
Trang 1

SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG

Bloom Shaboom  •  Chủ nhật, ngày 15/5, 12:00 - 4:00 chiều  •  Burrows Pocket Park

Bloom Shaboom sẽ tổ chức một buổi bán cây quy mô lớn với đủ các loại cây xanh đẹp mắt để bạn 
lựa chọn và mang về nhà, một buổi đấu giá kín và cơ hội để bạn mua các vật phẩm thú vị dưới hình 
thức xổ số. Ngoài ra, bạn có thể trải nghiệm những món ăn, thức uống ngon, thưởng thức nhạc sống 
và miễn phí trải nghiệm nhiều hoạt động làm vườn và nghệ thuật.

Đăng ký miễn phí. Tình nguyện viên cần thiết.
Truy cập fccenters.org/bloomshaboom để biết chi tiết.

fccenters.org @fccenters

Family Connections Centersinfo@fccenters.org

Hannah, 215.498.2275
communications@fccenters.org

Mùa xuân đang tràn ngập trong thành phố San Francisco! 
Trong mùa này, chúng tôi cung cấp một loạt lớp học dành 
cho trẻ em và phụ huynh/người chăm sóc trẻ, các chương 
trình mầm non tại cả hai trung tâm, các hoạt động ngoài giờ 
học cho học sinh lớp K-5, các hội thảo và loạt bài giáo dục 
để hỗ trợ gia đình bạn phát triển lành mạnh. Hãy tham gia 
cùng chúng tôi trong tháng 5 để tổ chức lễ kỷ niệm cộng 
đồng và buổi bán cây mang tên Bloom Shaboom!

Để tìm hiểu thêm về các chương trình và dịch vụ của chúng 
tôi, hãy truy cập fccenters.org.

1, 2, 3 Magic (Tiếng Quảng Đông)  •  Ngày 7/4 – Ngày 9/6  • Thứ Năm, 9:30 - 10:30 sáng

Loạt chương trình 1-2-3 Magic giúp cha mẹ/người chăm sóc củng cố mối quan hệ với trẻ 
em và khuyến khích hành vi tốt ở trẻ. Người chăm sóc sẽ học về “Phương pháp đếm 1-2-
3” đơn giản nhưng hiệu quả và học cách giảm căng thẳng, trầm cảm cho cha mẹ.

Tham dự các hội thảo miễn phí. Hãy 
liên lạc với chúng tôi để đăng ký.HỘI THẢO ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC

Cheryl
415.857.0885

cau@fccenters.org

Những Bước Chập Chững  (Tiếng Tây Ban Nh)  •  Ngày 14/4 – Ngày 5/5  •  3:30 - 4:30 chiều

Loạt hội thảo này sẽ hướng dẫn các bậc cha mẹ/người chăm sóc cách nuôi dưỡng thai nhi 
khỏe mạnh và phương pháp chăm sóc cho trẻ sơ sinh và cho bản thân cha mẹ/người chăm 
sóc. Các chủ đề hội thảo bao gồm khóc, cho ăn, giai đoạn sử dụng thức ăn và trầm cảm sau 
sinh. Cần phải đăng ký trước vì số chỗ tham gia có giới hạn!

Javier
415.745.9140

jparedes@fccenters.org

Lịch của chúng tôi được in bằng nhiều ngôn ngữ:
Lea nuestro calendario en español.     •     閱讀我們的中文日曆。     •     Read our calendar in English.

Chương trình ảo - Zoom
Liên kết được cung cấp 
sau khi đăng ký.

Family Connections • Portola
2565 San Bruno Avenue
San Francisco, CA 94134
415.715.6746

Family Connections • Excelsior
5016 Mission Street
San Francisco, CA 94122
415.333.3845
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Chương trình ảo - Zoom
Liên kết được cung cấp 
sau khi đăng ký.

