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Friends of Children with Special Needs

Địa Điểm Fremont và San Jose 

Phục Vụ Trên 300 Khách Mỗi Ngày 
qua 275 Lớp mỗi tuần 

ASP, Chương trình bồi dưỡng, Các chương trình Dành cho trẻ em: chủ đề linh hoạt 1: 1 

Dành cho người lớn: ADP, SLS, ILS, SEP, TDS, Vận chuyển 

Dịch vụ nghỉ dưỡng (respite), Hội thảo, Cố Dành cho gia đình: vấn, Hỗ trợ gia đình, Tiếp cận cộng đồng 

Quán Cafe: Friends COFFEE & TEA 



      

          
       

       
             

                 
          

                
   

     

         

                
               
      

Friends of Children with Special Needs

NGUYÊN TẮC ĐỂ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT: 
Công bằng trong học tập online (học trên mạng): 

Kỷ thuật công nghệ và phương pháp đào tạo tốt 

Dịch vụ từ xa với chất lượng cao 

Công nghệ bảo đảm để nhân viên làm tốt việc đào tạo qua mạng 

Chương trình giảng dạy sáng tạo, thú vị và phù hợp tđể đáp ứng các kỹ năng, 
mức độ nhận thức, và nhu cầu của người tiêu dùng 

Lấy khách hàng làm trung tâm - Một loạt các lớp học thú vị và sáng tạo để người 
tiêu dùng lựa chọn 

Phát triển lớp học mới: 
Dựa theo góp ý từ khách hàng, hội đồng người tiêu dùng, phụ huynh, và nhân viên 

Dựa trên chuyên môn và nguồn lực của khách hàng, nhân viên và tình nguyện viên 

xây dựng chương trình giảng dạy 



      

        
        
     
          

         
    

          
           

             
 

Friends of Children with Special Needs

Giải Pháp cho việc đào tạo qua mạng: 
Một phòng Zoom cho mỗi chương trình. Phòng zoom 

riêng cho các nhóm nhỏ. 
Khách hàng chọn các lớp học họ thích trong suốt một 
tháng. 
Skype, Face Time, Google Meet - những công nghệ quen 

thuộc với người tiêu dùng. 
Lịch gửi trước hàng tuần cho khách hàng / phụ huynh. 
Chúng tôi cũng theo dõi các cuộc gọi điện thoại và cung 

cấp tài liệu lớp học phù hợp với sở thích và kỹ năng của 

khách hàng. 



      

      

                

          

               
  

  
      
  

   
 

     

    

            

             

           

       

    

Friends of Children with Special Needs

Hội đồng của người tiêu dùng 

Giới thiệu: 
Giai đoạn vận động tuyển cử: 
Ngày bầu cử: 
Bầu cử chủ tọa: 
Huấn Luyện: 

Giờ làm việc của Hội đồng: 

Họp Hội đồng Hàng tuần: 

Mục đích và chức năng của Hội đồng người tiêu dùngl 

Người tiêu dùng tạo bích chương và vận động cho phiếu bầu 

8 người tiêu dùng có nhiều phiếu bầu nhất thành hội đồng quản trị 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký 

Vai trò và nhiệm vụ của Hội đồng, tiến hành các cuộc họp, lập biên bản, v.v. 

Thu hút các đề xuất từ người tiêu dùng, như: kế hoạch, lớp học và hoạt 
động sắp tới 
Nhân viên FCSN họp chung với các thành viên Hội đồng 

Video- Hội đồng của người tiêu dùng 

https://www.youtube.com/watch?v=OA8dfNyOVco&t=15s 



     

        

     

        

    

   

  
 Dich Vu 

SÁNG TẠOSÁNG TẠO 

Trọng tâm hội nhập cộng đồng 

Các Chương trình Chủ đề Linh hoạt 1: 1 

Đào tạo sáng tạo qua mạng 

Đào tạo Giảng viên: Lớp Thiết Kế đồ họa 

Hỗ trợ từ gia đình 

Kết nối cộng đồng 



      

