
 

 

 

Glendale Unified School District 

Student Wellness Services Presents 
 

 

 

 

 
 

QUESTION  PERSUADE  REFER 

 

Save a life from suicide by learning these three simple steps: 
 

1. Question the person about suicide 

2. Persuade the person to get help 

3. Refer the person to the appropriate source 

 

QPR Gatekeeper training is designed to teach participants the warning signs of 

suicide and how to actively ask and respond to a person in crisis. QPR is not 

intended to be a form of counseling or treatment, but a preventive tool to raise 

awareness among our community. 

 

AVAILABLE SESSION DATES 

JULY 22, 2020 1:30 – 2:30 PM 

OR 

JULY 30, 2020 5:30 – 6:30 PM 

 

TRAINING WILL BE HELD VIA ZOOM 

 

TO RSVP, EMAIL DR. ILIN MAGRAN 

IMAGRAN@GUSD.NET 

AND INDICATE YOUR PREFERRED DATE 

Q P R 



 

 

 

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի 

Աշակերտների բարօրության ծառայություններ բաժինը  

ներկայացնում է 
 

 

 

 

 

ՀԱՐՑՐԵՔ  ՀԱՄՈԶԵՔ  ՀՂԵՔ 
 

Կյանք փրկեք ինքնասպանությունից այս երեք պարզ քայլերի օգնությամբ․ 

1. Հարցեր տվեք անձին ինքնասպանության մասին 

2. Համոզեք նրան օգնություն ստանալ 

3. Անձին հղեք համապատասխան աղբյուրի 
 

ՀՀՀ Պաշտպանի դասընթացը ձևավոևված է մասնակիցներին 

ինքնասպանության նախանշաններին ծանոթացնելու նպատակով և 

սովորեցնելու, թե ինչպես ակտիվորեն ներգրավվել հարց ու պատասխանի 

մեջ ճգնաժամ ապրող մարդու հետ: ՀՀՀ-ն չի նախատեսված որպես 

խորհրդատվություն կամ բուժման ձև, այն կանխարգելիչ գործիք է` մեր 

համայնքի ներսում իրազեկությունը բարձրացնելու համար: 
 

ԱՌԿԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԱՄՍԱԹՎԵՐԸ՝ 

ՀՈՒԼԻՍԻ 22-ին, 2020թ․, ժամը՝ 1:30 – 2:30  

ԿԱՄ 

ՀՈՒԼԻՍԻ 30-ին, 2020թ․, ժամը 5:30 – 6:30 

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ  ԿԱՆՑԿԱՑՎԻ ZOOM-ով 
 

ՏԵՂԵՐ ԱՄՐԱԳՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԷԼ․ ՓՈՍՏՈՎ ԳՐԵՔ  

Դոկտոր ԻԼԻՆ ՄԱԳՐԱՆԻՆ՝ IMAGRAN@GUSD.NET 

ԵՎ ՆՇԵՔ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ՕՐԸ 

Հ Հ Հ 

mailto:IMAGRAN@GUSD.NET


 

 

글렌데일 통합교육구  
학생 복지 서비스부 제공  

 

 

 

 

 

 

                                 문제문제문제문제              설설설설득득득득  의뢰의뢰의뢰의뢰  

 

다음 세가지의 단순한 조치들을 배워서 자살로부터 생명을 구하십시요:   
1. 그 사람에게 자살에 대한 문제를 제기한다   
2. 그 사람에게 도움을 받도록 설득한다  
3. 그 사람을 적절한 도움을 제공하는 곳에 의뢰한다  

 

QPR 문지기 훈련은 참여자들에게 자살에 대한 경고 신호 그리고 위기에 처한 
사람에게 적극적으로 묻고 반응하는 방법을 가르치도록 고안되어 있습니다. 
QPR 은 카운슬링이나 치료 형식으로 의도된 것이 아니라 우리 커뮤니티에 
경각심을 높이기 위한 예방 도구입니다.     
 

가능한가능한가능한가능한    세션세션세션세션    날짜날짜날짜날짜    
2020202020202020 년년년년    7777 월월월월    22222222 일일일일, , , , 오후오후오후오후    1:30 1:30 1:30 1:30 ––––    2:302:302:302:30    

또는또는또는또는    
2020202020202020 년년년년    7777 월월월월    30303030 일일일일    오후오후오후오후    5:30 5:30 5:30 5:30 ––––    6:306:306:306:30    

훈련은훈련은훈련은훈련은    줌을줌을줌을줌을    통해통해통해통해    진행됩니다진행됩니다진행됩니다진행됩니다        
초대에초대에초대에초대에    응답응답응답응답하기하기하기하기    위해선위해선위해선위해선, , , , ILIN MAGRANILIN MAGRANILIN MAGRANILIN MAGRAN    박사박사박사박사에게에게에게에게    이메일을이메일을이메일을이메일을    보내십시요보내십시요보내십시요보내십시요    

IMAGRAN@GUSD.NETIMAGRAN@GUSD.NETIMAGRAN@GUSD.NETIMAGRAN@GUSD.NET    
그리고그리고그리고그리고    선호하는선호하는선호하는선호하는    날짜를날짜를날짜를날짜를    표시하여표시하여표시하여표시하여    주십시요주십시요주십시요주십시요        

Q P R 



 

 

 

Distrito Escolar Unificado de Glendale 

Los Servicios de Bienestar Estudiantil Presentan  
 

 

 

 

 
 

PREGUNTAR PERSUADIR REFERIR 
 

Salve una vida del suicidio aprendiendo estos tres simples pasos:   

1. Preguntar a la persona sobre el suicidio 

2. Persuadir a la persona a obtener ayuda 

3. Referir a la persona al recurso apropiado 

 

La capacitación Gatekeepers de QPR está diseñada para enseñar a los participantes 

las señales de advertencia del suicidio y sobre cómo preguntar y responder de 

manera activa a una persona en crisis. QPR no tiene la intención de ser un tipo de 

consejería o tratamiento, sino una herramienta para crear conciencia en nuestra 

comunidad.  

 

FECHAS DISPONIBLES PARA LAS SESIONES 

22 de julio del 2020 de 1:30 a 2:30 PM 

O 

30 de julio del 2020 de 5:30 a 6:30 PM 
 

LA CAPACITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR ZOOM 
 

PARA CONFIRMAR SU ASISITENCIA, EVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO  

A LA DR. ILIN MAGRAN A 

IMAGRAN@GUSD.NET 

E INDIQUE SU FECHA DE PREFERENCIA 

Q P R 