Family Connections • Portola
2565 San Bruno Avenue
San Francisco, CA 94134
415.715.6746

Family Connections • Excelsior
5016 Mission Street
San Francisco, CA 94122
415.333.3845

Trang 2

Nhóm hỗ trợ gia đình Trung Quốc
Nhóm Hỗ trợ bằng tiếng Trung Quốc của chúng tôi sẽ dành thời gian hàng tuần để thảo luận 
về các mối quan tâm và thăm dò ý kiến. Cheryl, 415.857.0885, cau@fccenters.org

Mọi dịch vụ và nhóm hỗ trợ đều miễn phí.NHÓM CHA MẸ / NGƯỜI CHĂM SÓC
thứ năm
11:00 sáng - 12:00 trưa

Nhóm hỗ trợ gia đình Latinx
Nhóm hỗ trợ Latinx hoạt động hàng tuần để các gia đình có thể đặt câu hỏi, tìm hiểu các mẹo 
mới để nuôi dạy con và thảo luận về các chủ đề liên quan đến sự phát triển của trẻ. 
Yadira, 415.333.3845, yortega@fccenters.org

Ngày Thưởng Thức Trà: Nhóm hỗ trợ bằng tiếng Anh
Một không gian để người lớn, phụ huynh và người chăm sóc kết nối với nhau: Thảo luận về 
các mối quan tâm, tạo các dự án thú vị, chia sẻ ý tưởng và tài nguyên trong Nhóm hỗ trợ này.
 Javier, 415.745.9140, jparedes@fccenters.org

Ủy ban Cố vấn Phụ huynh 
Nhóm Hỗ trợ Việt Nam hàng tháng của chúng tôi là để những người chăm sóc tiếp cận các 
nguồn lực và tham gia vào các hoạt động gắn kết với nhau. 
Ally, 650.479.1279, aduong@fccenters.org

Thứ ba thứ năm
10:00–10:30 sáng

Thứ ba
9:30-10:30 sáng

thứ năm
10:00–11:00 sáng

Thứ Sáu
11:00 sáng - 12:00 trưa

Thứ Tư cuối cùng 
của mỗi tháng
10:00–11:00 sáng

Parent/Caregiver Advisory Board
Ủy ban Cố vấn Phụ huynh (PAB) là một diễn đàn dành cho các gia đình, 
dùng để cung cấp phản hồi và hướng dẫn về các chương trình và dịch vụ 
của chúng tôi, lập kế hoạch cho các sự kiện và lễ kỷ niệm của cộng đồng, 
ủng hộ các nhu cầu của phụ huynh trong cộng đồng.

Tiếng Quảng Đông

22/4 & 24/6 
11 sáng - 12 trưa

8/4 & 3/6
1 - 2 trưa ∙ Tiếng Quảng Đông: Cheryl, 415.857.0885, cau@fccenters.org

∙ Tiếng Tây Ban Nh: Samantha, 650.257.0068, sdelcastillo@fccenters.org

Mọi dịch vụ và nhóm hỗ trợ đều miễn phí.DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIA ĐÌNH

Tiếng Tây Ban Nh

6/5
11 sáng - 12 trưa

26/5
3:00 - 3:30 trưa

Quản lý hồ sơ
Một người hỗ trợ tận tâm làm việc với phụ huynh/người chăm sóc để hỗ trợ vấn đề 
chăm sóc trẻ em, trường học, nhà ở, việc làm và các nhu cầu cơ bản của gia đình.

Ngân hàng Tã lót và Sữa bột trẻ em
Family Connections có sẵn tã lót cho những gia đình có nhu cầu.

Hỗ trợ có sẵn bằng 
tiếng Anh, tiếng Tây 
Ban Nha, tiếng Quảng 
Đông và tiếng Việt.

Có sẵn trên cơ
sở liên tục.

Chương trình Hàng tạp hóa 
Chương trình Hàng tạp hóa của chúng tôi có sẵn cho các gia đình đang gặp tình trạng 
mất an ninh lương thực. Chúng tôi cung cấp các túi thực phẩm tươi sạch và các mặt 
hàng tạp hóa cho mỗi gia đình trong chương trình.

