Quí Vị có quan tâm đến tình trạng phát triển của con em không?
Quí Vị có cảm thấy khó chịu với thái độ của con em mình không?
Quí Vị có muốn tìm hiểu thêm về cách dạy dỗ
hướng dẫn con em mình không?

XIN GỌI CHO CHÚNG TÔI:
CHƯƠNG TRÌNH "HELP ME GROW" CỦA QUẬN CAM
(Chương Trình "Xin Giúp Con Thành Người")
Cơ Quan HELP ME GROW là gạch nối giữa gia đình và các trẻ em có vấn
đề về tăng trưởng, thái độ, hay học tập với những cơ quan cũng như
phương tiện sẵn có trong cộng đồng. Gọi số điện thoại miễn phí
1.866.GROW.025 là quí vị phụ huynh, cũng như quí vị chuyên viên, cơ
quan dịch vụ cùng có ngay điểm gặp gỡ chung nằm giúp đỡ và cung
cấp phương tiện hướng dẫn các trẻ em từ sơ sinh tới 5 tuổi.
Giúp các gia đình nhận những dịch vụ điều chỉnh tăng trưởng của con em về:
•
•
•
•
•
•

Tăng trưởng
Thái độ
Học tập
Dạy dỗ con cái
Nhóm hỗ trợ
Giáo dục nói chung

XIN GỌI SỐ 1.866.GROW.025
(tức 1.866.476.9025)
C H O C / U C I N E U R O D E V E LO P M E N TA L P R O G R A M S
Supported by the Children & Families Commission of Orange County

B¢ng ChÌ S¿ Phát Tri‹n

G†i 1.866.GROW.025
Help Me Grow k‰t nÓi trÈ và gia Çình Ç‰n
các dÎch vø phát tri‹n Ç‹ nâng cao hành vi
và phát tri‹n cûa trÈ sÖ sanh Ç‰n næm tu°i
sinh sÓng tåi QuÆn Cam.
Hãy g†i n‰u quš vÎ...
Có th¡c m¡c vŠ mÙc phát tri‹n, hành vi
hay cách h†c hÕi cûa trÈ
CÀn ÇÜ®c tr® giúp Ç‹ tìm các dÎch vø
phát tri‹n
Giúp Ç« khách hàng, ngÜ©i trong gia
Çình hay bån bè tìm thông tin vŠ các
dÎch vø phát tri‹n
ThÌnh cÀu Ç‹ liŒt kê t° chÙc cûa quš vÎ
trong danh sách các dÎch vø phát tri‹n
Ç‹ gi§i thiŒu
Nhóm Help Me Grow së...
L¡ng nghe các mÓi quan tâm cûa quš vÎ
Ç‹ giúp quš vÎ ch†n loåi gi§i thiŒu nào
Çúng cho nhu cÀu cûa gia Çình
Tìm các dÎch vø nào thích h®p và có s¤n
Ç‹ ÇÜ®c gi§i thiŒu
K‰t nÓi quš vÎ và trÈ Ç‰n các dÎch vø
B° túc Ç‹ xem quš vÎ có ÇÜ®c k‰t nÓi
Ç‰n m¶t dÎch vø chÜa

ñ¶ng cÖ
Læn

Trä l©i khi nghe g†i tên em

CÀm lên ÇÒ chÖi nhÕ

Kêu en ét và dùng nguyên
âm (ba, da, ma)

Chuy‰n ÇÒ chÖi tØ tay
này qua tay kia

Khäo Sát và Theo Dõi Phát Tri‹n
Nhân viên cûa chÜÖng trình Help Me Grow
luôn s¤n sàng huÃn luyŒn và tr® giúp nh»ng
ngÜ©i chæm sóc chánh nào muÓn th¿c hiŒn
chÜÖng trình khäo sát phát tri‹n thông
thÜ©ng. Chúng tôi giúp sº døng công cø khäo
sát tiêu chuÄn khi khám trÈ em khÕe månh.

