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Vào www.disabilityrightsca.org hoặc 
www.disabilityrightsca.org/espanol để 

tải các ấn phẩm xuống, nhận
Bản tin điện tử hàng tuần miễn phí 
của chúng tôi, và đọc về các trường 
hợp và câu chuyện thành công của 

chúng tôi.

Kết nối với chúng tôi trên
Facebook hoặc Twitter

hoặc trên Youtube @ 
DisabilityRightsCA

Disability Rights California,
một tổ chức 501(c)(3), 
nhận kinh phí từ nhiều 

nguồn, để xem danh sách đầy
đủ các nhà tài trợ, vào http://www. 
disabilityrightsca.org/Documents/ 
ListofGrantsAndContracts.html

Chương trình PATBI

Những người bị Chấn thương 
Não Tổn thương (TBI, Traumatic 
Brain Injury) nên được sống, làm 
việc, và tiếp cận các dịch vụ và 

hỗ trợ trong môi trường họ muốn 
và ít bị hạn chế nhất. 

Những người bị TBI nên được 
cung cấp thông tin để họ có thể 
có những lựa chọn có hiểu biết 

và được bảo vệ khỏi bị lạm dụng, 
bỏ bê, và bóc lột. 

Chương trình PATBI điều tra các 
khiếu nại và thông báo cho mọi 
người về nhiều luật bảo vệ các 
quyền của họ và phải làm gì khi 

các quyền này bị xâm phạm.

“Abstract 2” của Steve Stodgrass được cấp 
phép theo CC BY 4.0

“Concentrating on sandcastles” của 
Steenbergs được cấp phép theo CC BY 4.0



“Leonard Cohen” của Bill Strain được 
cấp phép theo CC BY 4.0

Bảo vệ và Biện hộ 
cho những Người bị 

Chấn thương Não Tổn 
thương (PATBI)?

Chương trình này cung cấp dịch vụ 
biện hộ cho các cá nhân bị chấn 
thương não tổn thương thông qua 
thông tin, giới thiệu, tiếp cận, đào tạo, 
hỗ trợ tự biện hộ, biện hộ cá nhân, và 
biện hộ hệ thống.

Mục tiêu chính của chương trình này 
là nhằm đảm bảo rằng các cá nhân 
bị chấn thương não tổn thương nhận 
đượcdịch vụ và hỗ trợ thích hợp trong 
cộng đồng của chính họ.

Hãy Gọi cho Disability 
Rights California khi 
quý vị muốn: 

   • Thông tin về các quyền của 
người bị chấn thương não tổn 
thương

   • Giới thiệu đến các cơ quan khác 
có thể giúp quý vị

   • Hỗ trợ cụ thể trong việc tự biện 
hộ cho những người bị TBI, bạn 
bè và gia đình của họ

   • Thông tin về các quyền Medi-
Cal liên quan đến TBI

   • Hỗ trợ các vấn đề ở trường liên 
quan đến TBI

   • Hỗ trợ các vấn đề phân biệt đối 
xử  việc làm và chấm dứt hợp 
đồng việc làm

   • Hỗ trợ các vấn đề tại một cơ sở

   • Hỗ trợ dịch vụ tại một cơ sở sức 
khỏe tâm thần

   • Trợ giúp các vấn đề với người 
nhận tiền

Disability Rights California là một 
tổ chức phi lợi nhuận làm việc 
hợp tác với những người khuyết 
tật–để bảo vệ, biện hộ và cải 
thiện nhân quyền, pháp quyền, 
và quyền nhận dịch vụ của họ.

Chương trình PATBI cũng 
đại diện cho những người 
bị chấn thương não tổn 
thương trong:

   • Các cuộc họp

   • Các buổi đàm phán

   • Thủ tục hành chính và các thủ tục 
khác

Nếu quý vị nghĩ mình đang bị 
phân biệt đối xử vì quý vị bị 
chấn thương não tổn thương, 
hãy liên lạc: 

Disability Rights California

Số điện thoại Miễn Phí Trên toàn 
tiểu bang

1-800-776-5746 (Thoại) 
1-800-719-5798 (TTY)


