
Quý vị sẽ bắt đầu trò chuyện với Điều Phối Viên Quan Hệ Cộng Đồng của chúng tôi 
Họ sẽ hỏi quý vị một số câu hỏi, bao gồm cả thông tin nhân khẩu học- chúng tôi là Trung Tâm
Thông Tin và Đào Tạo dành cho Phụ huynh (PTI) do liên bang tài trợ, vì vậy chúng tôi phải báo cáo
tổng số những người chúng tôi hỗ trợ nhưng tất cả thông tin cá nhân này đều sẽ được bảo mật.  
Ngay khi bố trí được một Chuyên Viên về Nguồn Lực Gia Đình, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Nếu
quý vị muốn sử dụng email, chúng tôi cũng có thể liên hệ với quý vị qua email. 

Cuộc gọi đầu tiên của quý vị tới PEAL Center:   

Các cuộc họp IEP 

Đánh giá 

Các buổi hẹn
với bác sĩ 

tìm kiếm trên Google,  
tham dự các buổi gặp mặt, 
tìm kiếm các hỗ trợ từ nhà trường, 

Suy nghĩ đầu tiên của quý vị có thể là, “Bây giờ phải làm gì?”.
Quý vị bắt đầu:  

Chúng tôi đã điều hướng các hệ thống tương tự và đã tìm
thấy thông qua việc thử nghiệm, sai sót và đào tạo một số
chiến lược, ý tưởng và quy luật để vượt qua mê cung của
giáo dục đặc biệt. Và chúng tôi có thể giúp quý vị! 

làm quen tại điểm đưa đón 

…và còn nhiều công việc khác nữa. 
      của nhà trường, 

Quý vị đang tìm kiếm một người có kinh nghiệm để hướng dẫn quý vị các bước tiếp
theo. Một người nào đó đã từng đi trên con đường tương tự và nói, “Tôi biết cách!”.   

Người đó chính là Chuyên Viên về Nguồn Lực Gia Đình PEAL. Tất cả các Chuyên Viên
về Nguồn Lực Gia Đình đều đã có kinh nghiệm về hành trình giáo dục đặc biệt. 

Chuyên Viên về Nguồn Lực Gia Đình là gì? 

866-950-1040
info@pealcenter.org @pealcenter

Hãy nhớ về thời điểm quý vị nhận ra rằng con quý vị cần hỗ trợ là khi nào? 

Tất cả thông tin và tài nguyên từ PEAL đều được
cung cấp miễn phí cho các gia đình. Tất cả các

cuộc thảo luận đều được bảo mật. 

Hãy gọi điện hoặc gửi
email cho chúng tôi. Chúng
tôi có thể giúp đỡ quý vị! 

Trong cuộc trò chuyện của quý vị với Chuyên Viên về Nguồn Lực Gia Đình, chúng tôi sẽ trao
đổi với quý vị về tình hình của con quý vị và trả lời câu hỏi hoặc hướng tới việc tạo ra một kế
hoạch có thể sử dụng để giúp quý vị giải quyết vấn đề. Công việc của chúng tôi là giúp
cho quý vị trở thành người hỗ trợ tốt nhất cho con em bị khuyết tật của quý vị. Cách căn bản
của chúng tôi để hỗ trợ quý vị là cung cấp thông tin chất lượng, phù hợp và hữu ích.
Chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu được các quyền của quý vị và của con em mình. Chúng tôi có
thể giúp xác định những phần nào của luật Liên Bang và Tiểu Bang có thể hỗ trợ quý vị đưa
ra quyết định sáng suốt cho con em bị khuyết tật của mình tại trường học và cộng đồng. 

https://www.pealcenter.org/
https://www.instagram.com/pealcenter/
https://www.youtube.com/channel/UCo8R2bVf1KLq00pElExTTfg
https://twitter.com/PEALCenter
https://www.facebook.com/pealcenter



