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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. 
 
วตัถปุระสงคข์องการบรกิาร 
ในปัจจบุันมศีนูยข์อ้มลูผูป้กครอง/ญาต ิ (PRC)ทีไ่ดร้ับความชว่ยเหลอืทัง้หมด 19 แหง่ ซึง่หา้
แหง่ไดจ้ัดตัง้หน่วยชนกลุม่นอ้ยทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง (EM) ขึน้ดว้ย มวัีตถปุระสงคค์อื
ใหค้วามชว่ยเหลอืของชมุชนแกผู่ป้กครองและญาต/ิผูด้แูลผูพ้กิาร ดว้ยความชว่ยเหลอืจาก
เจา้หนา้ทีข่องศนูย ์ ผูป้กครองและญาต/ิผูด้แูลจะเรยีนรูว้ธิกีารดแูลสมาชกิครอบครัวทีม่คีวาม
พกิารหรอืมปัีญหาในการเลีย้งดขูองพวกเขา แลกเปลีย่นประสบการณ์และชว่ยชว่ยเหลอืซึง่กนั
และกนั บรกิารน้ีจะชว่ยใหผู้ป้กครองหรอืสมาชกิครอบครัว /ญาต/ิผูด้แูลคนอืน่ ๆ ยอมรับสมาชกิ
ในครอบครัวทีม่คีวามพกิารหรอืมปัีญหาในการเลีย้งด ู เสรมิสรา้งความเขม้แข็งเรือ่งหนา้ทีข่อง
ครอบครัวและชว่ยเหลอืผูป้กครองและญาต/ิผูด้แูลในการจัดการกบัความยากลําบาก และแรง
กดดันในการดแูลสมาชกิครอบครัวทีม่คีวามพกิารของหรอืมปัีญหาในการเลีย้งดพูวกเขา 
 
PRC ทีม่หีน่วย EM1 เฉพาะทางจะใหบ้รกิารทีเ่หมาะสมแกผู่ใ้ชบ้รกิาร EMในแงข่องอปุสรรคทาง
ภาษาและความแตกตา่งทางวัฒนธรรม เพือ่อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการใหใ้ชบ้รกิาร
ของชมุชนเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของพวกเขาและเพือ่สง่เสรมิเรือ่งการเขา้เป็นสว่นหนึง่
ของสงัคม 
 
 

 
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. 

1 ผูใ้ชบ้รกิาร EM ทีไ่มไ่ดอ้าศัยอยูใ่นเขตทีใ่หบ้รกิารโดย PRCs กับหน่วย EM เฉพาะทาง อาจยังคงใชบ้รกิารของ 
PRC เหลา่นัน้หากตอ้งการ หรอืพวกเขาอาจเลอืกใช ้ PRC กับหน่วย EM เฉพาะทางในเขตใกลเ้คยีง โดยไม่
คํานงึถงึเงือ่นไขของหน่วย EM เฉพาะทาง PRC ทกุแหง่จะตอ้งใหบ้รกิารทีไ่มม่กีารเลอืกปฏบัิตแิกผู่ใ้ชบ้รกิาร EM 

 



Target Group 
Parents, relatives and carers of persons with disabilities 
 

กลุม่เป้าหมาย 
ผูป้กครอง ญาตแิละผูด้แูลผูพ้กิาร 
 
Nature of Service 
The services include: 
 Support services such as individual, group and mass activities; 
 Resource materials; and 
 Community education programmes          

 

ลกัษณะการใหบ้รกิาร 
บรกิารรวมถงึ: 
• บรกิารสนับสนุน เชน่ กจิกรรมเดีย่ว กลุม่และทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนจํานวนมาก 
• วัสดขุอ้มลู และ 
• โครงการการศกึษาชมุชน                                                                               

                                                                                                       
Application Procedure 
Application can be made directly to the service units.  The application is free of charge.  
 

ข ัน้ตอนการสมคัร 
สามารถสมัครไดโ้ดยตรงกบัหน่วยบรกิาร ไมม่คีา่สมัคร 
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