
Gặp gỡ các gia đình ở 

nơi họ đang ở, tại nhà 

của họ và trong cuộc 

sống của họ. 

Hỗ Trợ Nuôi Dạy Con Cái cho TẤT CẢ Các 

Gia Đình ở NH 
Nhiều loại dịch vụ khác nhau có sẵn để hướng dẫn và hỗ trợ các 

bậc cha mẹ tương lai và cha mẹ của trẻ nhỏ trong giai đoạn đầu 

nuôi dạy con cái. Chúng bao gồm Healthy Families America – 

NH, Family Resource Centers (Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình), 

Comprehensive Family Support Services (Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia 

Đình Toàn Diện), Head Start, Early Head Start, trường mầm non 

và nhiều dịch vụ khác. Các dịch vụ đều có chút khác nhau nhưng 

có chung mục tiêu là thúc đẩy thai kỳ khỏe mạnh, kết quả sinh nở 

tích cực và tạo ra môi trường nuôi dưỡng và an toàn cho trẻ em và 

gia đình phát triển. Để tìm hiểu về Healthy Families America - NH 

và các dịch vụ khác, vui lòng truy cập 

www.HealthyFamiliesAmericaNH.org hoặc gọi 2-1-1 NH.   

Trợ Giúp Các Gia Đình Phát Triển  

Healthy Family America - NH đã đào tạo các chuyên gia hỗ trợ 

gia đình, những người đến thăm các gia đình tại nhà của họ hoặc 

các địa điểm khác mà gia đình có thể chọn để cung cấp dịch vụ 

dựa trên bằng chứng, được công nhận trên toàn quốc. Nghiên cứu 

cho thấy rằng việc đến thăm nhà bắt đầu từ trước và tiếp tục trong 

vài năm đầu đời của trẻ có tác động tích cực đến trẻ em và các gia 

đình.1
 

Hỗ Trợ Trong & Sau Thai Kỳ 

Healthy Families America - NH giúp những gia đình có thể là lần 

đầu làm cha mẹ, cha mẹ trẻ, cha mẹ đã phục vụ trong lực lượng vũ 

trang, hoặc những gia đình cần thêm một chút trợ giúp và hỗ trợ. 

Trong khi các chuyên gia hỗ trợ gia đình của Healthy Families 

America – NH bắt đầu làm việc với các gia đình ngay khi họ phát 

hiện ra mình mang thai đến sau sinh nhật thứ 3 của trẻ, thì vẫn có 

những dịch vụ tăng cường và hỗ trợ gia đình khác để giúp đỡ các 

gia đình. Truy cập www.NHHomeVisiting.org để tìm kiếm cơ sở 

dữ liệu về nhiều loại dịch vụ tại NH, tiêu chí đủ điều kiện và địa 

điểm.   

Hỗ Trợ Dành Cho Cha Mẹ  

Healthy Families America - NH 

1 Đầu Tư Vào Những Năm Tháng Tuổi Thơ: Chi Phí và Lợi Ích của Đầu Tư Vào Những Năm Tháng Tuổi Thơ ở New Hampshire, 2017. Báo cáo của Rand Corporation. 



Trợ Giúp Một Gia Đình tại Một Thời Điểm 
Healthy Family America - NH cung cấp các đánh giá về sự phát triển thông thường của trẻ em, sự an toàn và trầm cảm sau 

sinh cũng như giáo dục cha mẹ, hỗ trợ và kết nối nguồn lực. Mỗi chương trình đều có chút khác nhau. Một số chương trình có 

thể giúp đưa đón đến các cuộc hẹn, kết nối với bạn bè đồng trang lứa và cộng đồng hoặc hỗ trợ thiết bị dành cho trẻ em.  

Hỗ Trợ Các Gia Đình Có Nhu Cầu, Khi 

Họ Muốn 
Healthy Families America – NH là dịch vụ linh hoạt, bí mật, thuận 

tiện và MIỄN PHÍ. Các gia đình chọn địa điểm và thời gian họ 

muốn gặp gỡ và những việc cần làm. Các gia đình nhận được sự 

hỗ trợ và huấn luyện của từng cá nhân trong gia đình để giúp họ 

đạt được các mục tiêu nuôi dạy con cái dựa trên động lực cá nhân. 

Luôn Tự Nguyện, Không Bao Giờ Bắt 

Buộc 

Tất cả các gia đình trong Healthy Family America - NH đều chọn 

tham gia. Với tư cách là một nhà cung cấp, quý vị có thể giới 

thiệu trực tiếp bằng cách gọi đến một chương trình trong khu vực 

của mình. Sẽ rất hữu ích nếu quý vị thực hiện giới thiệu ban đầu 

để bắt đầu quá trình. Các gia đình cũng có thể gọi điện trực tiếp 

cho một chương trình. 

Cộng Tác với Bệnh Nhân, Khách 

Hàng và Cộng Đồng 
Healthy Families America – NH có thể trợ giúp 

các gia đình: 

 Chuẩn bị trẻ sơ sinh từ bệnh viện về nhà 

 Có được một thai kỳ và sinh nở khỏe mạnh 

 Cảm thấy tự tin khi lần đầu làm cha mẹ 

 Đối mặt với căng thẳng của việc nuôi dạy con 

cái 

 Truy cập thông tin để giữ cho trẻ luôn khỏe 

mạnh và an toàn 

 Tìm tài nguyên, như thiết bị dành cho trẻ em 

 Kết nối với các bậc cha mẹ khác 

 Hiểu nhu cầu của trẻ 

 Và nhiều điều khác! 

Gọi Điện để Tìm Chương Trình Healthy Families Ameri-

ca - NH Gần Quý Vị Nhất 

Đại Lý: 

Community Action Program 

Belknap-Merrimack Counties, Inc. 

603-528-5334 EXT 125 

Waypoint 

1-800-640-6486 hoặc 603-518-4000 

Quan Hệ Đối Tác Hành Động Cộng Đồng 

Quận Strafford 

603-435-2500 

Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình TLC 

603-542-1848 

Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình 

603-466-5190 

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cuối Đời Tại 

Nhà & Dịch Vụ Cộng Đồng 

603-352-2253 

Granite VNA 

603-832-8046 

Dự án này được hỗ trợ bởi Cơ Quan Quản Lý Tài Nguyên và Dịch Vụ Y Tế (HRSA) thuộc Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (HHS) như một phần của khoản trợ cấp có tổng trị giá 

2.958.8200$ với 0% được tài trợ từ các nguồn phi chính phủ. Nội dung là của (các) tác giả và không nhất thiết đại diện cho quan điểm chính thức của HRSA, HHS hoặc Chính Phủ Hoa 

Kỳ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập HRSA.gov. 


