
Tìm kiếm dịch vụ trợ giúp phù 
hợp là điều khó khăn đối  

với các gia đình. 
WithinReach làm cho việc  

này dễ dàng hơn.

Các Nguồn Lực và Hỗ 
Trợ Nuôi Dưỡng Con 
Cái từ WithinReach

Các nguồn lực hỗ trợ  
phụ huynh
Các nguồn lực hỗ trợ phụ huynh có thể 
là một công cụ để trợ giúp gia đình. Các 
nguồn lực này có thể là một phương 
cách hữu ích để gặp gỡ các phụ huynh 
khác, cho phép con mình vui đùa với 
những người khác, học hỏi các kỹ năng 
mới hoặc kết nối quý vị với một nhà giáo 
phụ huynh có thể giúp quý vị xác định và 
giải quyết bất kỳ thách thức nào. 
WithinReach là một tổ chức phi lợi 
nhuận giúp các gia đình điều hướng các 
hệ thống phức hợp về dịch vụ y tế và 
xã hội. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về 
WithinReach tại withinreachwa.org.
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WithinReach là ai? 
WithinReach công nhận rằng mỗi gia đình là 
một cá thể duy nhất. Nhân viên của chúng tôi 
cung cấp một không gian toàn diện và không 
phán xét để bàn thảo các nguồn lực nhằm hỗ 
trợ tốt nhất cho gia đình quý vị. Các gia đình 
có thể bàn thảo tình huống hoặc hoàn cảnh 
của mình mà không hạn chế thời gian. 

WithinReach thực hiện những gì?
Nhân viên WithinReach sẽ làm việc với gia đình 
quý vị để tìm kiếm các nguồn lực nuôi dưỡng 
con cái nhằm đáp ứng nhu cầu của quý vị. Một 
số lợi ích khi làm việc với WithinReach:
º  Giao tiếp thuận tiện với nhân viên. 
º  Quý vị biết được các ưu tiên của mình. 
º  Nhân viên dành thời gian để tìm hiểu nhu 

cầu cá nhân. 
º  Tìm kiếm các nguồn lực đã điều chỉnh 

được dựa vào nhu cầu về địa điểm và 
phương tiện đi lại. 

º  Nhân viên có trình độ hiểu biết sâu sắc về 
các yêu cầu hội đủ điều kiện và đăng ký.

º  Các giới thiệu được dựa vào nhu cầu của 
quý vị.

º  Cơ sở dữ liệu nguồn lực thường xuyên 
được cập nhật. withinreachwa.org

Quý vị có thể mong đợi 
những gì?
1. Nhân viên WorkFirst sẽ gởi giấy giới 

thiệu đến WithinReach cho quý vị. 
2. WithinReach sẽ nghiên cứu các chương 

trình trong khu vực của quý vị. 
3. WithinReach sẽ gọi, gởi thư hoặc email 

cho quý vị.
 •  Nhân viên sẽ cố gắng kết nối vài lần 

với gia đình quý vị.
 •  Họ sẽ để lại thư thoại nếu họ không 

thể liên hệ được với quý vị.
4. WithinReach sẽ lắng nghe các quan ngại 

và ưu tiên của quý vị. 
5. WithinReach sẽ giúp quý vị đối sánh các 

nguồn lực phù hợp tốt nhất với nhu cầu 
của quý vị. 

6. WithinReach sẽ cung cấp cho quý vị một 
danh sách các nguồn lực đã bàn thảo. 

7. WithinReach sẽ kết nối với các nguồn 
lực/chương trình cộng đồng khi có thể.

Các nguồn lực nào hiện có? 
Các nguồn lực hỗ trợ phụ huynh thay đổi 
được dựa vào nhu cầu của gia đình quý vị. 
WithinReach có các nguồn lực dành cho gia 
đình mong chờ và phụ huynh của các trẻ 
nhỏ. Nhân viên hết sức nỗ lực để tìm kiếm 
các nguồn lực đáp ứng những ưu tiên của gia 
đình quý vị. Các nguồn lực có sẵn có thể thay 
đổi tùy thuộc vào tình trạng nhà ở, mã vùng 
của quý vị và độ tuổi của con quý vị. 

Ví dụ về các nguồn lực hỗ trợ phụ huynh:

Lớp tập huấn trước sinh

Lớp tư vấn phụ huynh về giáo dục

Nhóm Học và Chơi

Đồ dùng cho mẹ đang mang thai và bé 

Dịch vụ nữ hộ sinh

Các chương trình hỗ trợ phụ huynh tại 
nhà: Early Head Start, Parents as Teachers, 

Nurse Family Partnership, Open Arms Outreach 
Doula Program, v.v.

Các nhóm hỗ trợ phụ huynh mới

Chương Trình Head Start/ECEAP

https://withinreachwa.org

