
Tìm hiểu thêm về các dịch vụ Family 
Connects North Texas cung cấp. 

Sáng kiến Family Connects hiện 
đã mở rộng ra khắp North Texas. 
Gọi điện thoại hoặc truy cập trang 

web của chúng tôi để kiểm tra 
xem dịch vụ đã có tại cộng đồng 

của quý vị chưa. 
 

844-NTX-KIDS 
(844-689-5437) 

FamilyConnectsNorthTexas.org 

Family Connects dành cho các 
gia đình sống ở North Texas. 

Quý vị có một cuộc hẹn với y tá của 
Family Connects North Texas vào: 

 

__________________, ____________________ 
Thứ    Ngày  

 

vào lúc  ______________ sáng/chiều.  
        Thời gian 

Mẹ yêu ơi, mẹ sẽ dạy con 
VIỆC ĐẶT CÂU HỎI là hoàn 
toàn bình thường chứ ạ. 

Kết nối mọi trẻ em tới 
tương lai khỏe mạnh 



CHÚC MỪNG gia đình vừa 
có thêm EM BÉ! 

FAMILY CONNECTS NORTH TEXAS 
có thể giúp gì cho quý vị? 

Có thêm em bé ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc 
sống gia đình. Các y tá của Family Connects được 
đào tạo để trả lời tất cả các câu hỏi và hiểu biết về sự 
phong phú của các nguồn lực trong cộng đồng của 
chúng tôi. Dưới đây là một vài ví dụ về cách giải 
quyết nhu cầu cho gia đình quý vị của các y tá Family 
Connects: 

LÀ MỘT CÔNG DÂN CỦA NORTH TEXAS, quý 
vị có thể 

nhận được một lần thăm khám tại nhà với y tá 
của Family Connects North Texas. 

Family Connects hỗ trợ các bậc cha mẹ như 
quý vị bằng cách kết nối các nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe, các nguồn lực cộng 
đồng và gia đình lại với nhau. Nhiệm vụ của 
chúng tôi là kết nối quý vị với các nguồn lực 
nuôi dưỡng cả gia đình cũng như hỗ trợ sức 
khỏe và hạnh phúc của con quý vị. 

Giống như việc gieo hạt giống cho tương lai. 
Cùng nhau, chúng ta sẽ nuôi dưỡng các em bé 
khỏe mạnh và tạo nên một North Texas thành 
công hơn. 

Family Connects là dịch vụ 
dành cho TOÀN BỘ CỘNG 
ĐỒNG. 

Nghiên cứu chỉ ra rằng khi các gia đình sử 
dụng Family Connects, các bà mẹ cảm thấy 
bớt lo lắng hơn, họ biết đâu là các lựa chọn 
chăm sóc trẻ em chất lượng dành cho mình 
và các em bé ít cần chăm sóc khẩn cấp tại 
bệnh viện hơn. Tất cả cho thấy tác động to 
lớn và tích cực đến cộng đồng. 

QUÝ VỊ CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC 

Em bé không đi kèm hướng dẫn sử dụng. Family 
Connects North Texas có thể giúp đỡ! 

Xây dựng một North Texas khỏe mạnh 

Kết quả từ các thử nghiệm 
ngẫu nhiên có kiểm soát 
đang được thực hiện cho 
thấy mỗi $1 đầu tư vào 
Family Connects có thể tiết 
kiệm tới $3.02 chi phí y tế 
khẩn cấp. 

BA TUẦN 
Lịch thăm khám được lên 
trong khoảng 3 tuần sau khi 
sinh em bé 

Y TÁ CHÍNH QUY 
Thăm khám đều được các 
y tá đã qua đào tạo thực 
hiện 

NGƯỜI THAM GIA 
KHÔNG MẤT PHÍ 

Với tư cách người tham 
gia đủ điều kiện, quý vị 
sẽ không phải trả phí 

DÀNH CHO MỌI 
NGƯỜI 

Giúp đỡ tất cả các gia 
đình, bất kể thu nhập 
hay hoàn cảnh 

 

Kiểm tra cân nặng của trẻ   Thông tin giấc ngủ an toàn 

Kiểm tra sức khỏe người mẹ   Kiểm soát tình trạng trẻ sơ 
sinh khóc 

Hỗ trợ cho con bú mẹ hoặc bú 
bình 

  Các nguồn lực tài chính 

Sàng lọc trầm cảm sau sinh   Các nhóm mẫu giáo & 
nhóm hỗ trợ phụ huynh 

Hiểu biết về các lựa chọn 
chăm sóc trẻ em 

  Thông tin về đọc, viết sớm 

Hiểu biết về động lực của gia 
đình mới 

  Tư vấn kế hoạch hóa gia 
đình 

Hỗ trợ quay trở lại làm việc   Đặt lịch hẹn 

Hỗ trợ tắm, thay tã và quấn tã   Kết nối khỏe mạnh trong 
gia đình 


