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Các Học Sinh và Phụ Huynh Thân Mến,
Chào mừng các bạn đã đi đến giai đoạn chuyển từ việc học qua việc làm!
Thanh thiếu niên ngày nay có nhiều kỳ vọng cao cho cuộc sống trưởng thành của các bạn. Các bạn muốn sống, làm việc, học đại học và vui chơi trong cộng
đồng bên cạnh bạn bè, hàng xóm và gia đình của mình.
Cuốn hướng dẫn này là dành cho các bạn - những người trẻ tuổi khuyết tật có thể đủ điều kiện để nhận các dịch vụ về Khuyết Tật Phát Triển (DD) hoặc Phục Hồi
Chức Năng Nghề Nghiệp (VR) (xem phần 6 và 7). Nếu bạn đạt đủ điều kiện, bạn có thể xin được nhận thêm hỗ trợ để giúp bạn đạt được mục tiêu công việc của
bạn. Hướng dẫn này bao gồm các thông tin quan trọng để giúp bạn đạt được ước mơ và mục tiêu của mình và lên kế hoạch cho công việc và sự nghiệp.
"Sự chuyển tiếp" là một quá trình di chuyển từ giai đoạn này đến giai đoạn tiếp theo. Giống như bất kỳ quá trình chuyển tiếp nào, việc lập kế hoạch cẩn
thận là việc cần thiết để có thể thành công như bạn mong muốn. Quá trình chuyển tiếp sẽ giúp bạn thực hiện việc di chuyển từ giai đoạn đi học đến giai
đoạn đi làm, đến việc học bổ sung hay cả hai. Bạn chỉ đạo cuộc hành trình của riêng bạn với sự giúp đỡ từ gia đình và nhóm lập kế hoạch chuyển tiếp.
Nhóm lập kế hoạch chuyển tiếp của bạn bao gồm những người mà sẽ giúp bạn kết nối các hoạt động trong trường học với việc làm, đại học và các nguồn
lực khác dựa trên sở thích nghề nghiệp, ước mơ và mục tiêu của bạn. Nhóm của bạn bao gồm những thành phần sau đây:

•
•
•
•
•

Bạn và gia đình của bạn là những thành viên quan trọng nhất trong nhóm. Bạn và gia đình sẽ cùng nhau chỉ đạo quá trình chuyển tiếp dựa trên
sở thích và ước mơ cho tương lai của bạn.
Các giáo viên và nhân viên chuyển tiếp từ khu học quận của bạn sẽ giúp bạn thực hiện kế hoạch chuyển tiếp cho mình và đảm bảo rằng
các hoạt động trong trường học của bạn luôn có sự pha trộn của kinh nghiệm giáo dục, cộng đồng và nghề nghiệp để giúp bạn đạt được mục tiêu
của mình.
Một điều phối viên dịch vụ từ chương trình cộng đồng dành cho người khuyết tật phát triển (Community Developmental
Disability Program, hay còn gọi là CDDP) hoặc một nhân viên từ một môi giới dịch vụ hỗ trợ sẽ giúp bạn kết nối với các dịch vụ Khuyết
Tật Phát Triển (DD) nếu bạn có đủ điều kiện.
Một cố vấn Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp (VR) sẽ kết nối bạn với các dịch vụ và nguồn lực để giúp bạn đạt được mục tiêu công việc của mình.
Những cá nhân khác có khả năng giúp đỡ (ví dụ: nhân viên bộ xã hội, nhân viên phụ trách sức khỏe tâm thần, v.v.) sẽ đóng góp thông tin và
nguồn lực để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Mục đích của cuốn hướng dẫn này là để:

•
•
•
•
•
•

Giúp bạn vượt qua quá trình chuyển tiếp;
Hiểu các quyền pháp lý, dịch vụ và các nguồn tin tức mà có thể giúp bạn và gia đình của bạn;
Cung cấp thông tin để giúp bạn hiểu được các hệ thống dịch vụ dành cho người lớn khá phức tạp;
Nhấn mạnh là chính bạn là người định hướng chuyển đổi cho mình;
Ủng hộ việc bạn và nhóm của bạn thiết kế quá trình chuyển đổi chỉ dành cho bạn; và
Xác định công việc và mục tiêu cho cuộc sống trưởng thành cho bạn và một kế hoạch để đạt được những mục tiêu đó.

Sự chuyển tiếp tuy mệt nhọc... nhưng nhóm kế hoạch sẽ giúp bạn! Chúng tôi chúc bạn mỹ mãn
thành công trong quá trình chuyển từ giai đoạn đi học sang đi làm cũng như trong cuộc sống
trưởng thành của mình.
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Giới Thiệu

Các giáo viên và
nhân viên nhà
trường

Có thể bạn hứng thú với nghề nghiệp trong tương lai của bạn và cuộc
sống trưởng thành sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bạn có thể có
thắc mắc về những dịch vụ, hỗ trợ1 và các tài nguyên mà có thể giúp bạn
đạt được những mục tiêu của mình.
Mỗi mục trong cuốn sổ tay hướng dẫn này chứa các tin tức để giải đáp
những thắc mắc này. Các giáo viên và nhân viên nhà trường của bạn cũng
sẽ giúp bạn lựa chọn.
Tiến trình chuyển tiếp hỗ trợ bạn khi bạn chuyển từ giai đoạn đi học sang
đi làm, tiếp tục học hoặc cả hai. Sự chuyển tiếp đòi hỏi phần trách nhiệm
cuả bạn, gia đình bạn, học khu của bạn và những người khác.
Trong tiến trình chuyển tiếp, bạn sẽ dự định cẩn thận bạn muốn cuộc
sống của bạn sẽ giống như thế nào. Bố mẹ, gia đình của bạn và những
người khác có vai trò quan trọng đối với bạn sẽ giúp bạn. Chúng tôi soạn
thảo tài liệu hướng dẫn này nhằm mục đích:

•
•
•

Bạn bè và những
người quen thân
của bạn

Các cơ quan khác

Học sinh
và gia đình
Người đại diện
cá nhân hoặc điều
phối viên dịch vụ

Các tài nguyên
cộng đồng
Nhân viên tư vấn
phục hồi chức năng
hướng nghiệp

Giúp bạn hiểu được các dịch vụ và tài nguyên có thể giúp bạn
chuyển tiếp thành công từ giai đoạn đi học sang đi làm và cuộc
sống trưởng thành;
Nhấn mạnh chính bạn thực hiện việc chuyển tiếp của bạn; và
Tạo lập kế hoạch chuyển tiếp của bạn với các mục tiêu giáo dục và việc
làm trong tâm trí.

