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Các chương trình
dựa trên cộng đồng

Kết hợp với các Dịch vụ Chuyên sâu (WISe): WISe hỗ trợ trẻ em và gia đình thông
qua các dịch vụ trị liệu, điều phối chăm sóc và huấn luyện chung cho phụ huynh.
WISe kết hợp phương pháp tiếp cận dựa trên thế mạnh và đội ngũ với các dịch vụ
hợp tác và phù hợp với văn hóa.
Hỗ trợ sớm cho trẻ sơ sinh & trẻ mới biết đi (ESIT): ESIT ra đời với ba dịch vụ hỗ
trợ trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi bị chậm phát triển trong giai đoạn đầu. Chương trình
cung cấp các dịch vụ tại gia đình và cộng đồng nhằm giúp trẻ em đạt được các mốc
phát triển bình thường cùng với sự hỗ trợ cho cha mẹ và người chăm sóc dựa trên thế
mạnh của mỗi gia đình.
Học tập sớm: Các chương trình Học sớm của chúng tôi bao gồm các lớp học trong
nhiều cộng đồng, các dịch vụ tại nhà và quan hệ đối tác dựa trên cộng đồng. Chúng
tôi cung cấp dịch vụ Ban đầu (Head Start), ECEAP, ECEAP sớm, thăm nhà, các
nhóm Học và Chơi qua Kính vạn hoa và hỗ trợ trị liệu cho trẻ em trong độ tuổi chăm
sóc trẻ em và mầm non.
Tư vấn Trẻ em & Gia đình: Các chuyên gia trị liệu của Childhaven hỗ trợ các gia
đình và trẻ em từ sơ sinh đến 24 tuổi, cung cấp các dịch vụ tư vấn và chăm sóc trị
liệu tập trung vào: sức khỏe tâm thần cho trẻ sơ sinh / trẻ nhỏ, các liệu pháp sức khỏe
hôn nhân, sử dụng chất kích thích thanh thiếu niên, chăm sóc chấn thương và toàn
bộ phúc lợi trẻ em.
Các chương trình dựa vào cộng đồng: Các chương trình dựa vào cộng đồng của chúng
tôi cung cấp nhiều hỗ trợ khác nhau cho trẻ em và gia đình tại nơi sống, học tập và
vui chơi. Các hỗ trợ bao gồm các dịch vụ hướng dẫn trẻ em, mối quan hệ họ hàng và
định hướng gia đình được đưa vào dịch vụ chăm sóc ban đầu cho trẻ.
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