
Để biết thêm về sáng kiến này và tìm hiểu bằng cách nào tổ chức của bạn có thể đóng góp, 
tham gia, xin vui lòng gửi thông tin liên lạc cho ecmh.oc@gmail.com

Sáng kiến này được  hỗ trợ qua Ủy Ban Lo Cho Trẻ Nhỏ và Gia Đình của Quận Orange và những nhà tài trợ tư dấn thân  

Trên một-phần-tư những nhà cung cấp 
giáo dục sớm tại Quận Orange có những quan 
ngại về hành vi hay sức khỏe tâm thần của đứa 
trẻ mà họ phục vụ.

Trên một-phần-
ba đã đuổi một em 
nhỏ ra khỏi chương 
trình của họ vì vấn 
đề hành vi.

Chỉ một-phần-ba trẻ có vấn đề về 
sức khỏe tâm thần được điều trị.

Trẻ em tại các lớp mầm non bị đuổi 

với mức độ  gấp ba lần so với trẻ 
trong các lớp K-12.

Nói chung, có một sự chậm trễ 7 năm 
giữa các trẻ cho thấy triệu chứng tâm thần và thật 
sự được điều trị về mặt tâm thần. Chúng ta có thể 
làm tốt hơn.
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Cơ Hội:    Tiếp cận các em nhỏ qua những người chăm sóc và các nhà giáo dục sớm

Chúng tôi đang làm gì

Nhóm ECMHC được thành lập để đáp ứng những vấn đề chung và đang làm việc 
với các tổ chức tại Quận Orange để tìm cách biến những cơ hội này thành hiện thực. 
Nhóm chúng tôi đang cố gắng làm việc để đem lại:
• Huấn Luyện Các Nhà Cung Cấp Giáo Dục Sớm
•  Giáo Dục Phụ Huynh
•  Tư Vấn Tại-Chỗ
•  Cung Cấp Các Sự Giới Thiệu
•  Đánh Giá Lâm Sàng & Dịch Vụ

•  Cổ vũ việc phát hiện sớm sủa các em nhỏ cần sự can thiệp sớm 
•  Hợp tác với chương trình giáo dục sớm để tăng cường khả năng hỗ trợ trẻ và giữ cho các em được 

trông nom, chăm sóc  
•  Đưa giáo dục sớm vào hệ thống quan tâm đến hành vi và chăm sóc sức khỏe tâm thần hiện hữu
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Hỗ Trợ Chăm Sóc và Giáo Dục Sớm