Hình 1. Nhóm lập kế hoạch chuyển tiếp của bạn

Chú trọng đến việc làm
Tài liệu hướng dẫn này tập trung vào việc chuyển tiếp từ trường học đến
“việc làm cạnh tranh bình đẳng.” Có được một công việc trong lực lượng
lao động tổng quát giúp bạn tránh được cảnh thiếu thốn về vật chất, kiếm
được lợi tức và tham gia cộng đồng. Chuyển tiếp trực tiếp từ giai đoạn đi
học sang đi làm đặc biệt gay go đối với những học sinh bị khuyết tật đương
nhiên phải đối phó với những rào cản về việc làm.
Quyền được tiếp cận với việc làm từ lâu đã là quyền công dân của những
người bị khuyết tật. Những vấn đề khác bao gồm:

•
•
•

Những kỳ vọng thấp về học vấn và việc làm dành cho thanh niên bị
khuyết tật;
Nhận thức sai lầm về những người bị khuyết tật; và
Nguy cơ bị tách biệt trong các chương trình ban ngày hoặc trong
các công xưởng nơi mà những người bị khuyết tật kiếm tiền ít hơn
mức lương tối thiểu.

“Lập Kế Hoạch cho Con Đường Làm Việc của Tôi” nêu lên những vấn đề này
bằng cách chuẩn bị cho bạn sẵn sàng tham gia lực lượng lao động chung và
để đóng góp cho cộng đồng của bạn.
1
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Hỗ trợ là một thuật ngữ rộng được sử dụng để mô tả sự giúp đỡ bạn cần để đạt được về mục tiêu của bạn.

Việc làm cạnh tranh
bình đẳng là gì?
Người lao động:

•
•
•
•
•
•

Có công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian trong lực lượng
lao động tổng quát;
Được hưởng mức lương tối thiểu hoặc hơn;
Làm việc cùng với các đồng nghiệp không bị khuyết tật;
Được tiếp cận với các hoạt động và quyền lợi tương tự như
những công nhân không bị khuyết tật;
Có cơ hội bình đẳng để tiến thân và thay đổi công việc;
Có thể điều hành kinh doanh độc lập.
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Cách thức sử dụng tài liệu hướng dẫn này
Chúng tôi sắp xếp tài liệu hướng dẫn này thành 10 mục để giúp bạn hiểu được toàn bộ quy trình chuyển tiếp. Hãy đọc toàn bộ tài liệu hướng dẫn này hoặc
đọc các mục thích hợp nhất với bạn.
Mục 1

là phần khái quát về quy trình lập kế hoạch chuyển tiếp và nhóm lập kế hoạch của bạn.

Mục 2

mô tả cách thức phát triển các kỹ năng tự quyết định quan trọng.

Mục 3

rình bày việc lập kế hoạch lấy con người làm trung tâm được hướng dẫn như một công cụ để xác định những năng khiếu, ưu điểm và năng
lực của bạn.

Mục 4

nêu chi tiết về những nội dung trong kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) của bạn cũng như các quyền lợi, dịch vụ chuyển tiếp và các chọn lựa tùy
ý về bằng cấp của bạn.

Mục 5

thảo luận về việc tìm ra các tài nguyên tự nhiên trong cộng đồng của bạn để mang lại trải nghiệm trong công việc và trong cộng đồng.

Mục 6

trao đổi về các dịch vụ dành cho khuyết tật về phát triển, cách thức nộp đơn xin hưởng những dịch vụ đó, tiền trình về tính đủ điều kiện và kế
hoạch hỗ trợ cá nhân (ISP) để nhận những dịch vụ đó.

Mục 7

mô tả các dịch vụ Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp (VR), tính đủ điều kiện, các bước để có việc làm, cũng như các quyền lợi và trách nhiệm
của bạn trong các dịch vụ VR.

Mục 8

tóm tắt các trợ cấp An Sinh Xã Hội, lập kế hoạch về trợ cấp và các chương trình nhằm duy trì các trợ cấp của bạn trong khi bạn có lợi tức.

Mục 9

giải thích về những hành động diễn tiến hợp pháp khi bạn đến “tuổi trưởng thành.” Mục này giúp bạn và gia đình của bạn chuẩn bị sẵn sàng
cho sự kiện quan trọng này.

Mục 10

bao gồm các tài nguyên giúp bạn đáp ứng các mục tiêu về nhà ở và nếp sống độc lập, bao gồm phương tiện vận chuyển.

Hầu hết các phần kết thúc với danh sách các tài nguyên. Mỗi danh sách bao gồm các trang web và các tài nguyên khác trên Internet chứa các siêu liên kết
trong mục đó.
Phụ Lục bao gồm các công cụ để ghi chú các tin tức về tiến trình chuyển tiếp của bạn.
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Khái quát mục

•
•
•
•

Lập kế hoạch chuyển tiếp
Tìm hiểu xem có những ai trong nhóm lập kế hoạch chuyển tiếp
của bạn
Trình chuyển tiếp
Tài nguyên

Các giáo viên và
nhân viên nhà
trường

Lập kế hoạch chuyển tiếp
Bạn và nhóm lập kế hoạch của bạn (Hình 1) sẽ trao đổi về các mục tiêu
và ước vọng về tương lai của bạn. Bạn cũng sẽ lập kế hoạch về những trải
nghiệm của mình tại trường học, nơi làm việc và trong cộng đồng mà bạn
cần để đạt được các mục tiêu của mình.
Đạo Luật về Cải Thiện và Giáo Dục dành cho Các Cá Nhân Bị Khuyết Tật, hay
còn gọi là IDEA 2004 là luật liên bang được ban hành vào năm 1975 nhằm
bảo đảm những trẻ em bị khuyết tật có thể được nhận chương trình giáo
dục công lập phù hợp miễn phí (FAPE). Luật này cũng bao gồm các dịch vụ
về chuyển tiếp để giúp bạn chuyển từ giai đoạn đi học sang đi làm, tiếp tục
học lên, các dịch vụ dành cho người trưởng thành, sống độc lập hoặc tham
gia cộng đồng dưới các hình thức khác. Trường của bạn viết các dịch vụ này
trong kế hoạch giáo dục cá nhân của bạn hay còn được gọi là IEP.

