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gia đình lành mạnh:

Mối quan hệ gia đình mật thiết ∙

Chia sẻ trách nhiệm và ra  ∙
quyết định

Tham gia vào các hoạt động  ∙
bên ngoài để xây dựng niềm tự 
hào, năng lực và lòng tự trọng

Có khả năng thể hiện cảm xúc  ∙
và chấp nhận sự khác biệt về 
quan điểm

Đối phó với căng thẳng và cuộc  ∙
khủng hoảng một cách linh 
hoạt

Cha mẹ làm gương có khả  ∙
năng để giải quyết vấn đề



Một chương trình tám-tuần liên  ∙
tục cho nhóm nuôi dạy trẻ em 
dành cho cha mẹ và người chăm 
sóc

Một chương trình nhóm giáo dục  ∙
sáu-tuần liên tục cho trẻ em và 
thanh thiếu niên để xây dựng kỹ 
năng sống và khả năng phục hồi 
nhanh

Nhóm nhiều thế hệ  để nâng cao  ∙
giá trị gia đình

Các buổi họp cá nhân có người  ∙
hướng dẫn để giải quyết vấn đề 
gia đình đặc biệt

Các buổi họp nâng đỡ định kỳ  ∙
để tăng cường, cũng cố các kỹ 
năng học được từ chương trình

CSPP cung cấp các 
dịch vụ sau đây:

CSPP là gì?
Chương trình Hướng Dẫn Cha 
Mẹ và Hỗ Trợ Con Em (CSPP) 
được thiết lập để giúp đỡ con em 
của các bậc cha mẹ trong quá 
khứ hoặc hiện tại đang gặp khó 
khăn với bệnh tâm thần và / hoặc 
lạm dụng rượu/thuốc. Mục tiêu 
của chương trình là cung cấp cho 
phụ huynh sự hỗ trợ mà họ cần 
để xây dựng mối quan hệ mật 
thiết và cung cấp cho các thành 
viên trong gia đình các phương 
cách hữu hiệu để trở thành một 
gia đình lành mạnh.

CSPP là một chương trình miễn 

phí được cung cấp tại các tổ 

chức cộng đồng trên toàn Dịa 

Hạt. Muốn biết thêm chi tiết, xin 

gọi CSPP tại số (714) 480-4678.

Nếu bạn muốn tổ chức các nhóm 

tại địa phương của bạn, xin vui 

lòng gọi chúng tôi để thảo luận về 

lịch trình và nơi tổ chức theo yêu 

cầu đòi hỏi.

Làm thế nào để tôi 
tham gia CSPP?


