
BREASTFEEDING SUPPORT

Breastfeeding is the best way to feed your

baby, but we know how hard it can be at

times. We support with accessing breast

pumps, milk storage containers, bottles,

boppies, nursing tops and bras, and breast

pads. 

MATERNAL
ACCOMPANIMENT

Adjusting to pregnancy and life after

delivering is one of the most powerful times

in a woman's life. Our trained Maternal

Accompaniment Volunteers will walk with you

through this time, providing emotional

support and service navigation. 

A PARISH ENGAGEMENT PROGRAM IN
PARTNERSHIP WITH SANTA TERESA CATHOLI C

CHURCH

ESSENTIAL BABY NEEDS

Mothers should not have to worry about

accessing critical baby supplies. That's why we

cover diapers, wipes, formula, clothing, first

aid tools, and blankets for your newborn baby. 

MATERNAL CARE

Your health and well being are equally

important to baby's. We are happy to support

you with basic hygiene supplies, clothing to

support your changing body, and connections

to resources. 

FINANCIAL ASSISTANCE

The first year of a baby's life can be one of the

most expensive. We can provide very limited

financial support based on each individual's

circumstances.

LEARN MORE 
408-829-7104



HỖ TRỢ CHO CON BÚ

Cho con bú sữa mẹ là cách tôt́ nhât́ để nuôi

con, nhưng chúng tôi biêt́ đôi khi việc này có

thể khó khăn như thê ́nào. Chúng tôi hỗ trợ
việc sử dụng máy hút sữa, bình trữ sữa, bình

sữa, túi mềm, áo cho con bú và áo ngực cũng

như miêńg đệm ngực.

ĐỒNG HÀNH CÙNG
NGƯỜI MẸ

Điều chỉnh để mang thai và cuộc sôńg sau khi

sinh là một trong những thời điểm mạnh mẽ
nhât́ trong cuộc đời của người phụ nữ. Các

Tình nguyện viên Đồng hành cùng Mẹ đã

được đào tạo của chúng tôi sẽ đồng hành

cùng bạn trong suôt́ thời gian này, hỗ trợ tinh

thần và điều hướng dịch vụ.

MỘT  CHƯƠNG TRÌNH THAM GIA CỦA GI ÁO XỨ
HỢP TÁC VỚ I  NHÀ THỜ  CÔNG GIÁO SANTA TERESA

NHỮNG THỨ CẦN THIẾT
CHO TRẺ SƠ SINH

Các bà mẹ không phải lo lăńg về việc tiêṕ cận

các nguồn cung câṕ thiêt́ yêú cho trẻ sơ sinh.

Đó là lý do tại sao chúng tôi bao gồm tã lót,

khăn lau, sữa công thức, quần áo, dụng cụ sơ
cứu và chăn cho em bé sơ sinh của bạn.

CHĂM SÓC NGƯỜI MẸ

Sức khỏe và tinh thần của bạn cũng quan

trọng không kém đôí với em bé. Chúng tôi rât́

vui khi được hỗ trợ bạn những vật dụng vệ
sinh cơ bản, quần áo để hỗ trợ cơ thể đang

thay đổi của bạn và kêt́ nôí với các nguồn lực.

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Năm đầu đời của một đứa trẻ có thể là năm

tôń kém nhât́. Chúng tôi có thể cung câṕ hỗ
trợ tài chính hạn chê ́tùy thuộc vào hoàn cảnh

của mỗi cá nhân.

TÌM HIỂU THÊM
408-829-7104



APOYO CON
AMAMANTAMIENTO

Amamantar es la mejor manera de alimentar a

su bebe, pero sabemos lo dificil que puede

aveces puede ser. Apoyamos con el acceso a

extractores de leche, contenedores de

almacenamiento de leche, biberones, blusas

de lactancia, y protectores mamarios.

ACOMPAÑAMIENTO
MATERNAL

Adaptarse al embarazo y vida despues del

parto es uno de los momentos mas poderosos

en la vida de una mujer. Nuestras voluntarias

maternales entrenadas caminaran con usted

durante este tiempo brindandole apoyo

emocional y navegacion de servicio. 

UN PROGRAMA DE PARISH ENGAGEMENT EN
ASOCIACION CON LA

IGLESIA CATOLICA DE SANTA TERESA

NECESIDADES
ESENCIALES DEL BEBE

Madres no deberian tener que preocuparse por

acceder municiones criticas de bebes. Es por

eso que nosotros proveemos pañales, toallitas

humedas, formula, ropa, heramientas de

primero auxilio, y colchas para su recien

nacido  

CUIDADO MATERNAL

Su salud y bienestar son de igual importancia

al la del bebe. Nos complace apoyarle con

suministros basicos de higiene, ropa para

apoyar su cuerpo cambiante, y conexiones a

recursos.

ASISTENCIA FINANCIERA

El primer año de vida de un bebe puede ser el

mas costoso. Podemos proveer un apoyo

limitado financiero dependiendo de las

circunstancias de cada individuo.

APRENDA MAS
408-829-7104


