Mục Đích Của
PACS :

Pacific Asian Counseling Services

(Dịch Vụ Cố Vấn Á Châu Thái Bình Dương)
làm cho cuộc sống của con trẻ và của gia đình
khá hơn qua dịch vụ cố vấn và sự săn sóc.
PACS có người cố vấn nói được ngôn ngữ, hiểu
được văn hóa của bạn, và có kinh nghiệm với
những người di dân từ Á Châu Thái Bình Dương.
PACS là một tổ chức bất vụ lợi 501(c)(3).

“Từ khi tôi được hướng dẫn cuộc sống
của tôi thay đổi. Tôi kiểm soát đựơc sự
nóng nãy của tôi. Tôi có nhiều kiên nhẫn
hơn với con tôi và tôi không dạy chúng
bằng cách đánh đập chúng nửa. Tôi cũng
cảm thấy bình tỉnh hơn nhiều, bỏi vì tôi
học đựơc cách tổ chức và sắp đạt công
việc trước. Tôi trụt đựơc 79 lbs, và tôi
cảm thấy tôi khá hơn.” 		
— Nữ thân chủ, 30 tuổi

Nhân viên được nhửng người chuyên nghiệp huấn
luyện và được nhửng cố vấn có phếp hành nghề
điều hành. Chúng tôi cố gắng cung cấp các dịch
vụ cùng văn hoá và ngôn ngử của qúy vị.
Tùy theo nhân viên, ngôn ngử của chúng tôi
bao gồm tiếng:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tầu (Canton, Taiwan và Phổ Thông)
Nhật
Cam Bốt
Đại Hàn
Samoan
Tây Ban Nha
Philipine
Thái
Việt Nam

Nếu qúy vị cần giúp đỡ về ngôn ngữ, xin cho
chúng tôi biết khi gọi vào. Chúng tôi sẽ nhờ người
nhân viên biết nói hai thứ tiếng giúp qúy vị.

Văn phòng PACS mở cửa từ 9:00 a.m.
cho đến 6:00 p.m., Thứ hai đến thứ
saú. Các giờ khác, có thể có theo hẹn.

Văn Phòng Chính —
Westchester/LAX:

8616 La Tijera Blvd., Phòng Số 200
Los Angeles, CA 90045
Số Điện Thoại: (310) 337-1550
Số FAX:
(310) 337-2805
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Hiện tại có trên 45 dân tộc khác biệt trong tổng
dân số API với 28 ngôn ngữ khác nhau: India,
Bangladesh, Cambodia, China, Phillipines, Guam,
Hmong, Indonesia, Japan, Korea, Laos, Malaysia,
Hawaìi, Pakistani, Samoan, Sri Lankan, Thai,
Tonga, and Vietnam.

PACS cung cấp dịch vụ xã hội và sức khoể tâm
thần cho nhửng gia đình và cá nhân trong sự an
toàn, chăm sóc và kín đáo. Hầu hết thân chủ của
chúng tôi là những trẻ em nghèo và những gia đình
được hưởng trợ cấp MediCal.
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Hiện nay, 60% khách hàng của PACS là người
gốc Á Châu Thái Bình Dương (API). 40% còn lại
là người gốc Châu Mỹ La-tinh, Mỹ đen, và Mỹ
trắng. Nhiều khách hàng của PACS là người tị
nạn hoặc người di dân, những người đã phải chịu
đựng rất nhiều đau khổ để đến xứ sở này.

Dịch Vụ Chuyên Nghiệp, Kín Đaó,
và Đặc Biệt
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(Dịch Vụ Cố Vấn Á Châu Thái Bình Dương)
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105 Century Fwy

Văn Phòng Long Beach:

3530 Atlantic Ave., Phòng Số 210
Long Beach, CA 90807
Số Điện Thoại: (562) 424-1886
Số FAX:
(562) 424-2296

Giứp đở mọi người bất kể sắc
tộc sống một đời sống tự lập, năng suất,
và ý nghĩa hơn từ năm 1981.

