Parents/Relatives Resource Centre
Sentro ng Mapagkukunan ng mga Magulang/Kamag-anak
Service Objectives
At present, there are a total of 19 subvented Parents / Relatives Resource Centres (PRCs),
five of which have been set up with specialised ethnic minority (EM) units. Its objective is to
provide community support for the parents and relatives / carers of persons with disabilities.
With assistance from staff of the centre, parents and relatives / carers would learn how to take
care of their family members with disabilities or with difficulties on upbringing, exchange
experience and establish mutual support. The service would help parents or other family
members / relatives / carers to accept their family members with disabilities or with
difficulties on upbringing, strengthen the function of family and help parents and relatives /
carers to cope with the difficulties and pressure in taking care of their family members with
disabilities or with difficulties on upbringing.
PRCs with specialised EM units1 will also provide tailored services for EM service users in
view of their language barrier and cultural difference to facilitate and encourage their use of
community services to meet their needs and to promote social inclusion.
Mga Layunin ng Serbisyo
Sa kasalukuyan, may kabuuang 19 na sinusuportahang Sentro ng Mapagkukunan ng mga
Magulang / Kamag-anak (mga Parents / Relatives Resource Centres o PRC) kung saan lima
sa mga ito ang naitayo na may mga yunit na eksperto sa etnikong minorya (EM). Layunin
nitong magbigay ng suporta ng komunidad sa mga magulang at kamag-anak / tagapag-alaga
ng mga taong may mga kapansanan. Sa tulong ng mga kawani ng sentro, matututo ang mga
magulang at kamag-anak / tagapag-alaga kung paano alagaan ang mga miyembro ng kanilang
pamilya na may mga kapansanan o nahihirapang mag-alaga sa kanila, magpalitan ng karanasan
at magtaguyod ng suporta sa isa’t isa. Tutulungan ng serbisyo ang mga magulang o iba pang
miyembro ng pamilya / kamag-anak / tagapag-alaga na tanggapin ang mga miyembro ng
kanilang pamilya na may mga kapansanan o nahihirapang mag-alaga sa kanila, patatagin ang
pamamalakad ng pamilya, at tulungan ang mga magulang at kamag-anak / tagapag-alaga na
makayanan ang mga hamon at hirap sa pag-aalaga ng mga miyembro ng kanilang pamilya na
may mga kapansanan o nahihirapang mag-alaga sa kanila.
Ang mga PRC na may mga espertong yunit sa EM1 ay magbibigay rin ng mga serbisyong
iniangkop para sa mga gumagamit ng serbisyo ng EM bilang pagsasaalang-alang sa kanilang
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EM service users not living in the districts served by PRCs with specialised EM units may still make use of
the services of those PRCs if so preferred. Or they may choose to use the PRC with specialised EM units in
the nearby districts. Regardless of the provision of specialised EM units, all PRCs shall provide nondiscriminatory services for EM service users.
Ang mga gumagamit ng serbisyo ng EM na hindi nakatira sa mga distrito na pinagsisilbihan ng mga PRC na
may mga ekspertng yunit sa EM ay maaari pa ring gumamit ng mga serbisyo ng mga PRC na iyon kung
gugustuhin nila. O maaari nilang piliin na gamitin ang PRC na may mga ekspertong yunit sa EM sa mga malapit
na distrito. Anuman ang probisyon ng mga eskpertong yunit sa EM, lahat ng PRC ay makapagbibigay ng mga
serbisyo na walang diskriminasyon sa mga gumagamit ng serbisyo sa EM.

pagkakaiba ng wika at kultura para pangasiwaan at himukin silang gamitin ang mga serbisyo
ng komunidad para matugunan ang kanilang mga pangangailangan at itaguyod ang pagiging
kabahagi ng lipunan.
Target Group
Parents, relatives and carers of persons with disabilities
Grupong Inaasinta
Mga magulang, kamag-anak at tagapag-alaga ng mga taong may mga kapansanan
Nature of Service
The services include:
 Support services such as individual, group and mass activities;
 Resource materials; and
 Community education programmes
Kalikasan ng Serbisyo
Kasama sa mga serbisyo ang:
 Mga serbisyo ng suporta tulad ng mga aktibidad na pang-indibidwal, panggrupo at
pangmasa;
 Mga sanggunian; at
 Mga programa sa edukasyon ng komunidad
Application Procedure
Application can be made directly to the service units.

The application is free of charge.

Pamamaraan ng Aplikasyon
Maaaring direktang gawin ang aplikasyon sa mga yunit ng serbisyo.
aplikasyon.
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