
Mahalaga ang 
Iyong kultura, 
Iyong etnisidad, at 
ang wikang                                                                                           Iyong 
sinasalita!

Samahan kami para sa isang pag-uusap tungkol sa 
magkakaibang kultura sa ating komunidad at ang 
kahalagahan ng pagkakaroon ng kamalayan sa kultura at 
wika kapag nagbibigay ng suporta at serbisyo sa mga tao.

Iniimbitahan kang magbahagi ng iyong mga kwento, 
listahan ng iyong kagustuhan, at mga pagsubok na iyong 
kinakaharap. Gusto naming malaman kung paano mas 
makakapagbigay ang Tri-Counties Regional Center (TCRC) ng 
impormasyon at serbisyo sa iyo.

Gusto naming matuto mula sa iyo!
Pangangasiwaan ng Helen Sanderson Associates (HSA) at 
TCRC ang 12 pag-uusap sa komunidad na gaganapin sa 
ZOOM upang direktang marinig mula sa iyo ang tungkol sa 
mga kultura, wika at etnisidad na bumubuo sa ating 
magkakaibang komunidad. Gagamitin ang mahalagang 
impormasyon na ito upang bumuo ng mga plano at 
estratehiya upang matiyak na patuloy na huhusay at 
tumutugon sa wika at kultura ang TCRC.

Upang magparehistro bisitahin ang 
tri-counties.org/LACCP, makipag-ugnayan kay Lilia 
Rangel-Reyes sa 805-884-7241 o makipag-ugnayan sa 
iyong service coordinator para sa karagdagang 
impormasyon.

Lunes, Oktubre 24, 2022
10:00 - 11:30 AM 
Mga Wika: Įngles at Espanyol na may interpretasyon 
para sa Mixteco at ASL

Miyerkules, Oktubre 26, 2022
10:00 - 11:30 AM 
Mga Wika: Įngles at Espanyol na may interpretasyon 
para sa Vietnamese at ASL

12:30 - 2:00 PM 
Mga Wika: Įngles at Espanyol na may interpretasyon 
para sa Tagalog at ASL

7:00 - 8:30 PM 
Mga Wika: Espanyol na may interpretasyon para sa 
Įngles

Sabado, Oktubre 29, 2022
10:00 - 11:30 AM 
Mga Wika: Espanyol na may interpretasyon para sa 
Įngles

Huwebes, Nobyembre 3, 2022

10:00 - 11:30 AM 
Mga Wika: Įngles at Espanyol na may interpretasyon 
para sa Tagalog at ASL

12:30 - 2:00 PM 
Mga Wika: Įngles at Espanyol na may interpretasyon 
para sa Tagalog at ASL

7:00 - 8:30 PM 
Mga Wika: Įngles at Espanyol na may interpretasyon 
para sa Mixteco at ASL

Lunes, Nobyembre 14, 2022
10:00 - 11:30 AM 
Mga Wika: Įngles at Espanyol na may interpretasyon 
para sa ASL

12:30 - 2:00 PM 
Mga Wika: Įngles at Espanyol na may interpretasyon 
para sa Mixteco at ASL

MGA SESYON SA PAKIKINIG NG 
KOMUNIDAD :

Martes, Oktubre 18, 2022
12:30 - 2:00 PM   
Mga Wika: Įngles at Espanyol na may 
interpretasyon para sa Vietnamese at ASL

7:00 - 8:30 PM 
Mga Wika: Įngles at Espanyol na may 
interpretasyon para sa Vietnamese at ASL