Văn Phòng San Fernando Valley:
6851 Lennox Ave., Phòng Số 400
Van Nuys, CA 91405
Số Điện Thoại: (818) 989-9214
Số FAX:
(818) 989-9217

S

Phù hiểu của PACS miêu tã ý nghĩa “con người”,

Địa Chỉ Mạng: www.pacsla.org
Địa Chỉ E-mail: info@pacsla.org

đặc biệt đại diện các quí vị ủng hộ của PACS
qua sự giúp đở đề tạo khả năng.
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Chương Trình và Dịch Vụ
Hướng Dẫn:

• Định và chẩn đoán bệnh
• Chữa bệnh tâm thần mạn và nặng như: bệnh 		
bởi vì bị stress khác thường (post-traumatic stress
disorder), sự buồn rầu khác thường (bipolar and
major depression), schizophrenia, vân vân.
• Cố vấn về tâm thần học và sự cho thuốc cho thân
chủ cần giúp đỡ mải
• Trẻ êm có thể bị hành hạ, hay bỏ bê hay đã bị
hành hạ
• Những việc liên hệ vơí trường học như sự trốn học,
phá, bạo lực trong lớp, vân vân
• Vấn đề tâm thần và ma túy liên tục
• Sự khỏi bệnh sau khi bị chấn thương
• Vấn đề nỗi thương tiếc và tổn thất
• Điều hành cơn giận
• Tiến thiện về sự giao thiệp giữa cá nhân với nhau
• Vượt qua những sự khác nhau lớn về văn hoá và
thế hệ
• Giải quyết va chạm
• Thích nghi với tình trạng căng thẳng từ việc ly dị,
mất việc, đổi chổ ở, vân vân
• Có chuyên viên sau giờ làm việc cho thân chủ của
PACS đăng gặp khủng hoảng

PACS
PACS
• Giúp cho những thân chủ cần giúp đỡ chuẩn bị
kiếm việc làm

• Chuyển tới sở di trú và nhửng dịch vụ trợ giúp về
pháp lý
Con thành thật thích PACS. PACS giúp
con không đi chơi ngoài đường và giúp
con làm bài vở và sinh hoạt. Những anh
chị ở đây rất thương mến con.”
— Em trường tiểu học
Chương Trình Thanh Thiếu Niên Đi Đến Sự Thành
Công (Y.E.S.—Youths Excelling for Success) tại TP
Long Beach
Trẻ em thiếu phục vụ, tuổi 5-18, có thể bỏ học nửa
chừng hoặc theo băng đảng, qua sự sinh hoạt miển phí
được ủng hộ đi học tiếp. Trẻ em được ủng hộ qua một
trương trình phổ thông hỗn hợp bao gồm nhửng hoạt
động như lớp học nghệ thuật và môn học khác, va thể
thao. Nhửng nhóm ủng hộ có điểm trọng tâm về cải
thiện đời sống qua cải tiến sự giao thiệp, mối quan hệ,
điều hành cơn giận, và giải quyết va chạm.

PACIFIC ASIAN COUNSELING SERVICES
“Sau khi tôi nhập vào chưong trình PACS,
tôi có người bạn mới và điểm số khá hơn.
PACS là chỗ tốt nhất để giải quyết vấn đề
cuả bạn. Hiện giờ, tôi đã nhập vào một
đội bóng chạy đua và vừa mới chạy xong
hết cuộc chạy đua maratông tậi thành phố
Los Angeles. Tôi được tặng huy chương
và rất tự hào.”
— Sinh viên trường cao trung
Baó Tin, Giới Thiệu và Biện Hộ

PACS có nhiều baó tin và giới thiệu về dịch vụ và sự
giúp đỡ. PACS tận tuy nhiệt tình với cơng việc biện hộ
cho sự cần của người gốc Á Châu Thái Bình Dương
(API). Qua nhiều cộng tác với những người và tổ chức
như Hội Đồng Chính Sách và Đặt Kế Hoạch Cho Á
Châu Thái Bình Dương (AP3CON), PACS cố gắng
đễ nhận ra những sự cần của người API nên được xét
trước mọi sự khác và kiếm cách thỏa mãn những sự
cần đó.