Bạn bè và những
người quen thân
của bạn

Các cơ quan khác

Học sinh
và gia đình
Người đại diện
cá nhân hoặc điều
phối viên dịch vụ

Các tài nguyên
cộng đồng
Nhân viên tư vấn
phục hồi chức năng
hướng nghiệp

Hình 1. Nhóm lập kế hoạch chuyển tiếp của bạn

Đối với tiến trình chuyển tiếp, IEP của bạn phải bao gồm:

•
•
•

Các mục tiêu sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông có thể đo lường thích hợp dựa trên các đánh giá về đào tạo, giáo dục, việc làm và kỹ năng sống
tự lập đối với lứa tuổi của bạn;
Những gì mà bạn muốn học và các dịch vụ chuyển tiếp mà bạn sẽ cần để giúp bạn đạt được các mục tiêu của mình; và
Sự tham gia thích hợp của các cơ quan khác, với sự chấp thuận của cha mẹ bạn hoặc bạn (nếu bạn từ 18 tuổi trở lên).

Sau khi bạn bắt đầu lập kế hoạch chuyển tiếp, các giáo viên của bạn sẽ thêm mục mới về tin tức chuyển tiếp vào IEP của bạn. Do đó IEP của bạn sẽ trở thành
kế hoạch chuyển tiếp trong suốt tiến trình học trung học phổ thông của bạn. Bạn và nhóm của bạn sẽ cập nhật các sinh hoạt trong kế hoạch của bạn ít nhất
một năm một lần. Những sinh hoạt này sẽ giúp bạn chuyển từ giai đoạn đi học sang đi làm và cuộc sống trưởng thành. Trường học của bạn phải tuân theo
các sinh hoạt được xác định trong IEP của bạn.
IDEA năm 2004 đòi hỏi, cho đến độ tuổi 16, IEP của bạn phải bao gồm tất cả các dịch vụ chuyển tiếp mà bạn cần. IEP của bạn cũng phải ghi chú người nào
hay tổ chức nào có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ đó. Việc lập kế hoạch chuyển tiếp của bạn có thể bắt đầu ở giai đoạn đầu của tuổi 14 theo yêu cầu của
bạn, hoặc nếu được nhóm IEP của bạn cho là thích hợp. Chúng tôi khuyến nghị nên lập kế hoạch chuyển tiếp bắt đầu càng sớm càng tốt để cung cấp cho
bạn nhiều thời gian để lập kế hoạch và tốt nghiệp khi đã có lựa chọn văn bằng thích hợp (xem Mục 4). Điều này sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu về việc
làm và học vấn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.
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Mục 1: Khái quát về lập kế hoạch chuyển tiếp

Tìm hiểu xem có những ai trong nhóm lập kế hoạch chuyển tiếp của bạn
Nhóm lập kế hoạch chuyển tiếp của bạn bao gồm bạn và gia đình bạn, các giáo viên của bạn và nhân viên nhà trường, cùng các đại diện cơ quan phụ trách
dịch vụ dành cho người trưởng thành (xem Hình 1).
Những người sau đây phải tham gia các cuộc họp IEP của bạn với tư cách là các thành viên trong nhóm IEP:

•
•
•
•
•
•
•

Bạn, với vai trò là học sinh, là thành viên quan trọng nhất trong nhóm IEP — nói tóm lại, đó là cuộc sống của bạn! Nhóm của bạn phải đưa bạn
vào tiến trình lập kế hoạch về các nhu cầu và dịch vụ chuyển tiếp của bạn nếu có thể. Họ phải đặt bất kỳ quyết định nào về các nhu cầu hoặc dịch vụ
chuyển tiếp của bạn trên cơ sở ưu tiên, sở thích, nhu cầu và ưu điểm của bạn.
Các phụ huynh và các thành viên khác trong gia đình thường hiểu rõ bạn hơn bất cứ người nào khác. Họ biết các giá trị về gia đình, sở thích
và bệnh lý của bạn. Họ cũng biết bạn phát huy tốt nhất khả năng của mình tại thời điểm nào và ở địa điểm nào.
Các giáo viên giáo dục chính thức phải có mặt nếu bạn được giảng dạy trong lớp học giáo dục chính thức. Các giáo viên giáo dục chính thức
không cần phải tham dự tất cả các cuộc họp IEP nếu bạn, cha mẹ bạn và học khu của bạn đã ký vào một bản thỏa thuận.
Các giáo viên giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên gia khác hỗ trợ bạn, giống như một giáo viên cuả phòng tài nguyên, nhà trị liệu ngôn ngữ hoặc
nhà trị liệu nghề nghiệp, có tham gia nhóm của bạn.
Một đại diện từ học khu của bạn phải có mặt để giám sát các dịch vụ giáo dục và chuyển tiếp của bạn. Người đại diện cũng có thể thảo luận về
giáo trình và các tài nguyên có sẵn.
Một người mà có thể giải thích các kết quả đánh giá cũng thuộc nhóm chuyển tiếp của bạn.
Các đại diện của các cơ quan phụ trách dịch vụ dành cho người trưởng thành có thể được mời đến để kết nối bạn với các dịch vụ dành
cho người trưởng thành. Bạn hoặc cha mẹ của bạn (nếu bạn dưới 18 tuổi) phải đồng ý với việc người đại diện đó có mặt trong nhóm của bạn. Người
đại diện có thể là:
• Một điều phối viên từ Chương Trình Cộng Đồng Dành Cho Người Khuyết Tật Phát Triển (CDDP), hoặc một đại diện cá nhân từ một môi giới
của các tổ chức dịch vụ dành cho người lớn (xem Mục 6); và
• Cố vấn Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp (VR) để đưa ra các lựa chọn về công việc dựa trên kỹ năng, khả năng và sở thích nghề nghiệp
của bạn. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ VR tại Mục 7.