MÌm cÜ©i khi em thÃt
cha/mË
Tìm ÇÒ chÖi bÎ r§t

TrÈ m¶t tu°i
BÜ§c m¶t mình ho¥c có
ngÜ©i n¡m tay

Dùng tay Ç‹ chÌ ÇÒ vÆt

Tìm ÇÒ chÖi n¢m dÜ§i mŠn

BÓc cheerios b¢ng ngón
tay trò và ngón tay cái

B¡t ÇÀu nói ch» m¶t tØ

Làm theo l©i bäo ÇÖn
giän
(Cho mË...____)

TrÈ hai tu°i
ñá trái banh to

Làm theo l©i bäo ÇÖn giän

LÆt các trang sách
các-tông dày

Dùng ch» hai tØ

X‰p chÒng 4 khung g‡

Dùng 50 tØ

Dùng cách giä b¶ trong
khi chÖi (giä b¶ nói
chuyŒn trên ÇiŒn thoåi)
LÆt ngÜ®c bình Ç‹ xem
bên trong có gì

TrÈ ba tu°i
Nhäy tåi ch‡
Vë vòng tròn

C¶ng Tác Ç‹ Xây D¿ng Mång LÜ§i
Qua s¿ h®p tác v§i 2-1-1 QuÆn Cam,
nhóm Help Me Grow sº døng tài nguyên
cÖ sª d» liŒu chung.Qua k‰t nÓi v§i mång
lÜ§i c¶ng ÇÒng, chúng tôi bi‰t vŠ các dÎch
vø phát tri‹n Çang ÇÜ®c cho vào tài
nguyên cÖ sª d» liŒu. Sau Çó, thông tin
này së ÇÜ®c cho các gia Çình cûa chúng ta
khi h† g†i Ç‰n theo sÓ ÇiŒn thoåi miÍn phí
1.866.GROW.025.

Truy‰n Çåt
TrÈ 6 tháng

Giao ti‰p và
nhÆn thÙc

XÕ chÌ các håt to

K‹ cho ngÜ©i khác bi‰t
nh»ng gì xäy ra trong hình

Dùng tØ Ç‹ mô tä cäm
giác (vui, buÒn)

ChÌ ÇÜ®c 7 phÀn khác nhau
trên cÖ th‹

Phân c¥p ÇÜ®c màu

TrÈ bÓn tu°i
Nhäy trên m¶t chân
ñåp xe ba bánh
X‰p chÒng 10 khung g‡

ñÙng cân b¢ng trên m¶t
vhân trong 5 giây
C¡t m¶t ÇÜÖng v§i kéo an
toàn
In vài lá thÜ

Làm theo 3 chÌ dÅn không
liên hŒ

Tham gia trò chÖi tÜªng
tÜ®ng

Dùng th©i quá khÙ và sÓ nhiŠu

Nêu tên 2 ngÜ©i bån thân
ho¥c bån chÖi

Nói vŠ các sinh hoåt hàng
ngày

næm tu°i
TrÈ TrÈ
næm tu°i
Dùng các câu có ít nhÃt 5 tØ
Nói câu ÇÓi nhau (Çá thì
lånh, lºa thì _____)
Có th‹ nhÆn diŒn màu và
hình th‹

Hát các bài hát thông thåo
ChÖi các trò chÖi trên
các-tông ÇÖn giän
Vë m¶t ngÜ©i có ÇÀu,
thân, cánh tay và c£ng
ñ‰m các ngón tay

Sau khi khäo sát mÙc phát tri‹n, Help Me
Grow së k‰t nÓi trÈ Ç‰n các dÎch vø phát tri‹n
cÀn thi‰t và s§m nhÃt.

K‰t NÓi Gia ñình Ç‰n các
DÎch Vø Phát Tri‹n
1.866.GROW.025 (1.866.476.9025) • www.helpmegrowoc.org

