Hân Hạnh Chào ðón Quý Vị ñến với
Chương Trình Huấn Luyện Nuôi Dạy Con Triple P!
Lớp nuôi dạy con Triple P này ñược tài trợ bởi Parent Training Institute (Viện Huấn Luyện
phụ Huynh), là một chương trình của Bộ Y Tế San Francisco nhằm nâng cao sức khỏe tâm
thần cho trẻ em và giúp ñỡ phụ huynh bằng cách cung cấp các lớp huấn luyện có hiệu quả
miễn phí.

Phụ Huynh Nên Biết Những Gì về Lớp Nuôi Dạy Con Này?
1) Quý vị sẽ ñược:
•

Giữ trẻ miễn phí trong lúc tham gia học

•

Một bữa ăn nóng cùng với con của quý vị trước hoặc sau mỗi buổi học

•

Có xe ñưa ñi và ñón về nếu cần ñể quý vị ñến lớp Triple P

•

Quý vị có thể giữ lại sách bài tập miễn phí

•

Cũng có sẵn cho quý vị mượn DVD bằng tiếng Anh,
tiếng Tây Ban Nha, Quảng ðông, Quan Thoại, tiếng Việt, và
tiếng Nhật từ người hướng dẫn Triple P của quý vị

2) Lớp học ñã ñược CPS chấp thuận
Tất cả các lớp huấn luyện của Parent Training Institute (Viện Huấn Luyện Phụ Huynh) ñều
ñược Human Services Agency (Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh) chấp thuận cho các phụ
huynh cần phải hoàn tất lớp giáo dục phụ huynh ñể ñáp ứng yêu cầu trong hồ sơ của họ.

3) Ngôn ngữ
Hiện tại, có sẵn các lớp học Triple P ở San Francisco bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha,
Quảng ðông, Quan Thoại, tiếng Việt, và tiếng Nhật.

4) ðừng ngại – Parent Training Institute muốn lắng nghe ý kiến của quý vị!
Cuối khóa học. Khi kết thúc lớp học này, quý vị sẽ có cơ hội tham gia vào nhóm trọng ñiểm
ñể cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì về lớp học (Lớp học có hữu ích cho quý vị không? Quý
vị có ñề xuất nào ñể nâng cao chất lượng của lớp học?). Việc này là hoàn toàn tự nguyện
và quý vị sẽ ñược nhận $25 tiền thù lao cho thời gian của mình, nếu quý vị quyết ñịnh tham
gia vào nhóm này.
Cho dù quý vị không hoàn tất lớp học. Nếu quý vị quyết ñịnh không tiếp tục lớp học này,
chúng tôi vẫn muốn lắng nghe ý kiến của quý vị về lớp học. ðặc biệt, chúng tôi muốn biết
xem có bất kỳ ñiều gì trong lớp học ñã làm quý vị khó chịu, hoặc không hữu ích cho quý vị
ñể chúng tôi có những thay ñổi ñối với các lớp học trong tương lai.

ðể biết thêm thông tin hoặc gửi thông tin phản hồi cho chúng tôi, xin liên lạc:
Stephanie Romney
Parent Training Institute Director (Giám ðốc Viện Huấn Luyện Phụ Huynh)
ðiện Thoại: 415-255-3412
Email: Stephanie.Romney@sfdph.org