Những người khác hiểu rõ bạn có thể đóng góp cho kế hoạch của bạn. Họ có thể là những người bạn thân, huấn luyện viên, giáo viên hoặc lãnh đạo
nhà thờ.
Tóm lại, các thành viên trong nhóm của bạn cộng tác với nhau để hỗ trợ việc chuyển tiếp của bạn. Họ thực hiện những bước cụ thể (cùng nhau và riêng rẽ)
để giúp bạn chuyển tiếp từ giai đoạn đi học sang đi làm và cuộc sống trong cộng đồng với các dịch vụ dành cho người trưởng thành mà bạn có đủ điều kiện
để được nhận. Bạn và gia đình của bạn là trọng tâm của sự thiết lập kế hoạch và là các thành viên quan trọng nhất trong nhóm của bạn!

Các dịch vụ dành cho người trưởng thành và tính đủ điều kiện
Tìm hiểu một loạt các cơ quan để phát hiện cơ quan nào có thể cung cấp sự hỗ trợ, các dịch vụ và tài nguyên để giúp bạn lập kế hoạch cho con đường làm
việc của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, một cơ quan có thể giúp bạn hay không tùy thuộc vào việc bạn có đủ điều kiện để nhận các dịch vụ của cơ quan
đó không và liệu những dịch vụ của cơ quan đó có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không. Các mục tiêu về công việc và cuộc sống trưởng thành của bạn
cũng quan trọng. Chúng tôi đã đưa vào bản tóm tắt trong Phụ Lục A (xem A. Các dịch vụ dành cho người trưởng thành và tính đủ điều kiện). Tài liệu này
cung cấp một khái quát nhanh về các dịch vụ được mô tả chi tiết hơn trong cuốn sổ tay hướng dẫn này.
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Ước vọng

Xây dựng kỹ năng
Khám phá

Làm việc theo nhóm

Quá trình chuyển tiếp
Bạn có thể bắt đầu các hoạt động chuyển tiếp của mình khi bạn thấy
phù hợp. Quá trình này có chỉ dẫn các hoạt động chủ chốt phù hợp với
tuổi của bạn, cho dù bạn bắt đầu ở tuổi 14, 16 hoặc lớn hơn. Hãy sử
dụng quá trình này như một công cụ lập kế hoạch.
Chúng tôi khuyến khích bạn khởi sự càng sớm càng tốt. Khởi sự sớm sẽ
cho bạn có nhiều thời gian để khám phá ra những sở thích của mình,
và lên kế hoạch cũng như đưa ra quyết định về tương lai của bạn.

Hãy làm việc với nhóm lập kế hoạch
chuyển tiếp của bạn

•
•
•
•
•
•

Bạn và gia đình của bạn là những người tham gia chính.
Giáo viên hoặc nhân viên nhà trường của bạn phối hợp với nhóm.
Bạn bè của bạn và những người khác biết rõ về bạn chia sẻ những
tin tức hữu ích về bạn.
Điều phối viên dịch vụ của bạn hoặc đại diện cá nhân kết nối bạn
với các dịch vụ và hỗ trợ đang tiếp diễn.
Cố vấn Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp của bạn sẽ giúp bạn lập
kế hoạch tìm việc làm và kết nối bạn với các nơi cung cấp dịch vụ
việc làm.
Các thành viên khác có thể là các nhà trị liệu, các nhà cung cấp dịch
vụ dành cho người trưởng thành, chủ hãng và nhiều người khác.

Nếu bạn bắt đầu việc chuyển tiếp của mình ở
tuổi 14, hãy xem xét các hoạt động sau:
Làm việc theo nhóm – 14 tuổi trở lên

•
•
•
•
•
•

Ước vọng – 14 tuổi trở lên

•
•
•
•

•
Bạn bè và những
người quen thân
của bạn

Các cơ quan khác

Người đại diện
cá nhân hoặc điều
phối viên dịch vụ

Các tài nguyên
cộng đồng
Nhân viên tư vấn
phục hồi chức năng
hướng nghiệp

Hình 1. Nhóm lập kế hoạch chuyển tiếp của bạn
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•
•
•

Học sinh
và gia đình

Sử dụng quy trình lập kế hoạch lấy con người làm trung tâm
đượchướng dẫn để hiểu rõ ước mơ của bạn và khám phá ra những ưu
điểm của bạn.
Tạo hồ sơ một trang để sử dụng khi bạn gặp gỡ mọi người vào lần đầu tiên.
Chia sẻ ước vọng cuả bạn về tương lai của bạn như một người trưởng thành.
Chọn một lựa chọn về bằng cấp phù hợp với ước vọng của bạn.

Khám phá — 14 tuổi trở lên

•

Các giáo viên và
nhân viên nhà
trường

Thiết lập phương thức bạn và các thành viên trong nhóm của bạn sẽ
giao tiếp với nhau. Giao tiếp liên tục là yếu tố chính!
Tham gia hoặc chỉ đạo các cuộc họp IEP của bạn.
Trao đổi về những ưu tiên, sở thích, nhu cầu và ưu điểm (PINS) của bạn
trong các cuộc họp lập kế hoạch chuyển tiếp của bạn.
Lập kế hoạch về chương trình học trung học phổ thông để phù hợp với
quy định cuả bằng cấp và sở thích nghề nghiệp của bạn.
Lập kế hoạch về những trải nghiệm học tập trong nhà trường và cộng
đồng để giúp bạn phát triển các kỹ năng cần thiết.
Điều phối việc chuyển tiếp từ những hỗ trợ tại trường học tới các dịch
vụ và hỗ trợ liên tục dành cho người trưởng thành.

