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Phụ huynh Muốn Biết ...
Trung tâm Nguồn Tài nguyên cho Phụ huynh Là gì?
Được thành lập và o năm 1983 bởi Bộ Giáo dục Virginia phối hợp với Trung tâm Đào tạo U� ng hộ Giáo dục
Phụ huynh (PEATC) thuộ c vù ng Springfield củ a tie� u bang Virginia, các Trung tâm Nguo� n Tài nguyên dà nh
cho Phụ huynh (PRCs) được thành lập để cung cấp hỗ trợ, đào tạo, và thông tin cho phụ huynh và giáo
viên củ a trẻ em có nhu ca� u đặc biệt. Trung tâm Nguo� n Tài nguyên dà nh cho Phụ huynh của Hệ Trường
Công Quậ n Prince William đã hoạt động từ tháng 11 năm 1992 và là m việ c nhằm thúc đẩy mối quan hệ
tích cực giữa phụ huynh và những nhà giáo dục trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Ai có thể sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Nguồn Tài nguyên cho Phụ huynh?
Phụ huynh và người chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên có khuyết tật, cũng như nhân viên trường học
và bất kỳ cá nhân nào khác có quan tâm đe� n đe� u được mời gọi điệ n thoạ i, thăm viếng hoặc gửi thư điện tử
đe� n Trung tâm Nguo� n Tài nguyên dà nh cho Phụ huynh.
Trung tâm Tài nguyên dành cho Phụ huynh cung cấp những dịch vụ gì?
• Hỗ trợ trực tiếp cho phụ huynh - Nhân viên trung tâm sẵn sàng lắng nghe, cung cấp thông tin, cung
cấp tà i nguyên, và giải quyết vấn đề với phụ huynh.
• Các cuộc hội thảo tập huấn cho phụ huynh được tổ chức trong quá trình giáo dục đặc biệt, the� nà o
là phụ huynh và nhân viên nhà trường có thể là đối tác trong quá trình, và những chủ đề liên quan
ve� khuyết tật trong đó là quan tâm đặ c biệ t đo� i với phụ huynh.
• Thư viện cho mượn miễn phí - Phụ huynh và nhân viên có thể đến trung tâm và mượn sách, phim
quay, cá c đı̃a DVD, đĩa CD, và băng âm thanh về những khuyết tật và các vấn đề bao quanh việc
nuôi dạy con cái và giáo dục trẻ em có khuyết tật. Khá ch vie� ng thăm trung tâm có the� sử dụ ng bà n
carrel (bà n là m việ c có ngăn) được trang bị với máy vi tính và truy nhậ p internet.
• Để truy cập trang mạ ng Trung tâm Nguo� n Tà i nguyên dà nh cho Phụ huynh, hã y truy cậ p và o
https://www.pwcs.edu/cms/one.aspx?pageId=755210

Xin lưu ý: Các Trung Tâm Nguồn Tài nguyên dành cho Phụ Huynh được hỗ trợ một phần bởi các
khu học chánh địa phương. Nhân viên làm việc với phụ huynh để giải quyết những mối quan tâm
và các vấn đề. Họ không phục vụ như là người ủng hộ trong sự hòa giải chính thức hoặc tố tụng
đúng theo thủ tục. Họ giới thiệu phụ huynh tới các tổ chức ủng hộ thuộc địa phương hoặc tiểu
bang khi cần thiết.

Làm thế nào tôi có thể liên lạc được đến Trung tâm?
Bạn có thể gọi cho Trung Tâm Nguo� n Tài Nguyên dà nh cho Phụ Huynh hoặc gửi thư điệ n tử đe� n cho
Howarth Jo Mary, Điều Phối Viên Hành Chánh, howartmj@pwcs.edu hoặ c Tabor Rhonda, Đie� u pho� i viên
Phụ huynh, taborrd@pwcs.edu. Bạn cũng có thể ghé thăm trung tâm, có hoặc không có hẹn trước từ Thứ
Hai - Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều. Các chuyến viếng thăm trung tâm ngoài giờ làm việc bình
thường qua cá c cuộ c hẹ n. Cá c dịch vụ thông dịch ngôn ngữ ký hiệ u và ngoạ i ngữ được cung cấp theo yêu
cầu.

