Parents/Relatives Resource Centre
ศูนย์ขอ
้ มูลผูป
้ กครอง/ญาติ
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 units 1 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.
ว ัตถุประสงค์ของการบริการ
ในปั จจุบันมีศน
ู ย์ข ้อมูลผู ้ปกครอง/ญาติ (PRC)ทีไ่ ด ้รับความช่วยเหลือทัง้ หมด 19 แห่ง ซึง่ ห ้า
่ วชาญเฉพาะทาง (EM) ขึน
แห่งได ้จัดตัง้ หน่วยชนกลุม
่ น ้อยทีม
่ ค
ี วามเชีย
้ ด ้วย มีวัตถุประสงค์คอ
ื
ให ้ความช่วยเหลือของชุมชนแก่ผู ้ปกครองและญาติ/ผู ้ดูแลผู ้พิการ
เจ ้าหน ้าทีข
่ องศูนย์

ด ้วยความช่วยเหลือจาก

ผู ้ปกครองและญาติ/ผู ้ดูแลจะเรียนรู ้วิธก
ี ารดูแลสมาชิกครอบครัวทีม
่ ค
ี วาม

พิการหรือมีปัญหาในการเลีย
้ งดูของพวกเขา

แลกเปลีย
่ นประสบการณ์และช่วยช่วยเหลือซึง่ กัน

และกัน บริการนี้จะช่วยให ้ผู ้ปกครองหรือสมาชิกครอบครัว /ญาติ/ผู ้ดูแลคนอืน
่ ๆ ยอมรับสมาชิก
ในครอบครัวทีม
่ ค
ี วามพิการหรือมีปัญหาในการเลีย
้ งดู

เสริมสร ้างความเข ้มแข็งเรือ
่ งหน ้าทีข
่ อง

ครอบครัวและช่วยเหลือผู ้ปกครองและญาติ/ผู ้ดูแลในการจัดการกับความยากลําบาก

และแรง

กดดันในการดูแลสมาชิกครอบครัวทีม
่ ค
ี วามพิการของหรือมีปัญหาในการเลีย
้ งดูพวกเขา
PRC ทีม
่ ห
ี น่วย EM1 เฉพาะทางจะให ้บริการทีเ่ หมาะสมแก่ผู ้ใช ้บริการ EMในแง่ของอุปสรรคทาง
ภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรม

เพือ
่ อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการให ้ใช ้บริการ

ของชุมชนเพือ
่ ตอบสนองความต ้องการของพวกเขาและเพือ
่ ส่งเสริมเรือ
่ งการเข ้าเป็ นส่วนหนึง่
ของสังคม

1

1

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
non-discriminatory services for EM service users.
ผู ้ใช ้บริการ EM ทีไ่ ม่ได ้อาศัยอยูใ่ นเขตทีใ่ ห ้บริการโดย PRCs กับหน่วย EM เฉพาะทาง อาจยังคงใช ้บริการของ
PRC เหล่านัน
้ หากต ้องการ หรือพวกเขาอาจเลือกใช ้ PRC กับหน่วย EM เฉพาะทางในเขตใกล ้เคียง โดยไม่
คํานึงถึงเงือ
่ นไขของหน่วย EM เฉพาะทาง PRC ทุกแห่งจะต ้องให ้บริการทีไ่ ม่มก
ี ารเลือกปฏิบัตแ
ิ ก่ผู ้ใช ้บริการ EM

Target Group
Parents, relatives and carers of persons with disabilities
กลุม
่ เป้าหมาย
ผู ้ปกครอง ญาติและผู ้ดูแลผู ้พิการ
Nature of Service
The services include:

Support services such as individual, group and mass activities;

Resource materials; and

Community education programmes
ล ักษณะการให้บริการ
บริการรวมถึง:
•

บริการสนับสนุน เช่น กิจกรรมเดีย
่ ว กลุม
่ และทีเ่ กีย
่ วข ้องกับคนจํานวนมาก

•

วัสดุข ้อมูล และ

•

โครงการการศึกษาชุมชน

Application Procedure
Application can be made directly to the service units.
ขนตอนการสม
ั้
ัคร
สามารถสมัครได ้โดยตรงกับหน่วยบริการ ไม่มค
ี า่ สมัคร
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The application is free of charge.