Khảo sát cách sử dụng các thiết bị hỗ trợ, kỹ thuật chuyển động, những
hỗ trợ và tiện nghi cuả môi trường để giúp bạn trở nên độc lập hơn.
Lập kế hoạch cho các đánh giá chuyển tiếp để giúp nhóm của bạn
khám phá ra các tin tức có giá trị về bạn.
Sử dụng bảng kê khai về sở thích để tìm hiểu về nghề nghiệp.
Sử dụng cách theo dõi công việc để giúp xác định các kỹ năng làm việc,
sở thích và hỗ trợ thích hợp.
Thăm viếng các địa điểm trong cộng đồng của bạn làm bạn quan tâm
với công việc, gặp gỡ bạn bè và làm những điều thú vị.

Xây dựng kỹ năng – 14 tuổi trở lên

•

•
•

Phát triển các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống trưởng thành của bạn —
tự quyết, lập ngân sách, nấu ăn, mua sắm, làm việc vặt, phương tiện vận
chuyển, các mối quan hệ, xã hội, vệ sinh, sức khỏe và giải trí.
Thực hành tính tự quyết định và các kỹ năng khác ở trường và ở nhà.
Tham gia các hoạt động ngoài giáo trình với bạn bè đồng lứa bị hoặc
không bị khuyết tật.

Đạt được mục tiêu
của mình!

Trau giồi
Kết nối
Nếu bạn bắt đầu việc chuyển tiếp của mình ở
tuổi 16, hãy xem xét các hoạt động sau đây:
Khám phá — 16 tuổi trở lên

•
•
•
•

Tham gia các hội chợ về chuyển tiếp và hội chợ về việc làm để tìm
hiểu về công việc, trường đại học và các cơ hội khác.
Trò chuyện với những người trẻ tuổi khác mà đã thực hiện chuyển
tiếp thành công từ giai đoạn đi học sang đi làm hoặc đi học đại học.
Điều phối các dịch vụ và hỗ trợ liên tục dành cho người trưởng
thành trước khi bạn rời nhà trường. Duy trì tiếp cận việc tiếp xúc và
kỹ thuật khác.
Nếu bạn có việc làm, hãy lên kế hoạch đi học và thời gian cùng bạn bè
xoay quanh lịch trình làm việc của bạn để có một cuộc sống cân bằng.

Xây dựng kỹ năng – 16 tuổi trở lên

•
•
•
•
•
•
•
•

Tiếp tục xây dựng tính tự quyết định và các kỹ năng khác mà bạn sẽ
cần trong cuộc sống trưởng thành.
Học cách trao đổi về các ưu điểm và tình trạng khuyết tật của bạn.
Học cách yêu cầu các tiện nghi và nói cho những người khác biết
cách hỗ trợ bạn tốt nhất.
Yêu cầu được huấn luyện về di chuyển với cơ quan giao thông công
cộng tại địa phương của bạn.
Lập kế hoạch cho việc chuyên chở từ trường học đến nơi làm việc và
ngược lại.
Lấy bằng lái xe hoặc thẻ căn cước của tiểu bang.
Phát triển các kỹ năng trong công việc khi tham gia các trải nghiệm
về việc làm trong nhà trường và mùa hè được trả lương hoặc không
được trả lương.
Tạo sơ yếu lý lịch hoặc hồ sơ năng lực.

Kết nối—16 tuổi trở lên

•
•
•
•

Chuẩn bị cho cách thức đưa ra quyết định của bạn về việc học tập
khi bạn bước sang tuổi 18. Quyết định xem gia đình của bạn sẽ
tham gia như thế nào.
Tìm hiểu về các chương trình ở trường đại học, các trường kỹ thuật
và các chương trình đào tạo.
Hãy xem xét sự tin cậy vào các nhu cầu đặc biệt và cân nhắc xem liệu
quyền giám hộ có phù hợp với bạn hay không.
Nộp đơn xin hưởng Trợ Cấp An Sinh Phụ Trội (SSI) hoặc Bảo Hiểm về
Khuyết Tật An Sinh Xã Hội (SSDI) tại văn phòng của Sở An Sinh Xã
Hội tại địa phương của bạn.

•
•
•
•
•
•
•

Nộp đơn xin hưởng các dịch vụ về khuyết tật phát triển (DD) tại văn
phòng về chương trình DD trong cộng đồng (CDDP) tại địa phương
của bạn.
Ghé thăm CDDP và gặp gỡ bên môi giới để lựa chọn một bên cung
cấp các dịch vụ về quản lý hồ sơ của bạn.
Nộp đơn xin hưởng các dịch vụ Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp
(VR) tại Sở VR địa phương của bạn.
Yêu cầu cố vấn về trợ cấp để tìm hiểu xem trợ cấp của mình bị ảnh
hưởng như thế nào bởi lợi tức từ công việc.
Phỏng vấn các nhà cung cấp dịch vụ việc làm có thể giúp bạn có được
công việc trước khi bạn rời nhà trường.
Mở một tài khoản phát triển cá nhân (IDA) để tiết kiệm tiền dành cho
việc học, việc làm, thiết bị chuyên dụng hoặc các mục tiêu về nhà ở
cuả bạn.
Nộp đơn xin hưởng các chương trình hỗ trợ nhà ở để thuê hoặc sở
hữu ngôi nhà của riêng bạn.

