Chúng tôi biết
Chúng tôi biết sự phối hợp, hợp tác và hành động hợp lực nhất quán
có thể đảm bảo các gia đình thấy được lợi ích của các khoản đầu tư
vào y tế và giáo dục.

Sứ mệnh của Thrive by Five là tạo khởi
đầu tốt nhất có thể cho trẻ em DC bằng
cách kết nối các gia đình và người chăm
sóc với một cộng đồng bao gồm các
nguồn lực, giáo dục và hỗ trợ mà tất cả trẻ
em cần để phát triển trước năm tuổi.
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Chúng tôi tin
Công việc của Thrive by Five được
định hình và hướng dẫn bằng niềm
tin vào:
• Sự phối hợp giữa gia đình & cộng
đồng
• Đánh giá chương trình & cải tiến
liên tục
• Phối hợp hệ thống & hành động
tập thể
• Công bằng & tiếp cận

Chúng tôi tin rằng bằng cách phối hợp cùng nhau trên toàn Quận, chúng
tôi có thể kết nối các gia đình với các dịch vụ và chương trình, nguồn
lực và hỗ trợ được xây dựng để nuôi dưỡng trẻ và chuẩn bị trẻ cho thành
công trên suốt chặng đường đời.

“Khi chúng tôi nỗ lực lan tỏa sự thịnh vượng tới mọi
người và đảm bảo rằng tất cả người dân Washington
đang được hưởng lợi từ sự phát triển của thành phố,
các sáng kiến như Thrive by Five DC sẽ đưa nhiều gia
đình tới chặng đường thành công lâu dài.”
—Thị trưởng Muriel Bowser

THRIVE BY FIVE
thrivebyfive.dc.gov
@thrivebyfivedc
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“Những năm đầu tiên
trong cuộc đời của trẻ
là vô cùng quan trọng,
và chúng ta biết rằng
trong giai đoạn phát
triển quan trọng này,
cha mẹ và người
chăm sóc là người
thầy đầu tiên của trẻ
và là người hỗ trợ
quan trọng nhất.”

Hội đồng
điều phối

Nhóm
làm việc

—Thị trưởng
Muriel Bowser

Giới
thiệu

Hội đồng Điều phối với sự hợp lực giữa các thành viên công
chúng, tổ chức và chính quyền để đo lường tiến triển của các
sáng kiến cấp
 quận và cấp cộng đồng, tập trung vào cải thiện
sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh và thúc đẩy sự phát triển khỏe
mạnh của trẻ từ sơ sinh đến khi năm tuổi.

Nhóm làm việc của chúng tôi là một nhóm tư vấn gồm các cơ
quan và tổ chức phối hợp để xác định các lĩnh vực và xu hướng về
các vấn đề nóng nhất hiện nay, các lỗ hổng trong chăm sóc sức
khỏe và giáo dục, và các ví dụ về đổi mới và kết quả tích cực.

Được khởi xướng bởi Thị trưởng Muriel Bowser,
Thrive by Five DC là sáng kiến toàn diện đầu tiên
của Quận tập trung vào sức khỏe bà mẹ và trẻ em,
phát triển của trẻ em và học tập sớm.

Đối tác của
chúng tôi
Hợp tác với một số cơ
quan và tổ chức chính phủ,
công việc của Thrive by
Five đòi hỏi sự hợp tác và
phối hợp các nỗ lực hiện
tại để giải quyết các nhu
cầu toàn diện của các gia
đình ở Quận trong các lĩnh
vực về sức khỏe và chăm
sóc sức khỏe trước và sau
sinh, phát triển mầm non
và giáo dục.

Mục tiêu của
chúng tôi

nên tương lai tốt hơn cho trẻ
• Temạobằng
cách kết nối các dịch vụ
giáo dục, y tế và con người

nhận thức về các nguồn
• Llựcan vàtỏadịch
vụ giữa các bà mẹ và
gia đình

dân tiếp cận các nguồn
• Glựciúpđacưdạng
về học tập và sức khỏe
sớm của thành phố

Tạo hoạt động tập thể tại giao điểm
• của
y tế và giáo dục để cải thiện kết
quả cho các bà mẹ, trẻ sơ sinh và
trẻ em

Trang web nguồn lực
Thrive by Five nhằm mục đích hợp lý hóa việc thu thập thông tin cho
các gia đình và nhà cung cấp dịch vụ của Quận với trung tâm tài
nguyên trực tuyến của chúng tôi. Gia đình, người chăm sóc và nhà
cung cấp có thể tiếp cận các tài nguyên được sắp xếp theo sức khỏe,
phát triển sớm, chăm sóc và giáo dục sớm và hỗ trợ gia đình.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập thrivebyfive.dc.gov.