Hãy gọi cho chúng 
tôi nếu bạn đang gặp 
tình trạng mất an 
ninh lương thực.

Samantha, 650.257.0068, 
sdelcastillo@fccenters.org

Yadira, 415.333.3845
yortega@fccenters.org

Cheryl, 415.857.0885
cau@fccenters.org

fccenters.org @fccenters

Family Connections Centersinfo@fccenters.org
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Trang 3

Tham dự các hội thảo miễn phí. Hãy 
liên lạc với chúng tôi để đăng ký.HỘI THẢO ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC

Sự Phát Triển Của Thanh Thiếu Niên (Tiếng Tây Ban Nh)  •  Ngày 7/4  •  3:30 - 4:30 chiều

Trong hội thảo này, bạn sẽ tìm hiểu về sự phát triển ở tuổi vị thành niên và cùng con bạn định hướng 
những giai đoạn này. Những người thuyết trình sẽ thảo luận về những thay đổi xảy ra trong quá trình phát 
triển thể chất, hành vi và xã hội-cảm xúc của con bạn, và chia sẻ các công cụ để hỗ trợ trẻ phát triển.

Javier, 415.745.9140
jparedes@fccenters.org

Nấu Ăn Cùng Katie (Tiếng Tây Ban Nh)  •  Ngày 15/4  •  5:00 - 6:00 chiều
Bữa ăn gia đình là cơ hội để bạn chia sẻ với con những món mà bạn từng ăn khi còn nhỏ và tôn vinh văn 
hóa của bạn thông qua các công thức nấu ăn gia đình. Cùng nhau nấu và thưởng thức món ăn cũng giúp 
trẻ có cơ hội trải nghiệm các món ăn mới, đồng thời vận dụng các kỹ năng ngôn ngữ, toán học và khoa 
học - và tất nhiên là cả năm giác quan của trẻ!

Yadira, 415.333.3845
yortega@fccenters.org

Các Bài Thể Dục An Toàn Khi Mang Thai (Tiếng Quan Thoại) • Ngày 21/4 • 1:00 - 2:00 chiều
Cùng khám phá quá trình trẻ chào đời: người tham gia sẽ tìm hiểu về cấu trúc của 
khung xương chậu, ba tháng cuối thai kỳ, các tư thế chuyển dạ và các bài tập an 
toàn có thể giúp mẹ bầu tăng cơ hội sinh nở khỏe mạnh.

Cheryl, 415.857.0885
cau@fccenters.org

Các Chiến Lược Phòng Chống Bắt Nạt

Trong hội thảo này, bạn sẽ học cách dạy trẻ em và thanh thiếu niên các kỹ năng phù hợp theo lứa tuổi để 
giữ an toàn khi đối mặt với hành vi bắt nạt. Bạn cũng học cách giúp trẻ em được an toàn hơn tại trường 
học, vùng lân cận và không gian trực tuyến. Các kỹ năng sẽ học bao gồm thiết lập ranh giới rõ ràng và tôn 
trọng, nói “Không” hoặc “Dừng lại” khi gặp phải sự đụng chạm hoặc chú ý không mong muốn, v.v.

Derek, 650.741.4276
dmui@fccenters.org

tiếng Anh/Tiếng Quảng Đông: Ngày 28/4  •  1:00 - 2:30 chiều
Tiếng Tây Ban Nh: Ngày 17/6  •  3:00 - 4:00 chiều

EDMO Và Tầm Quan Trọng Của Việc Học Lập Trình Ngoài Trường Học (Tiếng Tây Ban Nh)
 Ngày 28/4  •  2:30 - 3:30 chiều
EDMO là tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) cung cấp chương trình đào tạo lập trình chất lượng cao, diễn ra quanh 
năm, ngoài lớp học. Chương trình bao gồm trại hè trực tiếp và trực tuyến, các chương trình sau giờ học, dạy kèm 
theo hình thức một giáo viên một học sinh, và các buổi cố vấn. Trong hội thảo này, những người thuyết trình sẽ 
hướng dẫn bạn về Phương pháp EDMO, một cách tiếp cận việc học ở nhiều phương diện để trẻ em có thể cùng 
lúc đạt được các kỹ năng cứng (như STEAM - Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) và thực hành các kỹ 
năng mềm (SEL - Giáo dục năng lực cảm xúc và xã hội).