Ngoài ra, (YES) giúp trẻ em với bài làm ở nhà để giúp
cho điểm số của trẻ em tiến lên và giúp cho trẻ em tiến
bộ hon trong môn toán và biết viết, biết đọc. Những
kỹ năng quan trọng cho cuộc sống được phát triển qua
kinh nghiệm mới và quan hệ được người cố vấn đầy
kinh nghiệm giám sát.

Trông Nom Hồ Sơ Cho Thân Chủ Lui Tới Được
Những Gì Cần Như:

• Tiền An Sinh Xã Hội - Giúp thân chủ và gia đình
nộp đơn hoặc khiếu nại cho quyền lợi an sinh xã hội
• Trường học - Giúp cha mẹ không nói Tiếng Mỹ
có thể liên hệ với trường học về con em của họ

• Giới thiệu dịch vụ sức khoẻ giá rẻ hoặc miễn phí

• Giới thiệu và baó tin về bảo hiểm sức khoẻ giá rẻ

• Đăng ký vào chương trình bảo hiểm sức khoẻ như
Healthy Families and Healthy Kids (Gia Đình Khoẻ
Mạnh, Con Cái Khoẻ Mạnh)

Sinh viên học cách thành công bàng cách chọn lấy
mục đích riêng từng bước một. YES đo sự thành công
bằng cách coi nếu sinh viên có tiếp tục đi học không,
có tránh dùng ma túy được không, và có hoà hợp được
không. Sinh viên cũng được biết về nhiều loại nghề
nghiệp và YES ủng hộ sinh viên đi nộp đơn đi học
đại học.
YES cũng tộ chức hoạt động để giúp cho cha mẹ và
con cái cải tiến được sự giao thiệp, và quan hệ trong
gia đình. Những hoạt động này bao gồm lớp học về sự
dinh dưỡng tốt, cách chọn lấy mục dích, văn hoá, kỹ
năng giữ gìn sạch sẽ gọn gang, cách học tập, và cách
nhận ra và kỷ niệm sự thành công. Trương trình này
rất quan trọng cho những người cha mẹ mà thường đi
làm việc nhiều giờ và ít được thơì gian chơi với và
giao thiệp với con cái.

Lời Tuyên Bố Mục Đích Của PACS
PACS làm tốt thêm cuộc sống của trẻ con
và gia đình qua sự hướng dẫn và sự chăn
sóc. Chúng tôi có người cố vấn nói được
ngôn ngữ, hiểu được văn hóa của bạn, và
có kinh nghiệm với những người di dân
từ Á Châu Thái Bình Dương.

PACS đã nhận sự ủng hộ của
những liên đoàn và qũy cứư tế:
Allstate Foundation
American Honda
Asian Pacific Community Fund*
California Community Foundation
California Consumer Protection Foundation
The California Endowment
The Capital Group Companies
Chapman & Associates Charitable Foundation
City of Los Angeles Community Development 		
Department
Dwight Stuart Youth Foundation
Entertainment Industry Foundation
The Gas Company
Josephine S. Gumbiner Foundation
Jinwoo Communications Group
Kaiser Permanente WLA Community Benefits 		
Foundation
Kaiser Permanente South Bay Medical Center
Supervisor Don Knabe, 4th District
LA Care Health Plan
Los Angeles County Department of Mental Health
Los Angeles County Department of Children
and Family Services
Los Angeles County Department of Probation
Los Angeles County Department of
Public Social Services
Los Angeles Times Family Fund
Metropolitan Transit Authority
Northrop Grumman Corp.
The Ralph M. Parsons Foundation
Public Relations Society of America,
Los Angeles Area Chapter
Raytheon Asian Pacific Association
Raytheon Company
Ruderman Family Charitable Foundation
Santa Anita Park
Sidney Stern Memorial Trust
So-Phis of Orange County
Southern California Edison
Torrance Jaycees
United Way of Greater Los Angeles
Verizon Wireless HopeLine Program
Washington Mutual Bank
Weingart Foundation
Wells Fargo Foundation
Westchester Rotary
*Tổ chức PACS có liên kết với tổ chức APCF.

www.pacsla.org

PACS được tổ chức United Way of Greater Los Angeles
thưởng giải “Tổ chức tốt nhất vaò năm 1996-1997”