   

  
  

    

 

      
      

 
       

     
      

      

    

Friends of Children with Special Needs

Chương Trình Video Nâng Cấp 

https://www.youtube.com/watch?v=d_kZ1wpTQAs 

Trọng tâm Hội nhập Cộng đồng: 
Xâydựng Hệ thống Hỗ trợ bằng Mạng 

lưới Tình nguyện viên Hòa nhập với 
Cộng đồng 

Huấn luyện Thanh niên tình nguyện - 4 

lần một năm (200+ thanh niên/năm) 
Tuyển dụng các chuyên gia tình nguyện 

Chương Trình Nâng cấp: 

Người máy Lego 

Hội giao thiệp 

American Ngôn Ngữ cử chỉ 
Choir/Music 

Computer Science 



      

              
          

   
  

  

   
  

  
 

 

        
 

Friends of Children with Special Needs

Các chương trình 1:1 theo chủ đề linh hoạt 200+ video tự hướng dẫn về hoạt 
250+ sinh viên đăng ký động rất thú vị @ FCSN website 

Khí cụ âm nhạc Múa vui (silly dance) 
Tiếng Trung Hoa Múa dân tộc 

Viết Chương Trình Bộ nhạc gõ 

Trò chơi 
Kịch 

Thể thao 

Karaoke 

Video- chương trình 1:1 theo chủ đề linh hoạt 
https://www.youtube.com/watch?v=vWCXrUd5pHI 

https://www.youtube.com/watch?v=vWCXrUd5pHI


      

          

        
       
         
       
       
      
      
    

Friends of Children with Special Needs

Các thí vụ sáng tạo của dịch vụ từ xa 

Bữa trưa xã hội ảo 

Nấu ăn sáng tạo 

Hoạt động làm giàu sáng tạo 

Khoa học vui nhộn 

Ngôi nhà hạnh phúc 

Nhiếp ảnh 101 

ESL & Karaoke 

ASL 



      Friends of Children with Special Needs



      

    

   

 
 

FriendsAofAChildrenAwithASpecialANeedsA

CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN 

NẤU ĂN 

SÁNG TẠO 

Video- Nấu Ăn Sáng Tạo 

https://www.youtube.com/watch?v=TCqwMVoB4K0 

https://www.youtube.com/watch?v=TCqwMVoB4K0


      

      

  
    

FriendsAofAChildrenAwithASpecialANeedsA

Lớp họcAtrênAmạngA
vuiAnhộnAvàAsángAtạoA

Video- DịchAVụ SángATạo Từ XaA

https://www.youtube.com/watch?v=YhSX8iTYIjU 

https://www.youtube.com/watch?v=YhSX8iTYIjU


 

  

 

    

   

S Á N G T ẠO 

VÀVUI VẺ 

ĐỘ NỔI KEM 

SUGAR WATER DENSITY ĐÈN LAVA SOARING SCIENCE 

BẮP CẢI ĐỎ JUICE 



 ICE CREAM

Ngôi 

Nhà 

Hanh 

Phúc 



  

  
      

    
   

    
       
   

       
    

Nhiếp Ảnh 101 

Giáo Trình: 
Kỹ thuật Chụp ảnh với iPhone / 
Điện Thoại Thông Minh 

Thiết Bị Di động 

Quy tắc một phần ba 

7 yếu tố căn bản của nhiếp ảnh 

Vị trí nhiếp ảnh 

Kiến thức Cơ bản về Phơi sáng 

10 Chủ đề Nhiếp ảnh 





     AmericanA- NgônANgữ Cử Chỉ 



      

      
         

   
      

            
          
 
        
        
   

    

FriendsAofAChildrenAwithASpecialANeedsA

Chương Trình Huấn Luyện Nhân Viên FCSN 

Sẽ có thanh niên tình nguyện dạy "Graphic Design" cho 20 

nhân viên của FCSN 

Tất cả 10 buổi, và bài tập. 
Nhân viên chia sẻ bài tập trong các buổi học và nhận phản hồi 
Sau khi hoàn tất, nhân viên sẽ chỉnh những lớp học theo khách 

hàng . 
Nhân viên sẽ mở những lớp nhỏ để dễ theo dõi 
Trong tương lai sẽ có những lớp cho nhân viên: Video Making 

Excel, Webpage Design, etc. 

