
Representatives are standing by to take your call or email 24/7

Answer ten easy questions to receive an extensive list of referrals to applicable care
providers. Care Solace takes into account all types of private insurance including Medi-Cal,
Medicaid, and Medicare and those that have no insurance. The platform also filters by age,
gender, zip code and special request.

Cambrian School District, fosters a culture that promotes the health, safety, and well-being of
students, parents and staff. In an effort to continuously support this commitment, the district has
partnered with Care Solace.

Care Solace is an online resource with a live 24/7 concierge meant to assist individuals in finding
local mental health related programs and counseling services. Care Solace is a tool for school
staff and families to connect with community-based mental healthcare resources and providers.
Their proprietary care navigation system taps into a vast database of mental healthcare
resources to find carefully vetted local therapists and programs in minutes.

School district families and staff may access Care Solace services in two ways:

  1. Call (888) 515-0595 to speak with someone from your Concierge team 

  2. Visit your custom district link:  www.caresolace.com/csd

Care Solace is now available for use by district families and staff at no cost. Care Solace does not
require a name, address, phone number, or date of birth. All information entered on the Care
Solace tool is completely confidential and securely stored.

Please note, this service is an optional resource available by choice and is not mandatory in any
way. Care Solace is not an emergency response service or mental health services provider. In the
event of a life threatening emergency, please call 9-1-1 or the National Suicide Hotline 1-800-273-
8255. If you are interested in seeking counseling-related services at this time, please consider
visiting www.caresolace.com/csd

CAMBRIAN SCHOOL DISTRICT

Dear Cambrian Families,

Warmest regards,

Dr. Carrie Andrews
Superintendent
Cambrian School District

Steven Fisher



Responda diez preguntas fáciles para recibir una extensa lista de referencias a proveedores
de atención médica. Care Solace tiene en cuenta todos los tipos de seguros privados,
incluidos Medi-Cal, Medicaid y Medicare, y aquellos que no tienen seguro. La plataforma
también filtra por edad, sexo, código postal y solicitud especial.

Cambrian School District, fomenta una cultura que promueve la salud, la seguridad y el
bienestar de los estudiantes, el personal y los padres de familia. En un esfuerzo para apoyar
continuamente este compromiso, el distrito ha hecho un acuerdo con Care Solace.

CareSolace es un recurso en línea con un conserje en vivo 24X7 enfocado en asistir a las personas
en encontrar servicios locales relacionados con programas de salud mental y servicios de
asesoramiento y terapia. El sistema basado en la web de Care Solace, funciona junto con
nuestros sistemas de apoyo de múltiples niveles (MTSS), como una herramienta para que el
personal escolar y las familias se conecten con los recursos y proveedores de atención de la
salud mental basados en la comunidad. El sistema de navegación de atención patentada,
aprovecha una vasta base de datos de recursos de salud mental, para encontrar en minutos
terapeutas y programas locales cuidadosamente examinados.

El personal escolar y las familias, pueden acceder a Care Solace de dos maneras: 

1. Llamando al (888) 515-0595 para hablar con un representante de nuestro equipo de
conserjes. Nuestros representantes están listos para atender su llamada o correo 24/7 

2. Visita el enlace personalizado de tu distrito: www.caresolace.com/csd

Care Solace ya está disponible, para que lo utilicen los estudiantes, el personal y las familias del
distrito si ningún costo. Care Solace no requiere un nombre, dirección, numero de teléfono o fecha
de nacimiento. Toda la información ingresada en la herramienta Care Solace, es completamente
confidencial y se almacena de forma segura.

Tenga en cuenta que este servicio es un recurso opcional disponible por elección y no es
obligatorio de ninguna manera. Si está interesado en buscar servicios de asesoramiento en este
momento, considere visitar: www.caresolace.com/csd

Un cordial saludo,

Dr. Carrie Andrews
Superintendent
Cambrian School District

CAMBRIAN SCHOOL DISTRICT

Querido Personal de Cambrian,

Steven Fisher



Ang mga ahente ay handa 24/7 para sa inyong mga tawag at emails.

Sagutin lamang ang 10 madadaling mga tanong para makakuha ng malawak na listahan ng referrals
ng mga applicable na care providers. Ang Care Solace humahawak ng lahat ng klase ng private
insurance kasama ang Medi-Cal, Medicaid and Medicare pati na rin ang mga walang insurance. Ang
kanilang plataporma ay nagfifilter sa pamamagitan ng edad,kasarian, zip code at special request.

Ang distrito ng Cambrian School District ay nais na mapagbuti ang kultura ng kalusugan, kaligtasan at
mabuting pagkatao ng mga mag-aaral at magulang. Sa aming pagsisikap na magtuloy tuloy ang suporta
sa aming pangako, ang inyong distrito ay gumawa ng kasunduan kasama ang Care Solace.