Khi bạn gần được 18 tuổi hoặc rời nhà
trường, hãy cân nhắc các hoạt động sau đây:
Trau giồi — Sau 16 tuổi
Khảo sát nhiều yếu tố trong cuộc sống trưởng thành đòi hỏi đưa ra quyết
định liên tục và lập kế hoạch chẳng hạn như:

•
•
•
•
•
•
•
•

Thời gian và tiếp cận với gia đình và bạn bè;
Các lưạ chọn tuỳ ý về phương tiện vận chuyển trong cộng đồng;
Các hoạt động giải trí mà bạn thích;
Các hoạt động về thể dục để duy trì sức khỏe;
Các cơ hội tình nguyện để nâng cao cuộc sống của bạn;
Các mục tiêu ngắn và dài hạn cho nơi bạn muốn sống khi thành
người lớn; và
Lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho
người trưởng thành bao gồm nha sĩ.
Tham gia cộng đồng của bạn thông qua các nhóm bỏ phiếu và bênh
vực. Ghi tên để bỏ phiếu!

Bạn sẽ thấy nhiều chi tiết hơn về từng hoạt động trong
các phần kế tiếp.
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Nhìn chung, các thành viên trong nhóm làm việc với nhau để giúp bạn hoàn thành các sinh hoạt này. Tuy nhiên, một cơ quan nào đó có thể có trách nhiệm
giúp bạn thực hiện một sinh hoạt. Điều đặc biệt quan trọng là cần biết phải kỳ vọng những điều gì từ mỗi cơ quan và thời điểm kỳ vọng những điều đó để
bạn có thể lập kế hoạch và đạt được các mục tiêu của bạn. Tùy thuộc vào bạn và gia đình bạn để:

•
•
•

Nêu thắc mắc về tiến trình này;
Xác định xem ai và những cơ quan nào mà bạn muốn có mặt trong nhóm lập kế hoạch của bạn; và
Yêu cầu các dịch vụ tại nhà trường và các hoạt động trong cộng đồng, bao gồm công việc được trả lương và không được trả lương, để giúp đạt được
các mục tiêu về việc làm của bạn.

Nhiều công cụ được gom trong phụ lục để giúp bạn ghi chép các tin tức quan trọng:

•
•
•
•
•

Tài liệu về các dịch vụ dành cho người trưởng thành và tính đủ điều kiện (Phụ Lục A) tóm tắt các quy định về dịch vụ và tính đủ điều kiện đối với các
chương trình có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.
Những người liên lạc trong nhóm chuyển tiếp (Phụ Lục B) là nơi để lưu giữ các tin tức liên lạc của thành viên trong nhóm.
Hồ sơ giao dịch về lập kế hoạch chuyển tiếp (Phụ Lục C) là một công cụ để ghi lại các kết quả của các cuộc trò chuyện với các thành viên trong nhóm
lập kế hoạch của bạn.
Bản khảo sát về lập kế hoạch chuyển tiếp hàng năm (Phụ Lục D) là một nơi để lưu các tin tức mà bạn tìm hiểu về những ưu điểm, sở thích, kỹ năng
của bạn và những điều khác về bạn. Bạn có thể cập nhật mẫu này mỗi năm.
Kế hoạch hành động cho mục tiêu chuyển tiếp (Phụ Lục E) là một công cụ lập kế hoạch để tập trung vào mục tiêu; cách thức đánh giá mục tiêu; các
hoạt động mà bạn sẽ làm để đạt được mục tiêu của bạn; những người chịu trách nhiệm đối với từng mục tiêu; và thời điểm sẽ hoàn thành từng hoạt
động.

Cuối cùng, việc lập kế hoạch chuyển tiếp cung cấp cho bạn nhiều cơ hội mạnh mẽ để thực hành các kỹ năng mà có thể giúp hình thành tương lai của bạn.
Các ví dụ bao gồm thiết lập mục tiêu, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định và giao dịch. Thậm chí bạn có thể chỉ đạo các cuộc họp lập kế hoạch của bạn.
Chúng tôi trao đổi nhiều hơn về vấn đề này trong mục tiếp theo.

Tài nguyên
Đạo Luật về Cải Thiện và Giáo Dục dành cho Các Cá Nhân Bị Khuyết Tật năm 2004
http://idea.ed.gov/download/statute.html
Quy Tắc Hành Chính Oregon 581-015-2000, Giáo Dục Đặc Biệt
http://arcweb.sos.state.or.us/pages/rules/oars_500/oar_581/581_015.html
Chính sách về Ưu Tiên Việc Làm của Oregon
www.oregon.gov/dhs/employment/employment-first/Documents/policy.pdf
Bản Thoả Thuận về Việc Chuyển Tiếp của Học Sinh bị Khuyết Tật sang Lực Lượng Lao Động
www.oregon.gov/dhs/DD/rebar/Documents/MOU%20Transition%20Services.pdf
Lệnh 15-01, Cung cấp các dịch vụ việc làm cho người khuyết tật trí tuệ và phát triển
www.oregon.gov/gov/Documents/executive_orders/eo_15_01.pdf
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Khái quát mục

•
•
•
•
•

Các kỹ năng tự quyết định và lý do tại sao các kỹ năng đó quan trọng
Thúc đẩy sự tự quyết định ở trường học
IEP theo chỉ đạo của học sinh
Vai trò của phụ huynh
Tài nguyên

Nói về bản
thân bạn

Thiết lập mục tiêu
và lập kế hoạch

Hướng dẫn các
cuộc họp IEP

Học sinh

Các kỹ năng tự quyết định và lý do tại sao
các kỹ năng đó quan trọng
Tự quyết định có nghĩa là có kiến thức, kỹ năng và thái độ để điều hướng
cuộc sống của riêng bạn hướng đến các mục tiêu và ước mơ của bạn về
tương lai. Một số người coi vấn đề tự quyết định là “làm chủ cuộc sống của
riêng bạn.” Nhiều nghiên cứu sưu tầm xác định mối quan hệ mạnh mẽ giữa
thực hành tự quyết định và trải nghiệm kết quả tích cực khi học tập và sau
khi tốt nghiệp, như tốt nghiệp có bằng cấp, nhận được một công việc và vào
đại học.

