
Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình Khởi Đầu 
Sớm  phục vụ cho các gia đình và chuyên viên 
tại tất cả cộng đồng trên toàn tiểu bang.
47 Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình Khởi Đầu Sớm 
đã cùng nhau gia nhập thành Hệ Thống Trung Tâm Tài 
Nguyên Gia Đình California. Quý vị có thể tìm thêm 
thông tin về Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình Khởi 
Đầu Sớm tại www.frcnca.org., hoặc Điện thư:  
info@frcnca.org

Dịch vụ được cung cấp miễn phí. Muốn tìm Trung Tâm 
Tài Nguyên Gia Đình (Family Resource Center, hay 
FRC) ở gần nơi quý vị sinh sống, xin gọi số 800-515-
BABY hay viếng thăm www.dds.ca.gov/earlystart Điện 
thư: earlystart@dds.ca.gov

C al i forn ia

Early Start

“ Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình 
giúp chúng tôi thích nghi với những 
trường hợp bất ngờ và cung cấp 
nhiều tài nguyên cho con gái và gia 
đình chúng tôi. Mọi người trong 
cộng đồng sẽ được lợi khi các gia 
đình có nhu cầu đặc biệt được quan 
tâm chăm sóc.

  —Steve và Lynn R., Santa Barbara

Nhân viên của Hệ Thống Tài Nguyên 
Gia Đình luôn sẵn lòng giúp đỡ và 
rất hiểu biết. Họ còn gọi điện thoại 
và hỏi thăm con trai tôi như thế nào 
và tôi ra sao.

  —Stacey R., Oakland

Nhớ lại khi con trai tôi mới bị chẩn 
đoán là em bị tàn tật, tôi bị choáng 
ngợp bởi tất cả những gì mà mình 
cần biết. Các chuyên viên đã giúp  
đỡ rất tận tình và chu đáo, nhưng 
chính cha mẹ của những trẻ có nhu 
cầu đặc biệt tại Trung Tâm Tài 
Nguyên Gia Đình đã giúp tôi vượt 
qua được lúc đó.

  —Nina P., San Diego”
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Phục vụ các gia đình có con nhỏ,  
từ lúc mới sinh cho đến 36 tháng,  
đang bị chậm phát triển hay tàn tật

Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình 
Khởi Đầu Sớm  
Tạo sự khác biệt!
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Khởi đầu sớm

Trung Tâm Tài  
Nguyên Gia Đình

Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình 
Khởi Đầu Sớm là nơi mà các gia 
đình có con nhỏ đang có nguy cơ 
cao hay bị chậm phát triển hoặc tàn 
tật và, những chuyên viên giúp họ 
có thể sử dụng thông tin, hỗ trợ và 

dịch vụ giới thiệu.

Nhân viên FRC, vốn 
là cha mẹ của những 

trẻ có nhu cầu đặc 
biệt, biết rõ giá trị 
hỗ trợ giữa các 
cha mẹ với nhau 

vì họ đã qua “hoàn 
cảnh đó”.

Trung tâm tài nguyên gia đình khởi đầu sớm:
v Cung cấp thông tin, tài nguyên, thư giới thiệu, 

giáo dục, và hỗ trợ cho gia đình có trẻ sơ sinh và 
trẻ mới biết đi từ lúc sanh ra cho đến 36 tháng 
đang bị bệnh chậm phát triển hoặc tàn tật.

v Có nhân viên là cha mẹ có con có nhu cầu đặc 
biệt và được đào tạo chuyên nghiệp

v Mang đến bầu không khí thân thiện như trong 
gia đình

v Đáp ứng nhu cầu cá nhân của các gia đình
v Cung cấp dịch vụ đáp ứng về văn hóa
v Giúp đỡ cha mẹ, gia đình, người chăm sóc 

chánh và chuyên viên tìm tòi, sử dụng và chuyển 
các dịch vụ

v Đẩy mạnh sự hợp tác giữa cha mẹ-chuyên viên

Trung tâm tài nguyên gia đình khởi đầu sớm 
cung cấp:
v Sự hỗ trợ giữa cha mẹ với nhau và hỗ trợ gia 

đình bằng nhiều ngôn ngữ
v Thông tin và giới thiệu 
 tới các dịch vụ và 

tài nguyên địa 
phương, tiểu bang 
và quốc gia

v Đào tạo và chỉ dẫn 
cho cha mẹ

v Thư viện tài 
nguyên

v Nhóm hỗ trợ 
v Hoạt động 

tiếp ngoại  
cộng đồng

v Giúp đỡ 
chuyển tiếp 
khi con 
quý vị 
được  
3 tuổi

Các đánh giá độc lập và báo cáo theo dõi xác nhận 
vai trò quan trọng của FRC để giúp đỡ những gia 
đình lấy thông tin và sử dụng dịch vụ, và nối kết 
các gia đình và chuyên viên nhằm cải tiến dịch vụ 
cung cấp. Những trung tâm này sẽ đẩy mạnh tiếp tục 
các dịch vụ tập trung vào gia đình và rất hiệu quả 
trong việc tìm trẻ cơ bản và hoạt động giới thiệu. 
Đề xướng khắp tiểu bang này bảo đảm hỗ trợ gia 
đình cho các trẻ nhỏ bị tàn tật và gia đình của các 
em, người chăm sóc trong phạm vi cộng đồng địa 
phương, và do đó, giúp hệ thống dịch vụ chính thức 
kết nối cần thiết tới những tài nguyên có sẵn và có 
thể sử dụng được.

- Báo Cáo Theo Dõi Chương Trình Khởi Đầu Sớm của 
California, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, Văn Phòng Hoạch 
Định Giáo Dục Đặc Biệt, tháng Bảy năm 1999.

Sự hỗ trợ và thông tin do cha mẹ [FRC] cung cấp 
làm giảm cảm giác bị choáng ngợp mà các cha mẹ 
mới thường đề cập đến. [FRC] cũng được coi là 
công cụ và rất hiệu quả trong việc điều hợp các hoạt 
động quan trọng nhằm đẩy mạnh sự hợp tác giữa 
cha mẹ-chuyên viên và sự cộng tác liên cơ quan, bao 
gồm thông tin và giới thiệu, tiếp ngoại cộng đồng, 
nhận thức công cộng, và đào tạo.

- Báo Cáo Cuối Cùng về Đánh Giá Chương Trình 
Khởi Đầu Sớm cho Ban Dịch Vụ Phát Triển Tâm 
Thần, Montgomery và đồng sự tháng Bảy năm 1997.


