
 

 

Kính gửi các gia đình: 
 
Chúng tôi tại Families Empowered rất quan tâm đến sức khỏe và hạnh phúc của các 
gia đình và trẻ em chúng tôi phục vụ. Tầm nhìn của chúng tôi là một ngày nào đó, tất cả 
các gia đình sẽ có quyền truy cập vào các trường học làm việc cho họ. Trong thời gian 
này, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các gia đình đang cố gắng tìm hiểu các 
lựa chọn trường học của họ cho năm học 2020-21 sắp tới, nhưng chúng tôi cũng hiểu 
rằng hầu hết các bạn đang cố gắng hiểu những gì sẽ xảy ra trong những tuần tới và 
ngày. Chúng tôi biết đây là một thời gian rất khó khăn cho các gia đình; nếu bạn bối rối, 
có câu hỏi về việc đóng cửa trường học, học tại nhà - hoặc bất cứ điều gì khác - chúng 
tôi ở đây để lắng nghe và sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ - gọi cho chúng tôi và nói 
chuyện với một người thực sự sống. Số của chúng tôi dưới đây: 
 
(ATX) 512-580-4046 | (SAN) 210-263-3524 | (HOU) 713-589-8767 
 
Nhân viên của chúng tôi nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn và tiếng Quảng 
Đông. Nếu bạn không nói được một trong những ngôn ngữ đó nhưng con bạn thì 
không, hãy gọi chúng - chúng tôi rất vui được nói chuyện với bất kỳ ai trong gia đình 
bạn. Nếu chúng tôi không biết câu trả lời, chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu. Chúng tôi liên 
lạc thường xuyên với các trường học và các đối tác cộng đồng để tìm hiểu về các 
nguồn lực và trợ giúp dành cho các gia đình. Một tài nguyên khác mà bạn có thể thử là 
dòng trợ giúp United Way lề 2-1-1, nơi họ cung cấp các ngôn ngữ bổ sung. 
 
Hãy chăm sóc và giữ an toàn, 
The Families Empowered Team 


