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Ý tưởng nuôi dạy con
một cách tích cực:

Kết Nối Với Các Em

Luôn khuyến khích vui chơi
Dùng lời lẽ chia sẽ cảm giác của
quí vị
Cùng đọc sách với con
Thường xuyên khen ngợi các con
Bày tỏ tình cảm với các con
Khuyến khích con quí vị dùng trí
tưởng tượng
Chơi những trò chơi đố chữ với
các con
Dạy con những quy tắc và quy
định từ quí vị
Dạy các em biết nhận thức về
bản thân mình

Chương Trình Sức
Khoẻ Tâm Thần Cho
Các Em Nhỏ Chuẩn
Bị Đi Học
Health Care Agency
Behavioral Health Services
Prevention & Intervention

1200 N. Main St., Suite 300
Santa Ana, CA 92701
Điện thoại: (714) 480-4678
Điện thư: (714) 480-6608

Nhóm chúng tôi
gồm có:
Y tá theo dõi sự phát triển và sức
khỏe của các em.

Chương trình “Kết nối với các em
nhỏ” làm việc với những gia đình có
trẻ nhỏ để phát triển sức khỏe và giảm
đi những nguy cơ có ảnh hưởng đến
cảm xúc ở trẻ con khi các em chuẩn
bị đi học. Những dịch vụ hỗ trợ được
cung cấp cho cả gia đình với mục
đích gia tăng những kỹ năng đối phó
lành mạnh và tăng cường khả năng
của gia đình để có thể đáp ứng được
những nhu cầu tình cảm của các em.
Tất cả các dịch vụ được cung cấp tại
nhà hoặc ở những nơi thuận tiện trong
cộng đồng để đáp ứng được nhu cầu
của người dùng dịch vụ

Chuyên gia về hành vi hỗ trợ và
đảm bảo cha mẹ được trang bị
những phương pháp tích cực trong
việc dạy dỗ con.
Chuyên viên sức khỏe tâm thần
có thể cung cấp thêm những cách
phòng ngừa bệnh tâm thần cho gia
đình.

Để biết thêm tin tức
hoặc giới thiệu qua
điện thoại:
Kết Nối Với Các Em Nhỏ
1200 N. Main St., Suite 300
Santa Ana, CA 92701
Điện thoại: (714) 480-4678

Những Dịch Vụ Chúng
Tôi Cung Cấp:
Những buổi hội thảo nuôi dạy con
Giáo dục cách dạy con theo từng
cá nhân và đánh giá sức khỏe
tâm thần tại nhà
Quản lý hồ sơ
Sớm can thiệp sức khoẻ tâm
thần cho trẻ nhỏ và gia đình

