1-800-905-TIES (8437)
www.massfamilyties.org
FAMILY TIES OF MASSACHUSETTS – Cầu nối các gia đình ở Bang Massachusetts, là môt mạng lưới các gia đình
trên khắp bang Massachussetts có con cần sự giúp đỡ đặc biệt hoặc có con bị bệnh mãn tính. Family Ties sẽ hổ trợ và
cung cấp thông tin cần thiết cho quý vị phụ huynh. Nhân viên Family Ties làm việc tại văn phòng từng khu vực, và kịp
thời cung cấp thông tin cho quý phụ huynh trong từng khu vực. Family Ties là một dự án của Liên Bang Trẻ Em Cần
Sự Giúp Đỡ Đặc Biệt, tài trợ bởi Văn phòng sức khỏe công cộng, văn phòng sức khỏe và dinh dưỡng.
Thông tin và giới thiệu:
 Đường dây điện thoại toll-free phủ sóng khắp bang Masachussetts. Quý phụ huynh có thể gọi đến văn phòng
tại khu vực bất cứ lúc nào.
 Tổ chức sẽ giúp quý phụ huynh có cơ hội nói chuyện với các phụ huynh khác nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thông
tin, và dịch vụ.
 Thông tin được chia sẽ gồm nhiều chủ đề khác nhau như chẩn đoán bệnh, dịch vụ cộng đồng và nhóm hỗ trợ.
 Tổ chức có đủ bộ tài liệu về lợi ích cộng đồng và các nguồn hỗ trợ khác.
Can thiệp sớm
 Có chương trình can thiệp sớm ở toàn bang Massachussetts
 Quý phụ huynh có thể gọi điện hoặc vào trang web của tổ chức để lấy thông tin liên lạc.
Cầu nối các quý vị phụ huynh
 Quý phụ huynh được làm quen với các phụ huynh khác có cùng mối bận tâm về sức khỏe, nhu cầu dặc biệt
hoặc sở thích.
 Việc kết nối sẽ được thực hiện qua mang lưới hỗ trợ cho nhau của quý phụ huynh.
 Tổ chức sẽ tổ chức các buổi huấn luyện “Nghe và học” cho quý phụ huynh và phụ huynh sẽ được nhận trợ
giúp lâu dài.
Danh mục dịch vụ
 Family Ties in danh bạ dịch vụ hàng năm.
 Quý phụ huynh có thể download danh bạ dịch vụ này từ trang web: www.massfamilyties.org
Website
 www.massfamilyties.org cung cấp thông tin cho phụ huynh và các nhà cung cấp dịch vụ về lĩnh vực can thiệp
sớm, nhằm hổ trợ cho phụ huynh có con cần sự giúp đỡ đặc biệt
 Quý phụ huynh hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi, nhân viên chúng tôi sẽ trực tiếp nhận và hồi đáp.
 Các mẫu đơn xin tư vấn đều có sẵn trên mạng bao gồm cả 3 thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha, và Bồ Đào Nha.
Hội thảo và huấn luyện
 Nhân viên sẽ tham gia vào hội thảo thường niên được tổ chức bởi Liên bang trẻ em cần sự giúp đỡ đặc biệt.
 Let’s get organized workshop: là hội thảo với chủ đề xây dựng kỉ năng và đẩy mạnh sự nối kết cộng đồng – có
tài liệu bằng 3 thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
 Quý phụ huynh có thể liên hệ với nhân viên chúng tôi hoặc lên mạng để có các tài liệu về cách xử lí trong các
tình huống khẩn cấp.
 Lắng nghe và học hỏi sẽ giúp phụ huynh có thêm kỹ năng lắng nghe để làm tình nguyên viên giúp đỡ các bố
mẹ khác
 Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sắp xếp các dịch vụ ngay tại khu vực mình.
Family TIES is a project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with
the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health & Nutrition, Division for Children & Youth with
Special Health Needs.

Nhân viên của Family TIES
Mary Castro Summers
Giám đốc Family TIES
Mass. Department of Public Health
Donovan Health Building, 3rd Floor
5 Randolph Street
Canton, MA 02021
PH: 781-774-6736
TTY: 781-774-6619
FX: 781-774-6618
EM: mcsummers@fcsn.org
Điều phối viên khu vực
Mary Castro Summers – Khu vực Western
Mass. Department of Public Health
Western Regional Health Office
23 Service Center
Hablo español
Northampton, MA 01060
PH:
413-586-7525 x586-3178
TTY: 800-769-9991
FX:
413-784-1037
EM: mcsummers@fcsn.org
Barbara Donati – Khu vực Central
Mass. Department of Public Health
Central Regional Health Office
180 Beaman Street
West Boylston, MA 01583
PH:
508-792-7880 x2337
TTY: 508-835-9796
FX:
508-792-7706
EM: bdonati@fcsn.org
Debra Candeloro – Khu vực Northeast
Mass. Department of Public Health
Northeast Regional Health Office
Tewksbury Hospital, 365 East Street
Tewksbury, MA 01876
PH:
978-851-7261 x4018
TTY: 978-851-3829
FX:
978-640-1027
EM: dcandeloro@fcsn.org

Gloria Klaesges
Điều phối viên nối kết các gia đình
Mass. Department of Public Health
Central Regional Health Office
Địa chỉ mới,
180 Beaman Street
2/1/13
West Boylston, MA 01583
PH:
508-792-7880 x2335
TTY: 508-835-9796
FX:
508-792-7706
EM: gloria@fcsn.org
Cheri McLane – Khu vực Metrowest
Mass. Department of Public Health
Donovan Health Building, 3rd Floor
5 Randolph Street
Canton, MA 02021
PH:
781-774-6602 TTY: 781-774-6619
FX:
781-774-6618
EM: cmclane@fcsn.org
Kathleen Amaral – Khu vực Southeast
Mass. Department of Public Health
Southeast Regional Health Office
1736 Purchase Street
New Bedford, MA 02740
PH:
508-984-0625
TTY: 508-984-0636
FX:
508-984-0605
EM: kamaral@fcsn.org
Sara Asmerom – Khu vực Greater Boston
Mass. Department of Public Health
250 Washington Street, 5th Floor
Boston, MA 02108
PH:
617-624-6089 TTY: 617-625-5990
FX:
617-624-6062
EM: sasmerom@fcsn.org

Family TIES is a project of the Federation for Children with Special Needs, with funding from and in collaboration with
the Massachusetts Department of Public Health, Bureau of Family Health & Nutrition, Division for Children & Youth with
Special Health Needs.