Lựa chọn và ra
quyết định

Lên tiếng
(tự bênh vực)

Tự điều chỉnh

Cung cấp ý
kiên phản hồi

Chịu trách
nhiệm

Hình 2. Các kỹ năng tự quyết định
Các kỹ năng tự quyết định đóng vai trò quan trọng bởi vì bạn cần chúng để tạo
ra cuộc sống mà bạn muốn. Ngoài ra, điều rất quan trọng là phát triển những kỹ năng này trước khi bạn bước sang tuổi 18, khi cha me chuyển giao quyền
sang cho bạn (xem Mục 9).
Khi bạn làm chủ cuộc sống của riêng bạn, bạn có thể tự do đưa ra quyết định của riêng mình, chịu trách nhiệm cho các hành động của bạn, kiểm soát các
dịch vụ và hỗ trợ của bạn, thực hiện quyền về tài nguyên của bạn và biết được điều gì hiệu quả và điều gì không hiệu quả đối với bạn. Đối với học sinh, điều
này có nghĩa là:

•
•
•
•
•
•

Tích cực tham gia, hoặc chỉ đạo các cuộc họp IEP của bạn;
Lên tiếng hoặc “bênh vực” cho chính mình và nói ra những điều bạn thích và không thích;
Đưa ra quyết định về cuộc sống riêng của bạn với sự hỗ trợ từ gia đình của bạn và các thành viên khác trong nhóm lập kế hoạch của bạn;
Xác định các nhu cầu cần hỗ trợ của bạn để đạt được các mục tiêu về học tập và công việc của bạn;
Đưa ra ý kiến phản hồi cho nhóm lập kế hoạch của bạn về những điều mang lại hiệu quả và những điều không mang lại hiệu quả cho bạn;
Chịu trách nhiệm về các quyết định mà bạn thực hiện và học hỏi từ những sai lầm.

Các giáo viên và phụ huynh đóng vai trò bổ sung trong việc giúp học sinh phát triển các kỹ năng tự quyết định. Để khuyến khích sự tự quyết định, các giáo
viên và phụ huynh có thể trao đổi các kỳ vọng cao với học sinh của họ sớm và thường xuyên. Các học sinh bị khuyết tật thường nhận thức được những việc
họ không thể làm được, và có nhận thức ít hơn về các ưu điểm và khả năng độc đáo của mình. Những kỳ vọng cao làm cho họ có nhiều khả năng để thành
công hơn.
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Thúc đẩy sự tự quyết định ở trường học
Các giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc giảng dạy các kỹ năng và kiến thức mà học sinh cần để có thể tự quyết định. Các giáo viên làm như vậy
bằng cách tạo các cơ hội để phát triển các kỹ năng này trong các hoạt động và trải nghiệm giáo dục đồng thời ghi chép vào IEP. Các chương trình giáo dục
dành cho tất cả học sinh cần xúc tiến các cơ hội để:

•
•
•
•
•
•
•

Lên tiếng hoặc bênh vực cho chính chúng;
Lựa chọn dựa vào sở thích và mối quan tâm cá nhân;
Tham gia các quyết định có ảnh hưởng đến phẩm chất cuộc sống của
học sinh;
Thiết lập các mục tiêu cá nhân;
Giải quyết các vấn đề có tác động làm cản trở việc hoàn thành những
mục tiêu này;
Tạo lập các kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu; và
Tự điều chỉnh và tự giải quyết các hành động hàng ngày.

Truyền đạt những kỳ vọng cao cho học
sinh sớm và thường xuyên.

Sau đây là những ví dụ về các cơ hội học tập tại trường học mà giáo viên có thể thực hiện cho các học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông.

Những năm đầu tiểu học

•
•
•

Tạo các cơ hội cho học sinh để đưa ra sự lựa chọn. Dạy học sinh kiểm soát những lựa chọn này và biết hầu hết các lựa chọn có các chọn lưạ tuỳ ý
giới hạn.
Đẩy mạnh các kỹ năng giải quyết vấn đề ban đầu bằng cách khuyến khích học sinh nói lên suy nghĩ khi các em nêu lên các vấn đề đơn giản. Giáo
viên cần làm mẫu cho các phương pháp giải quyết vấn đề của chính họ.
Cung cấp ý kiến phản hồi về kết quả của những lựa chọn của học sinh để dạy học sinh mối liên kết giữa lựa chọn và hậu quả.

Những năm cuối tiểu học và trung học

•
•
•

Dạy học sinh phân tích các lưạ chọn tuỳ ý, xác định các lý lẽ thuận và chống của từng lưạchọn tuỳ ý, và xem xét các quyết định trong quá khứ để xác
định xem những hậu quả đó có phải theo dự đoán hay mong muốn không.
Hướng dẫn học sinh thiết lập các mục tiêu cá nhân và học vấn, xác định các bước để đạt được mục tiêu, và theo dõi sự tiến bộ của học sinh.
Khuyến khích học sinh đánh giá hiệu quả học tập của các em và phản ánh cách thức cải thiện.

Trung học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp

•
•
•

Khuyến khích học sinh đưa ra quyết định có ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày của các em, bao gồm các mục tiêu về học vấn, kết quả sau khi
tốt nghiệp, lịch trình và những vấn đề khác.
Chú trọng đến mối liên kết giữa các mục tiêu do học sinh thiết lập và các quyết định hàng ngày của các em.
Dạy học sinh chỉ đạo các cuộc họp IEP của chính mình.

