
California
Early Start

Trung Tâm Nguồn 
Lực Gia Đình

Phục vụ gia đình có trẻ em, sơ sinh 
đến 36 tháng tuổi, chậm phát triển 

hoặc khuyết tật

Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình Early Start phục 
vụ các gia đình và hợp tác với các chuyên gia ở 
mọi cộng đồng trên khắp tiểu bang. 

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về Trung Tâm 
Nguồn Lực Gia Đình Early Start trên 
trang web Mạng Lưới Trung Tâm 
Nguồn Lực Gia Đình California tại 
www.frcnca.org, hoặc gửi email tới 
info@frcnca.org 

Những dịch vụ từ Trung Tâm 
Nguồn Lực Gia Đình Early Start 
đều được cung cấp miễn phí. Để 
tìm Trung Tâm Nguồn Lực Gia 
Đình gần quý vị nhất, hãy gọi số 
800-515-BABY (2229), truy cập vào trang web 
https://frcnca.org/get-connected, hoặc gửi email 
tới earlystart@dds.ca.gov

Nhận Xét Từ
Phụ Huynh —

Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình đã hỗ trợ chúng 
tôi điều chỉnh khi xảy ra những hoàn cảnh bất 
ngờ và cung cấp cho con gái và gia đình chúng 
tôi nhiều nguồn lực. Mọi người trong cộng đồng 
đều được hưởng lợi khi nhu cầu đặc biệt của 
các gia đình được quan tâm đáp ứng.

— S.R. & L.R.

Chúng tôi rất trân trọng Mạng Lưới Nguồn Lực 
Gia Đình vì những gì họ đang làm cho chúng tôi, 
những gia đình có con nhỏ có nhu cầu đặc biệt! 
Các bạn đã cho chúng tôi một không gian học 
tập và phát triển an toàn trong những năm định 
hình quan trọng của J và chúng tôi sẽ luôn luôn 
biết ơn bạn vì điều đó! 

— H.B.

Nhớ lại khi xưa con trai của tôi mới được 
chẩn đoán bị khuyết tật, tôi đã choáng ngợp 
trong tất cả những gì tôi cần phải học hỏi. 
Các chuyên gia đã quan tâm và giúp đỡ rất 
nhiều, nhưng chính những bậc phụ huynh 
có con nhỏ có nhu cầu đặc biệt tại Trung 
Tâm Nguồn Lực Gia Đình đã giúp tôi xoa 
dịu, điều mà tôi rất cần vào thời điểm đó.

— N.P.

Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình Early Start 
TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT!
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Early Start  
Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình
Một Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình (Family 
Resource Center, FRC) là nơi mà các gia đình có 
trẻ từ 36 tháng tuổi trở xuống có nhu cầu phát 
triển đặc biệt và các chuyên gia làm việc với gia 
đình có thể truy cập thông tin, hỗ trợ và giới 
thiệu các dịch vụ.

Nhân viên của FRC là những phụ huynh có con 
có nhu cầu phát triền đặc biệt và đã được đào tạo 
cũng như có chuyên môn trong việc hỗ trợ gia 
đình. Những chuyên gia này hiểu giá trị của việc 
phụ huynh hỗ trợ phụ huynh bởi vì họ đã từng tự 
trải nghiệm điều đó với chính gia đình của họ.

Các FRC Early Start giúp được gì?
• Mang đến bầu không khí thân thiện với gia đình
• Phản hồi những nhu cầu cá nhân của gia đình
• Cung cấp các dịch vụ phù hợp với văn hóa
• Hỗ trợ phụ huynh, gia đình, người chăm sóc 

chính và các chuyên gia trong việc xác định, truy 
cập và điều hướng dịch vụ

• Thúc đẩy sự hợp tác giữa phụ huynh và chuyên 
gia

Các FRC Early Start mang đến điều gì?
• Hỗ trợ gia đình và kết nối phụ huynh với phụ 

huynh với nhiều ngôn ngữ
• Cung cấp thông tin và giới thiệu tới các dịch vụ 

và nguồn lực của địa phương, tiểu bang và quốc 
gia

•  Đào tạo và tập huấn cho phụ huynh
• Thư viện tài nguyên
• Các nhóm hỗ trợ
• Các hoạt động tiếp cận cộng đồng
• Hỗ trợ chuyển tiếp khi trẻ lên 3 tuổi
•  Đào tạo về tinh thần lãnh đạo của phụ huynh và 

đào tạo vận động

Các FRC Early Start cộng tác với ai?
Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình Early Start 
thường cộng tác chặt chẽ với các cơ quan cộng 
đồng khác đang phục vụ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
cùng với gia đình của trẻ. Trung Tâm Nguồn Lực 
Gia Đình tại địa phương của quý vị có thể cộng 
tác với:

• Mạng lưới giới thiệu và nguồn lực (resource & 
referral, R&R) chăm sóc trẻ em

• Cơ quan sức khỏe tâm thần của hạt
• Quyền Của Người Khuyết Tật California
• Tiếng Nói Gia Đình Của CA
•   Ủy ban First 5 của hạt
• Hệ thống Help Me Grow
• Cơ quan y tế công cộng 
• Thư viện công cộng
• Trung tâm khu vực
• Các phân khu trường học và văn phòng giáo 

dục hạt
• Hội đồng cố vấn tiểu bang và địa phương
• Trường mầm non tiểu bang
• ...và nhiều cơ quan khác nữa!
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