
Phổ biến thông tin tới những gia đình
gốc Châu Á về những dịch vụ trong cộng
đồng

Giúp những người gốc Á Châu dễ dàng tiếp
cận những dịch vụ tại trung tâm khu vực 

Gia tăng kết nối giữa khách hàng gốc  Châu
Á và trung tâm khu vực. 

Khuyến khích mọi người tận dụng những
dịch vụ mà họ được chấp thuận. Hợp tác với 

Sở Dịch Vụ Phát Triển:
 

FCSN cam kết hỗ trợ 
những người gốc Châu Á 
mắc các chứng khuyết tật tiếp 
nhận được các dịch vụ hỗ trợ 
tại các trung tâm khu vực. 

  CHÚNG
TÔI LÀM 

Tổ chức các sự kiện giúp các gia đình tiếp
cận tới các chương trình và các dịch vụ

Tuyển dụng nhân viên có khả năng song
ngữ để giao tiếp với khách hàng

Cùng các tổ chức địa phương khác xây
dựng một mạng lưới hỗ trợ cho các gia đình
gốc Châu Á

MỤC TIÊU
CỦA

CHÚNG
TÔI

BẤT CÂN ĐỐI
  

Dữ liệu gần đây từ trung tâm khu vực cho thấy
  khách hàng gốc Châu Á chiếm 19% tổng 

            lượng khách hàng nhưng chỉ có 13% 
                lượng khách tận hưởng được các 

                          loại dịch vụ. Sự mất cân đối 
                     chỉ ra rằng nhiều gia 

                                        đình gốc Châu Á vẫn 
chưa hiểu rõ 

                                                       quyền lợi 
của họ 



Vịnh Đông
2300 Peralta Blvd.
Fremont, CA 94536

Vịnh Nam 
1029 S Bascom Ave
San Jose, CA 95128

Thư điện tử
outreach@fcsn1996.org

Số điện thoại 
510-739-6900 ex. 3323

Trang web
www.fcsn1996.org

 LIÊN LẠC 

Các hoạt động được tổ chức tại  vịnh Đông và
vịnh Nam. Vui lòng xác nhận thời

gian và địa điểm tại   trang web
 (www.fcsn1996.org)

ĐỰ ÁN TIẾP SỨC
CÁC GIA  ĐÌNH

CHÂU Á

FRIENDS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

GIÚP CÁC GIA ĐÌNH GỐC CHÂU Á TIẾP

CẬN VỚI DỊCH VỤ HỖ TRỢ TẠI TRUNG

TÂM KHU VỰC
 

TRONG MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC VỚI SỞ DỊCH VỤ

PHÁT TRIỂN BANG CALIFORNIA

THAM GIA VỚI
CHÚNG TÔI

Nhân viên và cố vần viên sẽ trợ giúp mỗi cá
nhân tìm hiểu về các trung tâm khu vực và
những dịch vụ công cộng. 

Tư Vấn 1 với 1 

Mỗi tháng, chúng tôi có những nhóm hỗ trợ
dành cho các gia đình và những người bảo trợ 
 muốn tìm kiếm lời khuyên và nguồn hỗ trợ cho
những người mà họ yêu quý. 

Buổi Gặp Mặt Uống Trà và Cà Phê 

Hội thảo hàng tuần với những chủ đề liên quan
đến nguồn lực, dịch vụ và hỗ trợ cho những cá
nhân cần sự hỗ trợ đặc biệt và gia đình của họ.
Những buổi gặp mặt này là cơ hội cho các gia
đình để kết nối với nhau. Hội thảo được thực
hiện bằng tiếng Quan Thoại và Quảng Đông.

Chuỗi Hội Thảo Gia Đình Song Ngữ 

Friends of Children with Special Needs, a 501 (c)(3)
nonprofit organization, was founded in 1996