Javier, 415.745.9140
jparedes@fccenters.org

Khuyến Khích Trẻ Học Tập (Tiếng Quảng Đông)  • Ngày 28/4 •  4:30 - 5:30 chiều
Động cơ và sự hiếu kỳ chính là nền tảng giúp trẻ thành công ở trường. Trong hội thảo này, bạn sẽ tìm hiểu 
cách định hướng để trẻ em có thái độ học tập tốt, phát triển các chiến lược học tập hướng đến trẻ em, 
củng cố mối quan hệ và khuyến khích thanh thiếu niên làm bài tập về nhà theo cách vui nhộn.

Cheryl, 415.857.0885
cau@fccenters.org

fccenters.org @fccenters

Family Connections Centersinfo@fccenters.org
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Liên kết được cung cấp 
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Trang 4

Cách Nói Chuyện Với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế Của Bạn Khi Mang Thai (Quan thoại)

Những người thuyết trình sẽ thảo luận về những lầm tưởng phổ biến khi mang thai và 
cách phát hiện các dấu hiệu sớm. Bạn sẽ học cách lắng nghe, điều hòa cơ thể, và học 
cách giao tiếp hiệu quả với bác sĩ sản khoa khi mang thai.

Derek, 650.741.4276
dmui@fccenters.org

Chơi Game Và Sử Dụng Thiết Bị Có Màn Hình (Tiếng Quảng Đông)  • Ngày 13/5  •  10:30 - 11:30 sáng

Trong đại dịch, thời gian sử dụng màn hình đã tăng lên đáng kể. Thường xuyên chơi game và sử dụng 
thiết bị có màn hình sẽ ảnh hưởng đến trẻ em và người lớn. Hãy tham gia hội thảo này để tìm hiểu rõ 
hơn về việc sử dụng màn hình quá mức, tác động của nó và các giải pháp thay thế lành mạnh. Cheryl, 415.857.0885

cau@fccenters.org

Trong hội thảo này, bạn sẽ tìm hiểu các mẹo nuôi dạy con tích cực để thúc đẩy sự phát triển xã hội 
và cảm xúc lành mạnh ở trẻ và học cách giảm thiểu các hành vi thách thức. Ngoài ra, người tham gia 
sẽ học cách tìm tài nguyên từ các nguồn địa phương và trực tuyến để được hỗ trợ thêm.

Yadira, 415.333.3845
yortega@fccenters.org

Cách Đối Phó Căng Thẳng Khi Nuôi Trẻ Sơ Sinh (Tiếng Tây Ban Nh) • Ngày 13/5pm • 1:00 - 2:00 chiều

Nuôi nấng trẻ nhỏ có thể khiến bạn căng thẳng. Hội thảo này sẽ chia sẻ những tài nguyên mà 
bạn có thể tiếp cận khi cần hỗ trợ bổ sung và giúp bạn giảm bớt những trở ngại khi nuôi trẻ sơ 
sinh. Tìm hiểu cách chuẩn bị nhà cửa, các phương pháp phòng ngừa tai nạn và chấn thương, và 
thông tin về cách tắm cho trẻ và để trẻ nằm cũi an toàn.

