
Hỗ Trợ Cá Nhân 
Nếu quý vị là phụ huynh hoặc thành viên trong gia đình của một trẻ khuyết tật và quý vị mong muốn có ai đó để
trò chuyện hoặc một nơi nào đó để được giải đáp thắc mắc, đừng tìm đâu xa. Nhóm Nguồn Lực Gia Đình tại PEAL
làm việc với các bậc phụ huynh và gia đình trên cơ sở cá nhân để giúp quý vị tìm hiểu các quyền của mình và
quyền của con mình. Tất cả các chuyên gia đều là phụ huynh và có kinh nghiệm trực tiếp làm việc để tìm ra giải
pháp giúp học sinh được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục có chất lượng.  
Gọi điện hoặc gửi email để nhận hỗ trợ cá nhân, hỗ trợ có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc các ngôn
ngữ khác nếu cần.  

Tìm hiểu thêm tại: https://www.pealcenter.org/what-is-a-family-resource-specialist

PEAL có chuyên môn để hỗ trợ các gia đình trong suốt cuộc đời của con họ, từ khi sơ sinh đến 26 tuổi, cũng như tư vấn và hỗ trợ
thanh thiếu niên bước sang tuổi trưởng thành. 

PEAL Center là gì? 
PEAL Center là một tổ chức trên toàn tiểu bang nhằm giúp đỡ trẻ em và thanh niên khuyết tật cùng gia đình
của họ. PEAL khuyến khích thanh thiếu niên khuyết tật và gia đình của họ, hỗ trợ các chuyên gia và thúc đẩy
khả năng hòa nhập và tiếp cận các dịch vụ. PEAL là một tổ chức trên toàn tiểu bang Pennsylvania, với các văn
phòng chính ở Pittsburgh và Philadelphia cũng như nhân viên trên khắp Pennsylvania. 
Tìm hiểu thêm tại: https://www.pealcenter.org 

PEAL có thể hỗ trợ quý vị như thế nào? 

PEAL phục vụ ai? 
Các gia đình 
Các Thanh Thiếu Niên 

Chuyên gia hỗ trợ học sinh khuyết tật  
Các đối tác hỗ trợ học sinh khuyết tật và các cộng đồng ít
có tiếng nói 

PEAL cung cấp những hỗ trợ gì? 
Đây chỉ là một số dịch vụ mà PEAL Center cung cấp (và tất cả đều miễn phí). 

17,3% học sinh nhận
được các dịch vụ giáo dục
đặc biệt ở Pennsylvania 
(PDE & BSE)

info@pealcenter.org 866-950-1040
gia đình nhận được hỗ

trợ cá nhân

2.851

gia đình, chuyên gia và
thanh niên đã tham dự

các khóa đào tạo 

65.705
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Đào tạo  
PEAL cung cấp các khóa đào tạo về nhiều chủ đề khác nhau cho mọi đối tượng bao gồm các gia đình, thanh niên và chuyên gia.
Chúng tôi tổ chức hội thảo trên web mở cho công chúng cũng như cung cấp các khóa đào tạo chuyên biệt, hấp dẫn được thiết kế
cho các nhóm nhỏ hơn. Tìm hiểu về những chương trình đào tạo chuyên biệt mà chúng tôi cung cấp và yêu cầu một khóa đào tạo
cho nhóm của bạn: https://www.pealcenter.org/requesttraining



Phát Kiến Chuyển Tiếp 
Sáng kiến Phát Kiến Chuyển Tiếp là sự hợp tác thông qua PEAL và một loạt các đối tác cộng
đồng để cung cấp hỗ trợ toàn diện cho thanh niên trong quá trình chuyển đổi sang cuộc sống
sau trung học và tiếp sau đó. Phát Kiến Chuyển Tiếp hướng trực tiếp đến những người trẻ
tuổi, cũng như phục vụ các gia đình và các chuyên gia tham gia vào quá trình chuyển tiếp.  
Tìm hiểu thêm tại: https://www.pealcenter.org/transition_discoveries

Families to the MAX
FAMILIES TO THE MAX là một mạng lưới các cá nhân, chuyên gia, thành viên cộng đồng và các gia đình
Pennsylvania có con em được nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Các thành viên mạng lưới hợp tác với các nhà
giáo dục để nâng cao kỳ vọng, đánh giá năng lực và tăng cơ hội để học sinh đạt được thành công trong quá trình
học tập và tối đa hóa kết quả của học sinh. Họ xây dựng nhận thức và khuyến khích cho các gia đình thông qua
mạng lưới, việc tham dự các sự kiện đào tạo và tham gia hội thảo trên web.
Tìm hiểu thêm tại: https://www.pealcenter.org/families-to-the-max-pennsylvania-statewide-family-network

Chăm Sóc Sức Khỏe 
PEAL, với tư cách là Trung Tâm Thông Tin Sức Khỏe Gia Đình - Gia đình, ở đây để giúp thanh thiếu niên
và gia đình đưa ra quyết định sáng suốt bằng việc điều hướng hệ thống chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi
cung cấp hỗ trợ cá nhân và các nguồn thông tin rõ ràng, thúc đẩy chăm sóc phối hợp lấy gia đình làm
trung tâm, dựa vào cộng đồng dành cho trẻ em và thanh thiếu niên có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc
biệt (CYSHCN).  
Tìm hiểu thêm tại: https://www.pealcenter.org/health-care

Các Thanh Thiếu Niên 
PEAL hỗ trợ các thanh thiếu niên khuyết tật thông qua nhiều sự kiện và khóa đào tạo. PEAL cung cấp các
khóa đào tạo phát triển năng lực lãnh đạo cho thanh niên để hỗ trợ họ trở thành nhà lãnh đạo trong cộng
đồng của họ cũng như tổ chức các cơ hội kết nối thường xuyên chỉ dành cho những người trẻ tuổi.  
Tìm hiểu thêm tại: https://www.pealcenter.org/youth-and-young-adults

Tiết lộ: Dự án Phát Kiến Chuyển Tiếp này được hỗ trợ một phần bởi khoản tài trợ từ Hội Đồng Người Khuyết Tật Phát Triển Pennsylvania, thông qua số trợ cấp 1801PABSDD, từ Cơ Quan Quản Lý Sinh Hoạt Cộng
Đồng Hoa Kỳ, Bộ Y tế và Dịch Vụ Nhân Sinh, Washington, DC 20201. Những người nhận tài trợ thực hiện các dự án với sự tài trợ của chính phủ được khuyến khích bày tỏ một cách tự do những phát hiện và kết luận
của họ. Do đó, các quan điểm hoặc ý kiến không nhất thiết phải đại diện cho chính sách ACL chính thức. 

Xem các hội thảo trên web đã được ghi lại và tìm các sự kiện liên quan đến người
khuyết tật sắp tới tại PA 
Xem các hội thảo trên web đã được ghi lại của PEAL: https://www.pealcenter.org/webinars
Tìm các khóa đào tạo và sự kiện sắp tới từ PEAL và các tổ chức đối tác của chúng tôi:
https://www.pealcenter.org/events


