
 

 

Office: (626) 919-1091 

Fax: (626) 919-2784 

WarmLine:  (800) 422‑2022 

Email: empower@parentsplacefrc.com 

Website: parentsplacefrc.com 

 

 

 

 

 

 

PARENTS’ PLACE 
SERVES 
FAMILIES IN THE 
FOLLOWING CITIES: 

 
Altadena 
Arcadia 
Azusa 
Baldwin Park 
Bradbury 
City 
of Industry 
Claremont 
Covina 
Diamond 
Bar 
Duarte 
El Monte 
Glendora 
Hacienda Heights 
Irwindale 
La Puente 
La Verne 
Monrovia 
Phillips 
Ranch 
Pomona 
Rowland 
Heights 
San Dimas 
Sierra Madre 
S. El Monte 
Valinda 
Walnut  
West Covina 
Portions of  
Pasadena, 
Temple City 
and Whittier

 
CHỈ SỰ THẬT 

“Cung cấp hy vọng và hỗ trợ cho các gia đình có trẻ em thanh thiếu niên có 
nhu cầu đặc biệt thông qua giáo dục và các nguồn lực cộng đồng. " 

 
San Gabriel / Pomona Parents’Place  là một Trung tâm Trao quyền & Tài nguyên cho 
Gia đình phục vụ khu vực San Gabriel và Pomona. Chúng tôi cam kết hỗ trợ, thúc đẩy 
và tăng cường các dịch vụ tập trung vào gia đình trong bầu không khí do cha mẹ điều 
khiển cho các gia đình có con em có nhu cầu đặc biệt, từ 0 tuổi 22 tuổi. Trọng tâm chính 
của chúng tôi là trao quyền cho các gia đình thông qua cập nhật thông tin, đào tạo và 
giáo dục, giới thiệu và hỗ trợ cha mẹ. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng 
Tây Ban Nha, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông và tiếng Việt. Dịch vụ của chúng tôi 
dành cho phụ huynh, cha mẹ nuôi, người giám hộ hợp pháp, người chăm sóc và chuyên 
gia. Là phụ huynh, chuyên gia hoặc thành viên có liên quan của cộng đồng. Chúng tôi 
rất muốn có quí vị làm tình nguyện viên hoặc tham gia Hội đồng tư vấn mạng / Trung 
tâm tài nguyên gia đình để làm việc với chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ gia 
đình cho phụ huynh. Các hoạt động của chúng tôi bao gồm: 

HỖ TRỢ PHỤ HUYNH                  CHƯƠNG TRÌNH TÀI NGUYÊN 

Hỗ Trợ qua Điện Thoại  

Hỗ trợ phụ huynh  

• Các Nhó Hổ Trợ : Tiếng Anh, 
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quảng 
Đông / Quan Thoại, tiếng Việt, Phụ 
HuynhThanh Thiếu Niên và Thanh 
Niên (có sẵn người giám sát)

Hội chợ & thông tin thường 
niên 

• Sơ sinh đến năm tuổi: Hội nghị 
về khả năng / khuyết tật 

• Ngày chụp ảnh với  ông già 
Noel 

• Hội thảo về cuộc sống sau khi 
học song trung học. Hội thảo 
và đào tạo. trường học, dịch vụ 
trung tâm khu vực, IHSS, SSI, 
dịch vụ khác 

 

 

 

 

 

• Bản tin 

• Thư viện Sách, Đồ chơi và DVD. 
Nguồn Thông tin và Giới thiệu cho 
Phụ huynh / Chuyên gia.  

• Thông dịch cho các cuộc họp.  

• Cơ hội tham gia tình nguyện viên 

•  Tiếp cận cộng đồng

 
                     PLEASE FILL OUT AND RETURN 
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Date:__________________                                      Family Support Specialist: __________________ 

Primary Language:_________________________  Diagnosis/Concern_____________________________ 

Child's Name: _____________________________ Child's Date of Birth: ___________________________ 

Parent/ Caregiver/Professional's Name: ____________________ Telephone: ________________________ 

Agency/Program _____________________________________ Title: ____________________________ 

Address/ City/ State/ Zip Code _____________________________________________________________ 

Email ___________________________________ 
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