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Củng Cố Sức Mạnh
Cho Trẻ Em
và Tạo Khả Năng Cho Gia Đình

Nhiệm Vụ Của Chúng Tôi:

Tạo cảm súc lành mạnh trong
giao thiệp nơi trẻ em, thiếu niên,
và gia đình của Quận Cam.
Tài trợ bởi cơ quan Y Tế Quận Cam. Dịch
Vụ Sức Khỏe Tâm Thần, Đơn Vị Ngăn Ngừa
và Can Thiệp, Mệnh Đề 63 (Luật Dịch Vụ
Sức Khỏe Tâm Thần)
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Bảo vệ những người quý vị
yêu quý nhất: Con Em Của
Quý Vị
Quý Vị Có Biết?
Theo thống kê của Bộ Y Tế Hoa Kỳ,
mỗi năm 1 trong 5 trẻ em và thiếu
niên có những triệu chứng của tâm
bệnh gây ra ít nhiều tổn thương,
nhưng trong số đó có 80% trẻ em và
thiếu niên không được điều trị bằng
dịch vụ dành cho tâm bệnh.
Quý vị có thể đi tìm sự trợ giúp cho
gia đình của quý vị ở đâu ?
Quý vị hiện đang lo lắng đến cảm
súc, và thái độ của con em quý vị?
Quý vị có muốn tìm hiểu những
phương thức để củng cố cho sự
khôn lớn và phát triển của con em
quý vị?
Chúng tôi luôn có mặt để giúp quý vị
nối kết với …
Những dịch vụ dành cho TẤT CẢ những gia
đình trong Quận Cam có con em từ 0-18 tuổi

Chương Trình “WELL” (Lành Mạnh) đến
với cộng đồng nhằm nâng tầm nhận thức
về các vấn đề như: sự lớn khôn và phát
triển, cảm xúc và giao thiệp lành mạnh, và
cách nào để gia đình có thể củng cố mạnh
cho con em của mình.
Đường Giây Miễn Phí
Cung cấp thông tin và dịch vụ:
• Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến
4 giờ chiều.
• Những lời nhắn sẽ được trả lời vào ngày
hôm sau trong giờ làm việc.
Những Tài Liệu và Những Buổi Thuyết
Trình Giáo Dục
Phương pháp để khuyến khích con em quý vị
phát triển và sống tốt hơn.
Giới Thiệu, Kết Nối, và Cố Vấn Trường
Hợp Ngắn
Nhận định nhu cầu để kết nối gia đình quý vị
với các nguồn trợ giúp trong cộng đồng.
Những Nhóm Hỗ Trợ Người Cùng Hoàn
Cảnh
Nhằm hỗ trợ và khuyến khích những gia
đình cùng hoàn cảnh để cùng nhau vượt qua
những thử thách chung.
Trang Mạng
Với nhiều tin tức hữu ích, thêm nhiều đường
dẫn đến nguồn trợ giúp trong cộng đồng, và
cách để tham gia hay làm tình nguyện viên.
Tất cả mọi dịch vụ đều MIỄN PHÍ và được
cung cấp bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, và
tiếng Việt

