Nhiệm vụ
Nhiệm vụ của Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình Đặc Biệt
(EFRC) là cung cấp sự hỗ trợ, thông tin và giáo dục
cho các gia đình có trẻ khuyết tật và các chuyên gia
hỗ trợ các gia đình này.
Bằng việc cung cấp sự hỗ trợ về tinh thần và thông tin
thực tế, Trung Tâm tạo điều kiện để các gia đình có
thể trợ giúp con họ đạt được tiềm năng đầy đủ nhất.

Tầm nhìn

Gọi cho Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình Đặc Biệt
nếu quý vị lo lắng về sự phát triển của con hoặc
cần sự hỗ trợ trong việc tiếp cận các dịch vụ,
nguồn hỗ trợ, hoặc sự hỗ trợ.
San Diego: 619.594.7416
Quận Imperial: 760.355.0147
Truy cập EFRConline.org - Hãy nhấn “Like” chúng tôi trên Facebook

Mọi trẻ em khuyết tật sẽ được trao cơ hội sống với
gia đình được hỗ trợ và được giúp cho có khả năng,
tham gia đầy đủ vào cộng đồng. Cộng đồng sẽ trở nên
phong phú bằng việc có những người có nhiều khả
năng khác nhau.

Giới thiệu
EFRC là một Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình Khởi Động
Đầu Đời của CA được chỉ định phục vụ các gia đình trẻ
sơ sinh và trẻ mới biết đi (từ khi sinh ra đến 3 tuổi) và
là một trong mười bốn Trung Tâm Trao Quyền Gia
Đình (FEC), phục vụ các gia đình trẻ em và người lớn,
từ 3 đến 22 tuổi. Thông qua quan hệ đối tác địa
phương và nhà nước, EFRC tích cực trong việc vận
động, chính sách và nghiên cứu thay đổi hệ thống.

Dịch vụ
EFRC cung cấp các dịch vụ lấy gia đình làm trung
tâm, nhấn mạnh vào lựa chọn của phụ huynh, tính
bảo mật, và sự cộng tác. Liên Kết Hỗ Trợ Gia Đình
(FSL) là những cố vấn dày kinh nghiệm người hiểu trẻ
em khuyết tật hoặc trẻ em có nhu cầu đặc biệt. FSL
đã được đào tạo về các dịch vụ hướng tới gia đình, kỹ
năng giao tiếp, nguồn hỗ trợ và định vị hệ thống. Họ
sẽ hỗ trợ quý vị xác định các dịch vụ phù hợp để giải
quyết các nhu cầu cá nhân của con quý vị và gia đình
quý vị. Các dịch vụ dành cho gia đình đều miễn phí.

Core
Services
Dịch vụ
cốt lõ
Điểm Vào Khởi Động Đầu Đời California:
Nhận dịch vụ Can Thiệp đầu đời
Thông Tin, Nguồn Hỗ Trợ & Dịch Vvụ Giới Thiệu:
Tại chỗ, trực tuyến và qua điện thoại
Mạng Lưới Hỗ Trợ:
Cá Nhân và Nhóm
Tư Vấn Từ Phụ Huynh Tới Phụ Huynh:
Sự hỗ trợ về xã hội/tinh thần
Phụ Huynh & Giáo Dục Nghề:
Hội nghị/Hội thảo
Định Vị Hệ Thống:
Trung Tâm Vùng, Giáo Dục, Cơ Quan Dịch Vụ
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Chương Trình Dịch Vụ Cá Nhân Gia Đình (IFSP),
Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP),
Chương Trình Chuyển Giao Cá Nhân (ITP),
Giáo Dục sau Trung Học Cơ Sở

Trao quyền cho gia đình có trẻ có nhu cầu đặc
biệt tại các quận San Diego và Imperial
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