
“Home visiting is free to families. 
Everybody can use an extra 

hand during those critical years 
after the birth of a child.” 
— Retired Pediatrician

Who are Home Visitors? 
• Nurses or child development educators 

who visit the family at home from 
pregnancy to age 5

What do they do? 
• Answer your questions
• Give you support 
• Provide you with resources

What can you expect?
• A healthier baby and a healthier you
• Better bonding with your baby
• Information about your growing baby
• Parenting tips 
• Time with a specialist who is there to 

support YOU

“I refer everyone and anyone 
who comes into the clinic to 

home visiting programs.” 
— Pediatrician

Who can participate? 
• Pregnant women and their partners
• Families with young children 

(under age 5)

How do I sign up?
• Ask at your clinic or doctor’s office 
• Call

“It’s a beautiful relationship and that’s why 
it works. It’s providing the information so 

parents can have the confidence to be 
the best parents they can be.” 

— Home Visitor
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Quý vị muốn con của mình 
khỏe mạnh hơn?

Hãy tham gia chương trình 
Viếng thăm tại nhà!

Có một chuyên gia đến nhà và nói chuyện 
với bạn, cung cấp cho bạn thông tin là 

một điều thật tuyệt. Tuyệt vời hơn cả đó 
chính là sự tin tưởng.”

— một người tham gia chương trình Viếng thăm 
tại nhà cho biết



Chuyên gia đến viếng thăm tại nhà – họ là 
ai?
• Y tá hoặc chuyên gia giáo dục phát triển trẻ 

em sẽ đến thăm gia đình quý vị tại nhà từ 
khi mang thai đến khi trẻ 5 tuổi

Họ sẽ làm gì? 
• Giải đáp những thắc mắc của quý vị
• Hỗ trợ quý vị

• Cung cấp cho quý vị các nguồn thông tin

Quý vị có thể mong đợi những gì?
• Quý vị và con quý vị sẽ khỏe mạnh hơn
• Gắn bó hơn với con của mình
• Thông tin phát triển của trẻ 
• Mẹo nuôi dạy con 
• Thời gian với chuyên gia – người mà sẽ luôn 

ở bên cạnh hỗ trợ QUÝ VỊ 

“Viếng thăm tại nhà miễn phí cho mọi gia 
đình. Tất cả mọi người đều có thể tận dụng 

thêm một sự giúp đỡ trong những năm đầu quan 
trọng sau khi sinh.”

— một bác sĩ nhi khoa đã nghỉ hưu chia sẻ
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“Những mối quan hệ tốt đẹp được tạo ra và đó là 
lý do tại sao chương trình rất thành công. Chương 
trình cung cấp các thông tin để phụ huynh có thể 
tự tin trở thành những người bố, người mẹ tốt 

nhất có thể.”

— trích lời của một chuyên gia đến viếng thăm 
tại nhà

“Tôi giới thiệu cho mọi người và bất 
kỳ ai đến phòng khám về chương trình 

Viếng thăm tại nhà.”  
— theo lời một bác sĩ nhi khoa

Ai có thể tham gia? 

• Phụ nữ mang thai và người bạn đời của họ

• Các gia đình có trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi)

Làm cách nào để ghi danh?
• Hỏi trạm xá hoặc văn phòng bác sĩ của bạn

• Gọi đến số

Want a healthier baby?
Try Home Visiting!

“It’s great to have 
someone professional come and talk 

to you, to give you information. 
The best part is the trust that there is.” 

— Home Visiting Participant


