
Làm việc chung với nhau
Một kế hoạch chuyển tiếp là cơ hội của quý vị để lập kế hoạch cho tương lai của mình.

Ai có thể giúp với sự chuyển tiếp của quý vị? 
Quý vị có thể chọn một người nào từ

•  gia đình của quý vị,

•  trường của quý vị,

•  cơ quan cộng đồng của quý vị, và/hoặc

•  một nhân viên chăm sóc thế để người thân có cơ hội nghỉ ngơi (respite worker).

Vai trò của quý vị
• Góp ý. của quý vị quan trọng.

• Tham gia vào kế hoạch càng nhiều càng tốt.

• Nghĩ về các mục tiêu của quý vị cho sự chuyển tiếp và cho tương lai của quý vị.

Cha hay mẹ/người chăm sóc của quý vị
• Giúp lập ra các mục tiêu của quý vị trong giai đoạn chuyển tiếp.

• Giúp bênh vực cho quý vị, bảo đảm ý kiến của quý vị được lắng nghe.

Quý vị chuẩn bị như thế nào?
• Nghĩ về sự chuyển tiếp sắp đến.

• Xác định ai có thể giúp quý vị trong.

• Chọn người dẫn đầu (quý vị, một nhà chuyên môn, hoặc một người quý vị tin  
 tưởng và trông cậy).

• Bảo đảm quý vị có đầy đủ các tài liệu được đòi hỏi trong các thủ tục đơn.

Thực hiện sự chuyển tiếp
Bước 1:  Tìm một DSO trong khu vực của quý vị.

Bước 2:  Gọi cho DSO tại khu vực quý vị khi quý vị được 16 tuổi để xem quý vị có đủ điều  
  kiện cho các dịch vụ hay không.

Bước 3:  Hoàn tất tập hồ sơ đơn xin và nối kết với các dịch vụ có sẵn.

Bước 4:  Giữ liên lạc để chúng tôi có thể luôn cập nhật hồ sơ của quý vị.
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Một số các dịch vụ có thể có sẵn cho quý  
vị bao gồm:
• các sự hỗ trợ đặc biệt,

• Chương trình Passport,

• các hỗ trợ về gia cư,

• các hỗ trợ để tham gia cộng đồng, và

• các hỗ trợ chăm sóc thế để người thân có thể nghỉ ngơi.

Cập nhật thông tin của quý vị
Điều quan trọng quý vị phải cập nhật cho DSO tại địa phương biết bất cứ những thay đổi nào 
trong hoàn cảnh của quý vị. Ví dụ, gọi cho chúng tôi nếu quý vị đang tính dời nhà hoặc đổi số 
điện thoại của quý vị. Điều này giúp chúng tôi bảo đảm chúng tôi có được thông tin liên lạc mới 
nhất của quý vị và xác nhận quý vị vẫn còn muốn có tên trong danh bạ phục vụ.

Cần thêm thông tin?
Để tìm hiểu thêm, xin liên lạc Các Dịch Vụ Giúp Phát Triển của Ontario (Developmental Services 
Ontario, viết tắt DSO) bằng cách gọi 2-1-1, hoặc viếng trang mạng dsontario.ca để tìm một DSO 
trong khu vực của quý vị.

tháng Mười Một năm 2018

NỐI KẾT VỚI CHÚNG TÔI!

dsontario.ca
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