Ang Care Solace ay isang online resource na may 24/7 concierge na ang layunin ay tulungan ang mga tao
na humanap ng provider na may kaugnayan sa Lokal na Mental Health at Counseling services. Ang Care
Solace ay isang tool ng mga empleyado ng paaralan sampu ng mga pamilya para kumonekta sa
komunidad ng mental healthcare resources at providers. Ang proprietary care navigation system ay naka
konekta sa malawak na database ng mental health care resources para makita ang mga masusing pinili na
mga therapists at mga programa sa loob lamang ng ilang minuto.

Ang mga empleyado ng paaralan sa distrito at mga pamilya ay maaaring makuha ang serbisyo ng Care
Solace sa dalawang paraan;

  1. Tumawag sa (888) 515-0595 para makausap ang inyong concierge team.

  2. Bistahin ang inyong custom district link sa www.caresolace.com/csd

Ang Care Solace ay available na para sa lahat ng estudyante sa inyong distrito,empleyado at mga pamilya
ng walang bayad. Ang Care Solace ay hindi kukunin ang inyong pangalan,tirahan,numero ng telepono at
araw ng kapanganakan. Lahat ng impormasyon na ilalagay sa Care Solace tool ay confidential.

Paalala. Ang serbisyo ng Care Solace ay isang optional resource by choice at hindi mandatory. Kung kayo
ay interesado para sa isang counseling-related na serbisyo ngaun,bisitahin lamang ang
www.caresolace.com/csd

Mainit na Pagbati,

Dr. Carrie Andrews
Superintendent
Cambrian School District

Sa mga Mahal na Pamilya ng Cambrian,

CAMBRIAN SCHOOL DISTRICT

Steven Fisher



Họ luôn có nhân viên thường trực để nhận điện thoại hoặc email của quý vị 24/7.

Trả lời mười câu hỏi đơn giản trên nền tảng bảo mật của họ để  nhận được danh sách các nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Care Solace nhận hỗ trợ cho tất cả các loại bảo hiểm tư
nhân bao gồm Medi-Cal, Medicaid và Medicare và cả những gia đình không có bảo hiểm. Hệ thống
cũng có bộ lọc cụ thể cho các nhà cung cấp cũng dịch vụ theo độ tuổi, giới tính, mã zip và bất kỳ
yêu cầu đặc biệt nào.

Học Khu Thống Nhất Cambrian School District muốn nâng cao và thúc đẩy sự phát triển đối với văn hóa về
sức khỏe, an toàn và hạnh phúc của học sinh, nhân viên và phụ huynh. Trong nỗ lực đảm bảo cam kết này
trong kỳ nghỉ hè, khu học chánh muốn giới thiệu đến các gia đình về dịch vụ sức khỏe tâm
thần 24/7 dành cho bạn thông qua đối tác Care Solace của chúng tôi.

Care Solace là một nguồn tài nguyên trực tuyến với đội ngũ điều hướng viên sức khỏe luôn online 24/7 để
hỗ trợ cho các cá nhân tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Care Solace là công cụ để nhân viên
nhà trường và gia đình kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng
đồng. Hệ thống của họ có chứa lượng cơ sở dữ liệu khổng lồ được kiểm duyệt cẩn thận về các nguồn lực
chăm sóc sức khỏe tâm thần, công cụ tìm kiếm của họ dựa vào đó để tìm các chương trình về chăm sóc
sức khỏe tâm thần và dịch vụ trị liệu trực tuyến tại địa phương trong vài phút.

Nhân viên và gia đình của trường có thể sử dụng các dịch vụ của Care Solace theo hai cách:

  1. Gọi (888) 515-0595 hoặc gửi email weserve@careolace.org để nói chuyện với ai đó từ nhóm Điều hướng
viên chăm sóc sức khỏe.

  2. Truy cập vào địa chỉ www.caresolace.com/csd

Care Solace có sẵn cho học sinh và gia đình sử dụng miễn phí. Care Solace sẽ không yêu cầu quý vị cung
cấp các thông tin như tên, địa chỉ nhà, số điện thoại và ngày tháng năm sinh. Tất cả thông tin được chia sẻ
với Care Solace hoặc được nhập trên trang web của họ là hoàn toàn bí mật và được lưu trữ an toàn.

Xin lưu ý, dịch vụ này là một nguồn tài nguyên miễn phí tùy chọn có sẵn cho các gia đình trong khu vực của
chúng tôi. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm kiếm các dịch vụ liên quan đến tư vấn tại thời điểm này, vui lòng
gọi cho họ theo số (888) 515-0595.
Trân trọng

Dr. Carrie Andrews
Superintendent
Cambrian School District

Kính gửi các gia đình của Cambrian,

CAMBRIAN SCHOOL DISTRICT

Steven Fisher
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