
 
 

                                                                                                                                                           

Các Nguồn Trợ Giúp và Thông Tin cho Các Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Em từ Sở Y Tế Công 

Cộng Austin  

Nhận cập nhật qua email từ APH 

APH thỉnh thoảng gửi email cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em 

với các cập nhật về COVID-19, thông tin y tế công cộng khác, và các nguồn 

trợ giúp. Điền vào biểu mẫu ngắn này để được thêm vào danh sách email. 

 

Các nguồn trợ giúp và thông tin về COVID-19 

Nhận thông tin về COVID-19 ở Thành Phố Austin và Quận Travis (vắc-xin, 

xét nghiệm, Cấp độ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, hướng dẫn dựa 

trên rủi ro, v.v.). 

https://www.austintexas.gov/covid19 

Vào trang web về COVID-19 của APH dành cho các nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc trẻ em, trang này bao gồm các khuyến nghị về hoạt động của 

APH. 

https://www.austintexas.gov/page/child-

care-providers  

Địa chỉ email của APH cho các câu hỏi của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

trẻ em về COVID-19 hoặc các vấn đề sức khỏe cộng đồng khác 

ChildCareInfo@austintexas.gov 

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có thể gọi Đường dây nóng 

Thông tin APH để nhận hướng dẫn về COVID-19 từ các y tá APH.  

512-972-5560  

Nếu gặp phải thời gian chờ đợi, hãy gửi 

email tới ChildCareInfo@austintexas.gov 

để yêu cầu chúng tôi gọi lại cho quý vị.   

Các chương trình chăm sóc trẻ em được cấp phép phải báo cáo các 

trường hợp COVID-19 cho APH. Báo cáo trực tuyến các trường hợp 

COVID-19 trong chương trình của quý vị tại đây.   

 

https://www.austintexas.gov/covid19
https://www.austintexas.gov/page/child-care-providers
https://www.austintexas.gov/page/child-care-providers
mailto:ChildCareInfo@austintexas.gov
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Bộ Công cụ Khuyến Khích Việc Chích Ngừa COVID-19 cho Trẻ Em của APH 

có chứa các tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mà quý vị có thể sử 

dụng để khuyến khích nhân viên và gia đình đi chích ngừa cho bản thân và 

con cái của họ, bao gồm các bài đăng và hình ảnh trên mạng xã hội, các áp 

phích và tờ rơi có thể in được. Sử dụng những công cụ này để giúp chúng 

tôi tăng tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ nhỏ!  

 

Đăng ký để tổ chức một trạm chích ngừa COVID-19 di động từ APH. 

 

 

 

Đăng ký để tổ chức sự kiện giáo dục về vắc-xin COVID-19 từ APH. 

 

 

 

Yêu cầu các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) từ Sở Y Tế Công Cộng Austin 

bằng cách điền vào biểu mẫu này. Nếu quý vị cần các bộ xét nghiệm 

nhanh COVID-19, hãy đưa yêu cầu vào câu trả lời của quý vị cho câu số 14 

của khảo sát và chúng tôi sẽ xem liệu chúng tôi có sẵn các bộ xét nghiệm 

để cung cấp cho quý vị không.  

 

 

Các Cảnh Báo Khẩn Cấp 

Đăng ký với Chương Trình Warn Central Texas (tạm dịch là Cảnh Báo cho 

Miền Trung Texas) để nhận thông báo khẩn cấp bằng tin nhắn trong khu 

vực miền Trung Texas từ các quan chức địa phương trong thời gian xảy ra 

thảm họa hoặc các sự kiện an toàn công cộng. APH khuyến nghị quý vị và 

nhân viên của quý vị đăng ký nhận thông báo cho cả địa chỉ nhà riêng và 

nơi làm việc.  

 

 

warncentraltexas.org/alerts 

https://member.everbridge.net/892807736729515/login


 
 

                                                                                                                                                           

Bright By Text 

APH khuyến khích các giám đốc và nhân viên nơi chăm sóc trẻ em đăng ký 

chương trình Bright By Text để nhận các tin nhắn với thông tin phát triển, 

ý tưởng hoạt động, và thông tin về các nguồn lực và sự kiện địa phương 

dành cho các gia đình có trẻ nhỏ. Các tin nhắn có nội dung bằng tiếng Anh 

và tiếng Tây Ban Nha và tập trung vào các mẹo và thông tin cho giai đoạn 

trước khi sinh đến 8 tuổi. Vui lòng khuyến khích các gia đình trong nhà giữ 

trẻ của quý vị đăng ký! 

https://www.brightbytext.org/Families 

 

https://www.brightbytext.org/Families

