
 
Trung Tâm Vùng Nội Địa (Inland Regional Center, hay IRC) là một trong 21 Trung Tâm Vùng ở California và, theo Đạo 
Luật Lanterman, được ủy quyền điều phối các dịch vụ  cho người khuyết tật phát triển. Tổ chức tư nhân phi lợi nhuận này 
ký hợp đồng với Ban Dịch Vụ Phát Triển phục vụ cho cả hai Quận San Bernardino và Riverside. 
Ai Đủ Tiêu Chuẩn được Dịch Vụ của Trung Tâm Vùng? 
Người bị khuyết tật phát triển nặng từ trước 18 tuổi và có thể bị khuyết tật mãi mãi, có thể đủ tiêu chuẩn được dịch vụ. 
Tình trạng khuyết tật này bao gồm khuyết tật trí tuệ (intellectual disability, hay ID), bại não, động kinh, tự kỷ, và các 
tình trạng khuyết tật tương tự ID, cần được điều trị tương tự. Các tình trạng khuyết tật đơn thuần về thể chất, tâm thần, 
hoặc chỉ là khuyết tật học tập không đủ tiêu chuẩn được dịch vụ. 

Cách Nộp Đơn Xin Dịch Vụ 

• Phụ huynh/Người giám hộ hoặc người khuyết tật phát triển trên 18 tuổi phải liên lạc với Điều Phối Viên Tiếp Nhận. 
Tiến trình tiếp nhận và nộp đơn xin sẽ thay đổi theo độ tuổi: 0-36 tháng (Early Start, hay Can Thiệp Sớm) và từ 36 tháng 
trở lên. Có thể yêu cầu mẫu đơn xin trực tuyến tại inlandrc.org/intake. 

Cư Dân Quận San Bernardino: Cư Dân Quận Riverside: 
Độ tuổi từ 0 đến 36 tháng - (909) 890-4711 Độ tuổi từ 0 đến 36 tháng - (909) 890-4763 

Từ 36 tháng trở lên - (909) 890-3148 Từ 36 tháng trở lên - (951) 826-2648 

■ Điều Phối Viên Tiếp Nhận sẽ đặt các câu hỏi để lập ra tiêu chuẩn khả dĩ. 
■ Phụ huynh/Người giám hộ hoặc người khuyết tật phát triển trên 18 tuổi sẽ được cung cấp gói thông tin và các mẫu. 

Cần cung cấp hồ sơ ý tế và học tập trong tiến trình tiếp nhận. 
■ Cần điền đầy đủ thông tin vào các mẫu rồi gởi trở lại cho IRC. 

Kế Tiếp Là Gì 

■ Quý vị sẽ gặp Điều Phối Viên Tiếp Nhận. 
■ Có thể có các lịch hẹn khác như đánh giá y tế và/hoặc tâm lý. 
■ Nếu được cứu xét đủ tiêu chuẩn, thì tùy theo độ tuổi và nơi cư trú của quý vị, một Điều Phối Viên Dịch Vụ Khách 

Hàng (Consumer Services Coordinator, hay CSC) sẽ được chỉ định phụ trách hồ sơ quý vị. 
■ Nếu không đủ tiêu chuẩn, thì quý vị có thể được giới thiệu đến một cơ quan phù hợp và/hoặc được một bản của 

thể thức khiếu nại gởi đến gia đình. 

Truy cập mạng lưới của chúng tôi tại www.inlandrc.org hoặc gọi số (909) 890-3000 
để biết thêm thông tin.  
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Độc lập. 
Trao quyền. 
Hòa nhập 

http://www.inlandrc.org/

