisyong nakakamit ang kultural at
llingguwistika na pangangailangan ng ating buong komunidad.
Pinapahalagahan namin ang ating walang katulad na etnisidad na
pagkakaiba-iba lalo na ang komunidad ng LGBT at hindi-kayang
kumatawan na komunidad. Ang aming mga kliyente, kawani, at mga
nagboboluntaryo ay sumasalamin sa ating komunidad.
Bill Wilson Center • 3490 The Alameda, San Clara, CA 95050
• 408-243-0222 • www.billwilsoncenter.org

Centre for Living with Dying

Grief Groups for Children, Teens, and
Young Adults Who Lost Caregivers
During the COVID-19 Pandemic

Support Group Sessions
Dimensions of Grief
Various weekends from 10am - 11:30am

Intended for young adults ages 18-24 who
have experienced the loss of a loved one.

Healing Heart
"Littles", "Middles", and "Adults" meet on
a week night in group sessions from
6pm - 7:30pm
Intended for families of children who have
experienced the loss of a loved one.
9-week program for caregivers and children
ages 4-17.

Living with the Loss of a Parent
Various weeknights from 7pm - 8:30pm
Intended for adults 18+ whose parent or
primary caregiver has died.

How to attend these sessions:
Self-referrals
Referrals from other professionals
Schools
SLS coordinators
School wellness centers
Behavioral Health Services Department
Contact our Navigators for grief counseling or
other needs and support at 408-678-9696.

BWC provides services that meet the cultural and linguistic needs of our
whole community. We value our unique ethnic diversity as well as the
LGBT community and non-able body community. Our clients, staff, and
volunteers reflect our community.
Bill Wilson Center • 3490 The Alameda, San Clara, CA 95050
• 408-243-0222 • www.billwilsoncenter.org

