
 
 

Developmental Screenings brought to you by 
Regional Center Of Orange County 

 

Family Support Network 
Developmental Screening 

Outreach Event 
(Children ages 0-5) 

 

 Friday, June 2, 2017   

8:30am - 10:30am 
 

     Nhan-Hoa Comprehensive Health Care Clinic 
7761 Garden Grove Blvd 
Garden Grove, CA 92841 

 
 

Come and have your child screened  
for FREE with our licensed therapists  
and specialists in the following areas: 

 

Speech • Fine and Cross Motor Skills  
Dental • Vision • Hearing  

 Behavior • Health 
 

 Your child will be screened by early intervention specialists to detect 
delays in early childhood development. If necessary, referrals will be made to the 

appropriate agencies for further evaluation. 
(Screenings will be provided in order of arrival) 

 
 Free Formula, Diapers and Wipes  

for children ages 0-5 
after screening is completed  

(Limited to supplies on hand) 
 

 

For more information, call Family Support Network 
(714) 447-3301 



 
 

 
 

Buổi kiểm tra về sự phát triển toàn diện này được bảo trợ bởi  
Trung Tâm Vùng quận Orange 

Miễn phí 

Buổi Kiểm Tra  

   về Sự Phát Triển Toàn Diện 
(Cho trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi) 

 

 Thứ Sáu, ngày 02 tháng 6 năm 2017   

8:30am - 10:30am 
 

    Tại: Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa 
7761 Garden Grove Blvd 
Garden Grove, CA 92841 

 
                                                                                             Hãy mang con bạn đến để được kiểm tra  

về sự phát triển toàn diện Miễn Phí  
với các bác sĩ và các chuyên gia trị liệu  

của chúng tôi trong các lĩnh vực sau: 
 

Khả năng ngôn ngữ • Các kỹ năng vận động  
Nha khoa • Nhãn khoa • Thính giác  

 Hành vi • Sức khỏe tổng quát 
 

Con bạn sẽ được kiểm tra về sự phát triển toàn diện bởi các chuyên gia để biết chắc 
chắn rằng đứa trẻ phát triển tốt và toàn diện theo đúng độ tuổi. Nếu cần thiết, con bạn   

sẽ được giới thiệu đến các cơ quan thích hợp để được đánh giá thêm. 
(Việc kiểm tra sẽ được thực hiện theo thứ tự ghi danh) 

 Tặng sữa, tã em bé và giấy ướt  
cho các bé từ 0-5 tuổi  

sau khi hoàn tất việc kiểm tra  
trong tất cả các lĩnh vực  

(Số lượng có giới hạn) 

 

Để biết thêm chi tiết, xin hãy gọi Mạng Lưới Hỗ Trợ Gia Đình (714) 447-3301 

         Để biết thêm chi tiết cho buổi kiểm tra này bằng tiếng Việt, xin gọi                                           
Kaitlynn Trương (714)-558-5405 