Javier, 415.745.9140
jparedes@fccenters.org

Nuôi Dạy Con Tích Cực (Tiếng Tây Ban Nh)  •  Ngày 13/5  •  11:00 - 12:00 chiều

Những Thay Đổi Tâm Lý Và Cảm Xúc Xã Hội Trong Giai Đoạn Dậy Thì (Tiếng Quảng Đông)
•  Ngày 19/5  •  4:00 - 5:00 chiều

“Thanh thiếu niên không nổi loạn để chống đối cha mẹ mà nổi loạn chống lại những hình thức kỷ luật không 
đúng của cha mẹ!” - Tiến sĩ Thomas Gordon
Hãy tham gia hội thảo này để tìm hiểu về những thay đổi thể chất/tinh thần và sự phát triển trí não của thanh 
thiếu niên, cách thiết lập khuôn khổ giao tiếp hiệu quả với thanh thiếu niên và vận dụng những kỹ năng lắng 
nghe cơ bản để giao tiếp với thanh thiếu niên.

Derek, 650.741.4276
dmui@fccenters.org

fccenters.org @fccenters

Family Connections Centersinfo@fccenters.org

 Ngày 5/5  •  1:00 - 2:00 chiều

Tham dự các hội thảo miễn phí. Hãy 
liên lạc với chúng tôi để đăng ký.HỘI THẢO ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC
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Trang 5

Sự Thật Và Lầm Tưởng Về COVID Và Các Loại Vắc-xin Khác (Tiếng Tây Ban Nh)  
 Ngày 9/6  •  3:30 - 4:30 chiều
Trong hội thảo này, những người thuyết trình sẽ trình bày các sự thật và lầm tưởng về vắc-xin 
COVID. Họ sẽ cùng bạn nghiên cứu những thắc mắc phổ biến như lý do cần tiêm vắc-xin, liệu vắc-xin 
có hiệu quả bảo vệ con người hay không và các tác dụng phụ liên quan.

Javier, 415.745.9140
jparedes@fccenters.org

Quản Lý Bệnh Tiểu Đường (Tiếng Quảng Đông)  •  Ngày 9/6  •  1:00 - 2:00 giờ chiều

Hội thảo này sẽ khái quát về bệnh tiểu đường và hai loại tiểu đường. Bạn sẽ tìm hiểu cách ăn uống 
lành mạnh và hoạt động thể chất có thể giúp bạn ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Derek, 650.741.4276
dmui@fccenters.org

Sự Phát Triển Và Tăng Trưởng Của Trẻ (Tiếng Quảng Đông)  •  Ngày 21/6  •  3:30 - 4:30 chiều

Tìm hiểu về cách trẻ em học tập và phát triển, từ tuổi sơ sinh đến 6 tuổi. Hội thảo sẽ đề cập đến 
các lợi ích và tầm quan trọng của chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh cho trẻ em, các khái niệm 
phòng ngừa sức khỏe và các dịch vụ chăm sóc trẻ em của Dịch vụ Y tế North East dành cho gia đình.

Cheryl, 415.857.0885
cau@fccenters.org

Chế Độ Dinh Dưỡng Trước Khi Sinh (tiếng Anh)  •  Ngày 13/6  •  2:00 - 3:00 chiều

Các nguyên tắc cơ bản về ăn uống lành mạnh vẫn được giữ nguyên trong thời gian mang thai. Nguyên tắc 
này bao gồm ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc, protein nạc và chất béo lành mạnh. Tuy nhiên, bạn cần chú ý 
đặc biệt đến một số chất dinh dưỡng cần có trong chế độ ăn uống khi mang thai và chúng ta sẽ cùng nhau 
tìm hiểu vấn đề này trong buổi hội thảo.

Javier, 415.745.9140
jparedes@fccenters.org

fccenters.org @fccenters

Family Connections Centersinfo@fccenters.org

Tham dự các hội thảo miễn phí. Hãy 
liên lạc với chúng tôi để đăng ký.HỘI THẢO ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC

Chương trình ảo - Zoom
Liên kết được cung cấp 
sau khi đăng ký.

