Hội nghị các gia đình châu Á 2019
MẪU ĐĂNG KÝ
Gửi thư đến: HHEB, 2447 Santa Clara Ave, Suite 201, Alameda, CA 94501
Or Fax to: 510-871-2189 Attn: Vila Wong
Hoặc scan mẫu đã điền và gửi email đến Info@hheb.org
(Ngày cuối cùng để đăng ký: 24/5/19)
Tên:_____________________ Số điện thoại: ___________________________
Đia chi email: _____________________ Thành phố nơi bạn sinh sống: _______________________
Các dị ứng thực phẩm: __________________

Số bữa ăn trưa: _______________(1 mỗi người)

Bạn có cần sự thông dich? Nếu có, vui lòng điền ✔ một trong các ngôn ngữ sau:
______ Tiếng Quảng Đông _____Mandarin _______ Tiếng Hàn Quốc ________ Tiếng Việt
(Ngôn ngữ của người thuyết trình được chỉ định bởi * bên dưới)
XIN VUI LÒNG MỘT LỰA CHỌN THỜI GIAN CỦA BUỔI HỘI THẢO
9:30 sáng -- 10:45 sáng
1. Hiểu về Niềm tin Nhu cầu Đặc biệt và Tài khoản Cal ABLE - Bạn có cần cả hai không? (Tiếng
Anh)
Geoffrey Lee, Principal Attorney, Legato Law
2. Kế hoạch hành vi toàn diện tại nhà (Phần 1) - (*Tiếng Quảng Đông )(Vui lòng tham dự Phần 1
& Phần 2)
Anna Wang, Co-founder, Friends of Children with Special Needs
3. Tận dụng tối đa các dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS) - (*Tiếng Anh)
Celeste Palmer, Client’s Rights Advocate, Office of Clients’ Rights and Advocacy,
Disability Rights California
11:00 sáng– 12:15 trưa
4. Việc làm cho người khuyết tật - Những điều bạn cần biết về Bộ Dịch vụ Phục hồi Chức năng
(*Tiếng Quan Thoại & *Tiếng Anh)
Frank Wang, DOR Senior Counselor; Sarah Issacs, Associate Managing Attorney,
Disability Rights California
5. Hiểu về Niềm tin Nhu cầu Đặc biệt và Tài khoản Cal ABLE - Bạn có cần cả hai không? (*Tiếng
Quảng Đông)
Geoffrey Lee, Principal Attorney, Legato Law Firm
6. Lựa chọn cách sống cho người lớn Người tiêu dùng của Trung tâm khu vực - (*Tiếng Việt
&*Tiếng Quảng Đông)
Phú Nguyên, Giám sát xử lý tình huống; Eva Chung, Quản lý trường hợp, RCEB
1:45 trưa – 3:30 chiều
7. Lập kế hoạch hành vi toàn diện tại nhà (Phần 2) - (*Tiếng Quảng Đông)
Anna Wang, Co-founder, Friends of Children with Special Needs
8. Cập nhật Thu nhập an sinh xã hội (SSI) và Lợi ích CalFresh; Tổng quan về SSDI (Bảo hiểm
Khuyết tật An sinh Xã hội) -(* Tiếng Anh)
Celeste Palmer, Client’s Rights Advocate, Office of Clients’ Rights and Advocacy, Disability Rights CA
9. Thực tập có lương và việc làm được hỗ trợ - (*Tiếng Anh & Tiếng Quảng Đông)
Esther Chow, người sáng lập & giám đốc điều hành, Helping Hands East Bay và thực tập sinh

Hoạt động nhóm được giám sát cho người lớn bị thiểu năng trí tuệ / phát triển
sẽ bao gồm sân golf mini trong nhà, bowling, bóng rổ, trò chơi nhóm, nghệ thuật & thủ công.
Giờ: 9:30 sáng đến 3:30 chiều (Trừ giờ ăn trưa từ 12:30 trưa - 1:30 trưa )
Nếu bạn muốn đăng ký cho con trai / con gái có nhu cầu đặc biệt của bạn cho các hoạt động
thực hành được giám sát bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, vui lòng hoàn thành bảng câu
hỏi sau đây.
Tên con trai / con gái của bạn: ________________________

Tuổi: ______

Giới tính: ______

Chẩn đoán / Nhu cầu đặc biệt:
_________________________________________________________________________
Dị ứng thực phẩm: ______________________________
Điều kiện y tế chẳng hạn như Động kinh:
_______________________________________________________
Hành vi Quan tâm : ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Hoạt động yêu thích của Con trai / Con gái của bạn
_____________________________________________________________________________________
Làm thế nào để con trai / con gái của bạn truyền đạt nhu cầu của mình?
_____________________________________________________________________________________
Thói quen vệ sinh:
_______________________________________________________________________
Bất cứ điều gì khác chúng tôi cần biết về con trai / con gái của bạn:
_____________________________________________________________________________________
Tên phụ huynh / người giám hộ___________________Số điện thoại di động:
______________________
Ngôn ngữ được nói ở nhà:________________________
Đồng ý với Ảnh / Video: Bằng cách đăng ký tham dự hội nghị này, bạn cho phép Helping Hands East Bay
chụp và sử dụng hình ảnh / video của bạn và con bạn (không xác định tên) trên tài liệu quảng cáo của
chúng tôi như tài liệu quảng cáo hoặc trang web. Cảm ơn bạn!
Câu hỏi? Vui lòng gọi Helping Hands East Bay Kim Ly theo số 510-820-3626

