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YMHFA Participants will develop skills to:
• Identify when a person is experiencing a mental health challenge
• Address non-crisis and crisis situations. 
• Recognize and correct misconceptions about mental health, substance use, and 

mental illness.
• Reach out to a person who may be dealing with a mental health challenge.
• Identify warning signs of suicide or self-harm.
• Actively and compassionately listen to a person in distress.
• Offer a distressed person basic “first-aid” level information and reassurance about 

mental health challenges. 
• Encourage a person who may be dealing with a mental health challenge to seek 

professional help.
• Connect a distressed person with appropriate community, peer, and personal supports 

Youth 
Mental Health 

First Aid 
Training 

for Adults

Date: December 6th & December 8th

Time: 10:00am- 12:30pm
Held via Zoom

Link to register
www.gusdstudentwellness.eventbrite.com

(Note: This is a two day training. Participants must register for both days)
For questions email Dr. Ilin Magran at imagran@gusd.net

http://www.gusdstudentwellness.eventbrite.com/


Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան
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YMHFA-ի մասնակիցները հմտություններ կյուրացնեն, որպեսզի․
• Բացահայտեն, երբ անձը հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիր ունի։
• Անդրադառնան ոչ ճգնաժամային և ճգնաժամային իրավիճակներին։ 
• Ճանաչեն և շտկեն թյուր պատկերացումները հոգեկան առողջության, 

թմրամիջոցների օգտագործման և հոգեկան հիվանդության մասին։
• Օգնության ձեռք մեկնեն այն անձին, ով կարող է հոգեկան առողջության հետ 

կապված խնդիրներ ունենալ: 
• Բացահայտեն ինքնասպանության կամ ինքնավնասման նախանշանները: 
• Ակտիվորեն և սրտացավորեն լսեն դիսթրեսի մեջ գտնվող անձին: Վտանգված անձին 

առաջարկեն «առաջին օգնության» մակարդակի հիմնական տեղեկություններ և 
ինքնավստահություն ներշնչեն հոգեկան առողջության մարտահրավերների հանդեպ:

• Խրախուսեն հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեցող անձին՝ դիմել 
մասնագետի օգնությանը: 

• Դիսթրեսի մեջ գտնվող անձի և համապատասխան համայնքի, հասակակցի և 
անձնական աջակցության ցուցաբերող անհատի միջև կապ ստեղծեն։

Չափահասների համար
երիտասարդների հոգեկան 
առողջության վերաբերյալ 

առաջին օգնության 
վերապատրաստում 

Ամսաթվերը՝ դեկտեմբերի 6-ին և դեկտեմբերի 8-ին
Ժամը՝ առավոտյան ժ. 10:00- 12:30

Կանցկացվի Zoom-ով
Գրանցվելու հղումը՝

www.gusdstudentwellness.eventbrite.com
(Նշում. Սա երկու օր տևող վերապատրաստում է: Մասնակիցները պետք է երկու օրվա համար 

գրանցվեն)

Հարցերի դեպքում էլ. նամակ ուղարկեք դկտր. Այլին Մագրանին՝ imagran@gusd.net 

http://www.gusdstudentwellness.eventbrite.com/
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YMHFA 참가자는 다음과 같은 기량을 발달시킨다:
• 정신 건강 문제를 겪는 사람을 식별한다.

• 비 위기 및 위기 상황을 대처한다.
• 정신 건강, 약물 사용 및 정신 질환에 대한 오해를 인식하고 바로 잡는다.
• 정신 건강 문제를 다룰 수 있는 사람에게 연락한다.

• 자살 또는 자해의 경고 신호를 식별한다.
• 불안한 사람의 말을 적극적이고 공감적으로 듣는다.
• 불안한 사람에게 정신 건강 문제에 대한 기본 "응급 처치“ 수준의 정보와

안도감을 제공한다. 

• 정신 건강 문제를 겪는 사람에게 전문적인 도움을 받도록 격려한다.
• 불안한 사람을 적절할 커뮤니티, 동료 및 개인 지원과 연결한다. 

성인을 위한
청소년

정신 건강
응급 처치

날짜: 12월 6일 및 12월 8일
시간: 오전 10:00- 오후 12:30

Zoom으로 진행
등록을 위한 링크

www.gusdstudentwellness.eventbrite.com
(참고: 이것은 2일간의 교육입니다. 참가자는 반드시 이틀 모두 등록해야 합니다)

질문은 Dr. Ilin Magran ,  ilmagran@gusd.net으로 이메일을 하십시오. 

http://www.gusdstudentwellness.eventbrite.com/
mailto:ilmagran@gusd.net
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Los participantes de YMHFA desarrollarán habilidades para:
• Identificar cuando una persona esté pasando por un desafío de salud mental.
• Tratar situaciones de crisis y que no sean de crisis. 
• Reconocer y corregir los conceptos equivocados acerca de la salud mental, del uso de 

substancias y de las enfermedades mentales.
• Tenderle la mano a la persona que pueda estar pasando por un desafío de salud 

mental.
• Identificar las señales de advertencia de suicidio o de auto lastimarse.
• Escuchar activa y compasivamente a la persona que está sufriendo.
• Ofrecerle a la persona angustiada información de “primeros auxilios” de nivel básico y 

tranquilidad acerca de los desafíos de salud mental. 
• Alentar a la persona que pueda estar pasando por un desafío mental a buscar ayuda 

profesional.
• Conectar a la persona que está sufriendo con la comunidad, los compañeros, y con el 

personal de ayuda apropiada.  

Capacitación de 
Primeros 

Auxilios de 
salud mental 
juvenil para 
adultos (YMHFA)

Fecha: 6 & 8 de diciembre
Hora: 10:00am- 12:30pm
Se llevan a cabo vía Zoom

Enlace para registrarse
www.gusdstudentwellness.eventbrite.com

(Aviso: Esta es una capacitación de dos días. Los participantes se deben registrar para 
ambos días)

Si tiene preguntas envíe un email a la Dra. Ilin Magran a imagran@gusd.net

SERVICIOS DE 
BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 

http://www.gusdstudentwellness.eventbrite.com/