Family Connections • Portola
2565 San Bruno Avenue
San Francisco, CA 94134
415.715.6746

Family Connections • Excelsior
5016 Mission Street
San Francisco, CA 94122
415.333.3845

LỊCH CHƯƠNG TRÌNH MÙA XUÂN
THÁNG 4, THÁNG 5, THÁNG 6 - 2022
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Trang 6

Liên lạc với chúng tôi để biết thông tin ghi danh chi tiết.GIÁO DỤC MẦM NON

First Steps (Từ 6-36 tháng tuổi + cha mẹ/người chăm sóc)  •  Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu  •  11:00 sáng

First Steps là một nhóm trẻ mẫu giáo được giám sát bởi người lớn để các gia đình học tập 
cùng nhau. Các giáo viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn và con bạn thông qua các hoạt 
động hấp dẫn liên quan đến bài hát, điệu nhảy ngộ nghĩnh. Ghi danh miễn phí.
Elsa: firststeps@fccenters.org, 415.715.6746

Ngày 4 & 18 
tháng 4

Ngày 11 & 25 
tháng 4

Thứ Tư
Thứ Sáu

Pop N’ Play  (Từ 3-4 tuổi + cha mẹ/người chăm sóc)  •  Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu  •  10:00 sáng

Pop N’ Play là một nhóm trẻ mẫu giáo được giám sát bởi người lớn, kết hợp sự vận 
động, âm nhạc và văn học vào các hoạt động, tạo ra một không gian học tập vui 
nhộn. Ghi danh miễn phí. 4 - 24 tháng 4; 9 - 27 tháng 5; 6-24 tháng 6
Kristina: popnplay@fccenters.org, 415.715.6746

Các ngày thứ sáu 
trong tháng tư

Thứ Hai
Thứ Tư

Preschool  (Từ 3-5 tuổi + TK) • Mùa xuân: 4 tháng 1 - 1 tháng 6; Mùa hè: 13 tháng 6 - 5 tháng 8

Trường mầm non được cấp phép của chúng tôi là một chương trình dựa trên trò chơi, tập 
trung dạy các kỹ năng xã hội-cảm nhận, nơi các em học tập cùng bạn bè và giáo viên. Các 
hoạt động trong lớp bao gồm các bài học về nghệ thuật, khoa học, đọc viết và toán học. 
Jenny: prek@fccenters.org, 415.787.3628

Buổi sáng: 9:00 sáng–12:00 trưa
Hoặc buổi chiều: 1:00–4:00 chiều

Buổi sáng: 9:00 sáng–12:00 trưa

Liên lạc với chúng tôi để biết thông tin về chi phí và ghi danh.MẪU GIÁO - LỚP 5

Câu lạc bộ Bài tập về nhà (Homework Club)
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu: 2:00–6:00 chiều • Thứ tư: 12:30–6:00 chiều
Câu lạc bộ Bài tập về nhà là một chương trình sau giờ học nhằm hỗ trợ các em học tập và đọc viết. 
Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, trẻ em có thể tham gia nhiều hoạt động phong phú bao gồm 
nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ, bếp nấu ăn, chơi trò chơi, máy tính và các chuyến đi đến công 
viên và các khu vườn trong khu phố.

Sam, 415.715.6746
hwclub@fccenters.org

Tăng cường học tập trong mùa hè • Thứ Hai - Thứ Sáu • 9:00 sáng - 3:00 chiều • 6/13 - 8/5

Vào mùa hè này, Family Connections sẽ khám phá những cảnh quan đa dạng của Trái đất, độ sâu 
của biển và sinh vật biển cũng như không gian vũ trụ và thiên văn học. Hãy tham gia với chúng 
tôi trong 2 tuần hoặc 3 tuần hoặc cả mùa hè!

Sam, 415.715.6746
SAE@fccenters.org

fccenters.org @fccenters

Family Connections Centersinfo@fccenters.org

Chương trình ảo - Zoom
Liên kết được cung cấp 
sau khi đăng ký.

Family Connections • Portola
2565 San Bruno Avenue
San Francisco, CA 94134
415.715.6746

Family Connections • Excelsior
5016 Mission Street
San Francisco, CA 94122
415.333.3845

LỊCH CHƯƠNG TRÌNH MÙA XUÂN
THÁNG 4, THÁNG 5, THÁNG 6 - 2022

Các ngày thứ Sáu 
trong tháng Năm
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