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Phụ huynh Muốn Biết ...
Trung tâm Nguồn Thông tin và Phục vụ dành cho Phụ huynh Là gì?
Được khởi xướng vào năm 1983 bởi Bộ Giáo dục Virginia trong sự phối hợp với Trung tâm Đào tạo U� ng hộ Giáo dục
dà nh cho Phụ huynh (PEATC) thuộ c thà nh pho� Springfield củ a tie� u bang Virginia. Trung tâm Nguo� n Thông tin và
Phụ c vụ dà nh cho Phụ huynh (PRC) được thie� t lậ p đe� cung ca� p ho� trợ, đà o tạ o, và thông tin cho cá c phụ huynh và
cá c giá o viên củ a những em họ c sinh có cá c nhu ca� u đặ c biệ t. Trung tâm Nguo� n Thông tin và Phụ c vụ dà nh cho Phụ
huynh của Họ c khu Công lậ p 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 cá c phụ huynh và những nhà giáo dục cá c trẻ em có những nhu cầu đặc biệt.

Ai có thể sử dụng những dịch vụ của Trung tâm Nguồn Thông tin và Phục vụ dành 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 Thông tin và Phụ c vụ dà nh cho Phụ huynh.

Trung tâm Nguồn Thông tin và Phục vụ dành cho Phụ huynh cung cấp những dịch vụ gì?
• Ho� trợ phụ huynh thông qua la� ng nghe ve� những quan tâm củ a họ
• Giá o dụ c phụ huynh ve� quy trı̀nh giá o dụ c đặ c biệ t
• Cung ca� p thông tin và cá c nguo� n ve� trường họ c và cộ ng đo� ng cho cá c cơ quan địa phương, tie� u bang, liên
bang, và toà n quo� c
• Duy trı̀ thư việ n cho mượn mie� n phı́ cá c chủ đe� liên quan đe� n giá o dụ c đặ c biệ t, cá c khuye� t tậ t khá c nhau, và
cá c chủ đe� và là m cha mẹ
• Danh sá ch Trạ i hè cho cá c họ c sinh có những nhu ca� u đặ c biệ t
• Cung ca� p những cá c phiên hộ i thả o cho cá c gia đı̀nh và những nhà giá o dụ c cụ the� ve� cá c nhu ca� u củ a phụ
huynh và trường trong phạ m vi cộ ng đo� ng củ a họ
Xin Lưu ý: Các Trung Tâm Nguồn Thông tin và Phục vụ dành cho Phụ huynh được hỗ trợ theo phần từ các
khu học chính địa phương. Đội ngũ nhân viên làm việc với các phụ huynh để giải quyết những mối quan
tâm và các vấn đề. Họ có thể không phục vụ như là những người ủng hộ trong sự hòa giải chính thức hoặc
tố tụng đúng theo thủ tục. Họ giới thiệu các 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 với Trung tâm?
Bạ n có the� gọ i cho Trung tâm Nguo� n Thông tin và Phụ c vụ dà nh cho Phụ huynh tạ i so� 703.791.8846 hoặ c gởi thư
điệ n tử cho Tabor Rhonda, Chuyên gia Nguo� n Thông tin và Phụ c vụ dà nh cho Phụ huynh, taborrd@pwcs.edu
Bạ n có the� đe� n thăm Trung tâm Nguo� n Thông tin và Phụ c vụ dà nh cho Phụ huynh, Thứ Hai – Thứ Sá u, từ 8 giờ sá ng
– 4:30 chie� u đe� mượn cá c mó n vậ t củ a thư việ n Khuye� n khı́ch bạ n la� y hẹ n đe� đả m bả o có phiên nó i chuyệ n với
Chuyên gia củ a Trung tâm. Phả i có hẹ n đe� vie� ng thăm trung tâm ngoà i giờ hoạ t độ ng thường lệ . Cá c dịch vụ thông
dịch ngôn ngữ ký hiệ u và ngoạ i ngữ được cung cấp theo yêu cầu.

