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Bilingual Counselling Service 
 

The aims of this project are to provide linguistically and  
culturally appropriate counselling service to the people 
from Viet Nam in London and to work in partnership 
with Vietnamese community organisations to promote 

and raise awareness of “Talking Therapies”.  
 

 

The Bilingual Counselling service offers a confidential and free counselling 
service in Vietnamese, Cantonese or English by a qualified counsellor.   
The counsellor is trained to listen with empathy in a safe and regular space, 
for you to explore your emotion difficulties and think through the things 
that matter to you. 
 

The counsellor will not give you advice, but will help you gain better       
understanding of your feelings and thought process.   Through working   
together, you can find your own way of managing the difficulties you may 
be facing. 
 

You will be invited to an initial assessment, to discuss your needs and 
whether counselling can help.  The meeting takes approximately 90 
minutes.  Following the assessment you may be offered counselling 6-18 
sessions and each session last for 50 minutes. 
 

The counselling service will be culturally sensitive.  Our counsellor works 
within the British Association for Counselling and      Psychotherapy’s 
Code of Ethics. 
 

CONFIDENTIALITY 
 

The Bilingual Counselling Service will not reveal any identifiable           
information concerning your counselling to anyone without your             
permission.  The only exceptional to this in circumstances where there is an 
assessed threat to human life or safety. 
 

Referrals are accepted from: 
 

GPs; hospitals; psychiatrists; Community Mental Health Teams; 

London Boroughs’ Improving Access to Psychological         
Therapies Teams; Vietnamese  community/voluntary organisations 
and self-referral 

Bilingual Counselling Service 
Supported by City 

Bridge Trust 



Dịch vụ Tư Vấn bằng Song Ngữ 
 

Mục đích của chương trình này là cung cấp dịch vụ 
tư vấn bằng ngôn ngữ và văn hóa thích hợp cho 

người dân đến từ Việt Nam mà hiện đang sinh sống 
tại London và cộng tác chung với các cộng đồng 

người Việt để quảng bá và nâng cao nhận thức về 
"Đàm Thoại Trị Liệu - Talking Therapies". 

 
 

Dịch vụ Tư vấn Song ngữ cung cấp tư vấn bảo mật và miễn phí bằng tiếng 
Việt, và Quảng Đông hoặc tiếng Anh do một nhân viên tư vấn được huấn 
luyện cung cấp.  Nhân viên tư vấn được đào tạo để lắng nghe với sự đồng cảm 
trong một hoàng cảnh an toàn và thường xuyên, để bạn có thể chia xẻ những 
cảm xúc khó khăn của bạn và những vấn đề quan trọng đối với bạn. 
 

Nhân viên tư vấn sẽ không cung cấp cho bạn lời khuyên, nhưng sẽ giúp bạn 
có được sự hiểu biết tốt hơn về cảm xúc và quá trình suy nghĩ của bạn. Qua 
làm việc với nhau, bạn có thể tìm ra cách riêng của bạn để đối phó với những 
khó khăn của bạn. 
 

Bạn sẽ được mời tham dự một buổi đánh giá, để thảo luận về nhu cầu của bạn 
và việc tư vấn có thể giúp đỡ hay không. Cuộc họp kéo dài khoảng 90 phút. 
Sau đó bạn có thể được cung cấp tư vấn 6-18 buổi và mỗi lần kéo dài 50 phút. 
 

Dịch vụ tư vấn sẽ cung cấp tư vấn thích hợp với văn hóa của người dân đến từ 
Việt Nam. Nhân viên tư vấn của chúng tôi làm việc theo quy tắc làm việc quy 
định của British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP) 
 
BẢO MẬT 
 

Dịch vụ Tư Vấn Song ngữ sẽ không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào liên quan đến tư 
vấn của bạn cho bất cứ người nào khác mà không có sự đồng ý của bạn. Chỉ 
đặc biệt trong trường hợp sự đánh giá có mối đe dọa đến cuộc sống hoặc sự an 
toàn của con người. 
 

Giới thiệu được chấp nhận từ: 
 

Bác sĩ gia đình; Bệnh viện; Bác sĩ tâm thần; các Đội Y Tế Chăm Sóc Tâm 
Thần trong Cộng đồng; các Đội Nâng cao tiếp cận với Liệu Pháp Tâm Lý; 
Cộng đồng Việt Nam / các Tổ chức thiện nguyện và Tự giới thiệu 
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