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Case Management
individualized support services

Connect with Us to Get Started

Case Management Services

Services are available by appointment: Monday-Friday, 9:00am-5:00pm
We offer appointments in-person and by phone, Zoom, or WeChat

Work with a case manager to create an individualized plan for your needs.
Services are free and available in English, Spanish, Cantonese, and Vietnamese.
Receive support and resources to help you find assistance with childcare,
schooling, housing, employment, and basic family needs.
Access tools to help you make positive changes and increase stability in your life.

Javier Paredes
415.745.9140
jparedes@fccenters.org
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Quản lý hồ sơ
Dịch vụ hỗ trợ cá nhân hóa

Dịch vụ hỗ trợ cá nhân hóa

Dịch vụ quản lý hồ sơ

Nhận hỗ trợ và các nguồn lực để giúp bạn tìm kiếm sự hỗ trợ với nhu cầu chăm sóc trẻ
em, đi học, nhà ở, việc làm, và các nhu cầu cơ bản của gia đình.
Chúng tôi cung cấp các cuộc hẹn gặp trực tiếp và qua điện thoại, Zoom và WeChat

Làm việc với người quản lý hồ sơ để tạo một kế hoạch cá nhân cho nhu cầu của bạn và
truy cập các công cụ để tăng sự ổn định trong cuộc sống của bạn.
Nhận hỗ trợ và các nguồn lực để giúp bạn tìm kiếm sự hỗ trợ với nhu cầu chăm sóc trẻ
em, đi học, nhà ở, việc làm, và các nhu cầu cơ bản của gia đình.
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Ally Duong
650.479.1279
aduong@fccenters.org
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Gestión de Casos
servicios de soporte individualizados

Servicios de Administración de Casos

Los servicios están disponibles con cita previa: lunes a viernes, 9:00am-5:00pm
Ofrecemos citas en persona y por teléfono, Zoom o WeChat

Trabaje con un administrador de casos para crear un plan individualizado para sus necesidades.
Servicios son gratuitos y están disponibles en inglés, español, cantonés y vietnamita.
Reciba apoyo para ayudarlo a encontrar asistencia con el cuidado de los niños, la educación, la
vivienda, el empleo y las necesidades básicas de la familia.
Ayudará a realizar cambios positivos y aumentar la estabilidad en su vida.

Samantha Del Castillo
650.257.0068
sdelcastillo@fccenters.org

Conéctese con nosotros para comenzar
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個⼈化⽀持服務

週⼀⾄週五上午9點⾄下午5點 (需要預約)
通過電話，Zoom或微信

專職的倡導員可以幫助您的家⼈確定需求，制定計劃以及提供聯繫和轉介。
我們的⽬標是⽀持家庭⾛向穩定。
獲得⽀持和資源，説明您在兒童保育，學校教育，住房，就業和基本家庭需
求⽅⾯獲得説明。
服務提供英語，西班⽛語，粵語和越南語

聯繫我們以開始使⽤

家庭倡導與案件管理

提要

Ally Duong
650.479.1279
aduong@fccenters.org


