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cái từ dự án Phụ Huynh

Biểu lộ và bày tỏ tình thương  ∙

Dùng lời ngợi khen hoặc hết  ∙
sức vỗ về để khuyến khích 
hạnh kiểm mong muốn

Nói về hậu quả để giảm bớt  ∙
hạnh kiểm xấu 

Có kế hoạch để đối phó với  ∙
những vấn đề về hạnh kiểm

Tích cực giám sát bằng cách  ∙
hỏi “Ai?” “Cái gì?” “Ở đâu?” 
“Khi nào?” và “Tại sao?”

Xây dựng nề nếp ∙

Kêu gọi sự hỗ trợ của các phụ  ∙
huynh khác



Lớp học hướng dẫn dạy dỗ  ∙
các em trong 12 tuần lễ cho 
các cha mẹ và người chăm 
sóc

Lớp học giáo dục trong 12  ∙
tuần lễ cho các em nhỏ và 
thanh thiếu niên để xây dựng 
những kỹ năng cho đời sống 
và nghị lực

Những buổi họp cá nhân với  ∙
người điều khiển chương 
trình đề cập đến những vấn 
đề cụ thể của gia đình

Những buổi họp nâng đỡ định  ∙
kỳ để cũng cố những kỹ năng 
đã học được từ chương trình

Giới thiệu và nối kết với  ∙
những dịch vụ cộng đồng 

STC cung cấp những dịch 
vụ sau đây: 

STC là gì?

STC là một chương trình miễn 

phí thiết kế để giúp đỡ những 

anh chị em và cha mẹ của những 

thiếu niên liên quan đến hệ thống 

thanh thiếu niên phạm pháp. Mục 

đích của chương trình là tăng 

cường những yếu tố bảo vệ cho 

con cái, phát triển những kỹ năng 

cho cha mẹ, và xây dựng một hệ 

thống tiến tới  hỗ trợ cho toàn thể 

gia đình.

Chương trình STC chỉ dành riêng 
cho những gia đình có ít nhất một 
thành viên dính líu đến hệ thống 
thanh thiếu niên phạm pháp và 
một hoặc nhiều con cái không 
dính líu đến hệ thống tư pháp. 
Sự được chấp thuận vào một 
nhóm thông thường đi qua sự 
giới thiệu trực tiếp bởi cơ quan 
quãn thúc, trường học hay 
những dịch vụ cộng đồng khác. 
Tuy nhiên, gia đình có thể tự giới 
thiệu và hỏi về những dịch vụ. 
Để biết thêm tin tức về điều kiện 
gia nhập và giới thiệu, xin gọi 
STC tại (714) 480-4678.

Làm thế nào để tôi truy cập 
dịch vụ STC?


