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Để biết thêm thông tin: 

Giúp Tôi Phát Triển Oregon 

Giúp Tôi Phát Triển là một dịch vụ miễn phí kết nối các gia đình với các nguồn lực và dịch vụ cần thiết 
bắt đầu từ khi mang thai đến sáu tuổi. Các gia đình cũng có thể kết nối với các hỗ trợ nuôi dạy con cái, 
các nhu cầu cơ bản, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
Số Điện Thoại: 1-833-868-4769  
https://oregon.providence.org/our-services/h/help-me-grow-oregon/ 
  

Cùng Nhau Nuôi Dạy Con Cái Quận Washington 
Các gia đình có thể tìm kiếm các nguồn thông tin hữu ích dành cho các bậc cha mẹ ở Quận 
Washington. Điều này bao gồm giáo dục của cha mẹ, tài nguyên chăm sóc trẻ em, các sinh hoạt thân 
thiện với gia đình và tài nguyên dựa trên trang mạng về các chủ đề nuôi dạy con cái được sắp xếp 
theo độ tuổi của trẻ em. 
https://parentingtogehterwc.org HOẶC info@parentingtogetherwc.org 
 
 

Học sớm Quận Washington 
Học sớm Quận Washington (ELWC) là sự hợp tác giữa United Way of the Columbia-Willamette và 
Dịch vụ Nhân sinh và Y tế Quận Washington. Mối quan hệ hợp tác độc đáo này tập hợp các tổ chức, 
phụ huynh và cộng đồng đa dạng lại với nhau để hỗ trợ các gia đình nuôi dạy những đứa trẻ khỏe 
mạnh. 
https://earlylearningwashingtoncounty.org/ 
 

Sẵn sàng đi học! ® là một nỗ lực trên toàn tiểu bang của Thrive Washington và các đối tác của nó để hỗ trợ phụ huynh và
người chăm sóc như những giáo viên đầu tiên của con cái họ. Một nhóm bao gồm phụ huynh, chuyên gia học tập sớm, các tổ
chức dựa vào cộng đồng, y tế công cộng và đại diện trường học đã tạo và cập nhật hướng dẫn này. Hình ảnh do Nguồn lực 
Chăm sóc Trẻ em, Viện Nghiên cứu Talaris, Erin Okuno và Peter Huisenga cung cấp. In lần thứ tám
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