Video- Huấn Luyện Nhân Viên 

https://www.youtube.com/watch?v=_Otv_x1b3bQ&t=11s 

https://www.youtube.com/watch?v=_Otv_x1b3bQ&t=11s


      

  
        

      
              

      
      

      
   

     

      Stand by Me

ngs) 

FriendsAofAChildrenAwithASpecialANeedsA

Family Support: 
Các cuộc họp hỗ trợ phụ huynh hàng tuần: 56 (1.5 hour meeti

Lời khuyên của Bác Sĩ về COVID 

Chuẩn bị cho những vụ khẩn cấp 

Dịch vụ của Trung Tâm Khu Vực 

Sức khỏe tinh thần 

Mỗi tuần liên lạc 60-100 gia đình 

Hiểu biết các gia đình và hỗ trợ, giải quyết các nhu cầu của họ 

Video- StandAByAMeA
https://www.youtube.com/watch?v=21tC938JkB8 

https://www.youtube.com/watch?v=21tC938JkB8


   

                       

    

          

 

   
Dream Achievers Halloween Music

Mang lại hy vọng và niềm vui ("Thuốc cho tâm hồn") - 17 buổi hòa nhạc trên mạng của Dream Achievers Kết Nối Cộng Đồng Hợp tác với các thành viên cộng đồng: PPE và Supplies 

Video- DreamAAchiers'AHalloweenAMusicA Video- HealAtheAWorldA
https://www.youtube.com/watch?v=Q8KyBcTCH0A https://www.youtube.com/watch?v=na36NGWZsm4 

https://www.youtube.com/watch?v=na36NGWZsm4
https://www.youtube.com/watch?v=Q8KyBcTCH0A


      

 

  
     

 

    
 

     

  
   

  
 

  
   

   

     

Friends of Children with Special Needs

Trụ Sở Chính 
2300 Peralta Blvd.,
Fremont, CA 94536
510-739-6900 

www.fcsn1996.org 

Video- FCSN Dịch Vụ Từ Xa 

https://www.youtube.com/watch?v=tjL6Y8F1o9M&t=5s 

South Bay Center 
1029 S. Bascom Ave., 
San Jose, CA 95128 
408-725-8000 

Người Thuyết Trình 

Anna Wang, Vice President & Parent 
annawang@fcsn1996.org 

Sylvia Yeh, Executive Business Director 
sylviayeh@fcsn1996.org 

Vivian Chung, South Bay Program Director 
vivian@fcsn1996.org 

mailto:vivian@fcsn1996.org
mailto:sylviayeh@fcsn1996.org
mailto:annawang@fcsn1996.org
https://www.youtube.com/watch?v=tjL6Y8F1o9M&t=5s
http:www.fcsn1996.org
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	Trong 
	tương lai sẽ có những lớp cho nhân viên: Video Making Excel, Webpage Design, etc. 
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	Sức khỏe tinh thần 
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	Mỗi tuần liên lạc 60-100 gia đình 
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	Hiểu biết các gia đình và hỗ trợ, giải quyết các nhu cầu của họ 
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	Kết Nối Cộng Đồng 
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	FriendsofChildrenwithSpecialNeeds
	Trụ Sở Chính 
	2300 Peralta Blvd.,Fremont, CA 94536510-739-6900 
	www.fcsn1996.org 
	www.fcsn1996.org 
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