IEP theo chỉ đạo của học sinh
Chúng tôi khuyến khích tất cả học sinh đóng vai trò tích cực trong các cuộc họp IEP để bắt đầu làm chủ được cuộc sống của chính mình. Có rất nhiều lợi ích
khi tham gia. Với vai trò là những người tham gia tích cực, học sinh:

•
•
•
•
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Tìm hiểu thêm về tình trạng khuyết tật của các em, bao gồm cách thức nói chuyện và giải thích về tính chất của tình trạng khuyết tật của mình cho
những người khác;
Đạt được sự tự tin khi nói chuyện trước đám đông;
Tìm hiểu cách thức lên tiếng cho chính bản thân học sinh và đặt câu hỏi; và
Tham gia nhiều hơn vào việc học tập của mình.
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Lợi ích khác của việc tham gia đó là chuẩn bị cho tương lai. Khi học sinh bước sang tuổi 18 thì họ là những người trưởng thành theo pháp luật và quy trình
này giúp họ chuẩn bị sẵn sàng để chịu trách nhiệm như người trưởng thành và đưa ra quyết định của chính họ (xem Mục 9).
Bạn có thể chỉ đạo các cuộc họp IEP của bạn bằng nhiều cách. Một số học sinh bắt đầu bằng cách chào đón mọi người đến tham dự cuộc họp và giới thiệu
những người tham gia. Với việc thực hành và chuẩn bị, bạn cũng có thể trình bày những tin quan trọng về bạn (như những ưu điểm và sở thích của bạn, sự
tiến bộ về mục tiêu của bạn, hay những ý tưởng đối với những mục tiêu mới). Bạn được tự do tiếp xúc bằng ngôn từ hoặc một thiết bị trợ giúp, hãy sử dụng
bài thuyết trình bằng PowerPoint hay chia sẻ các ghi chú bằng văn bản. Cách thức bạn tham gia là tùy thuộc vào bạn.

Vai trò của phụ huynh
Phụ huynh có cơ hội cổ vũ tính tự quyết định bắt đầu từ những năm đầu đời. Ngoài việc truyền đạt những kỳ vọng cao, bạn còn có thể cung cấp những kinh
nghiệm ở nhà để bổ sung vào những việc sẽ xảy ra ở trường. Những ý tưởng sau đây để cổ vũ tính tự quyết định là xuất phát từ những phụ huynh khác của
các học sinh khuyết tật:

•
•
•
•
•
•
•

Bênh vực cho con quý vị được gia nhập vào việc học tập chung với các bạn bè đồng lứa không bị khuyết tật.
Tạo các cơ hội cho học sinh của quý vị sinh hoạt càng độc lập càng tốt ở nhà và trong cộng đồng.
Dạy con quý vị các cách giải quyết vấn đề bằng cách xác định vấn đề,
các giải pháp tư duy và cân nhắc các lý lẽ thuận và chống.
Thảo luận các vấn đề liên quan đến việc sống độc lập, như thanh toán Với tư cách phụ huynh của một đứa trẻ
bị khuyết tật, quý vị là người quan trọng
các hóa đơn và sống trong phạm vi ngân sách.
nhất trong việc giáo dục con em mình.
Cho phép học sinh lên tiếng cho bản thân em.
Quý vị biết con quý vị rõ hơn bất kỳ người
Kết nối các học sinh của quý vị với các hoạt động với bạn bè đồng lứa
nào khác.
bị và không bị khuyết tật có chung sở thích.
Hỗ trợ học sinh của quý vị tham gia hoặc chỉ đạo các cuộc họp IEP của
bản thân em.

Tài nguyên
Đẩy mạnh Tính Tự Quyết Định: Hướng Dẫn Thực Hành (2010)
http://ngsd.org/sites/default/files/promoting_self-determination_a_practice_guide.pdf
Tự Quyết định và Giáo Dục dành cho Học Sinh Khuyết Tật (2002)
http://eric.ed.gov/?id=ED470036
Cổ vũ tính Tự Quyết Định Trong Số Các Trẻ Em và Thanh Niên bị Khuyết Tật: Ý kiến từ phụ huynh dành cho phụ huynh (2011)
http://www.waisman.wisc.edu/naturalsupports/pdfs/FosteringSelfDetermination.pdf
Các Cuộc Họp IEP do Học Sinh Chỉ Đạo (2010)
http://faculty.virginia.edu/PullenLab/EDIS5141OnlineModules/Mod10/Mod10_print.html
Giáo Dục Đặc Biệt: Tài Liệu Hướng Dẫn dành cho Phụ Huynh và Người Bênh Vực, ấn bản thứ sáu (2012)
http://factoregon.org/wp-content/uploads/2012/10/DRO-SpEd_Guide-6e-with-fact-logo.pdf
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Khái quát mục

•
•
•
•
•

Lý do tại sao việc lập kế hoạch lấy con người làm trung tâm được
hướng dẫn lại hữu ích
Phương pháp dựa trên các ưu điểm
Yêu cầu kế hoạch lấy con người làm trung tâm được hướng dẫn
Hồ sơ một trang
Tài nguyên

Lịch sử của tôi

Các ưu điểm, năng
khiếu và năng lực

Các bước
tiếp theo

Lý do tại sao việc lập kế hoạch lấy con người
làm trung tâm được hướng dẫn lại hữu ích
Việc lập kế hoạch lấy con người làm trung tâm được hướng dẫn sẽ giúp bạn
và những người khác nói về những ưu điểm và giấc mơ của bạn. Nó khác
với IEP của bạn, nóhướng dẫn phần giáo dục cuả bạn. Việc lập kế hoạch lấy
con người làm trung tâm được hướng dẫn sẽ không thay thế IEP của bạn
hoặc bất kỳ tiến trình lập kế hoạch nào khác mà bạn sử dụng để nhận được
dịch vụ sau khi bạn chuyển tiếp từ nhà trường. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch
lấy con người làm trung tâm được hướng dẫn có thể cung cấp những tin
mới và giúp gia đình bạn tham gia hiệu quả hơn.

Ước mơ và
triển vọng

Những điều
có hiệu quả
Những điều không
có hiệu quả

Hình 3. Kế hoạch trọng tâm vào cá nhân của bạn

Kế hoạch lấy con người làm trung tâm được hướng dẫn của bạn:

•
•
•
•
•

Cung cấp phương cách cho gia đình và bạn bè, các giáo viên của bạn và những người khác suy nghĩ về bạn và cách thức họ có thể hỗ trợ bạn tốt nhất;
Cổ vũ các mối quan hệ làm việc tích cực giữa bạn và gia đình của bạn và những người khác trong nhóm IEP của bạn;
Cải tiến các hoạt động đánh giá và lập kế hoạch cho các dịch vụ tại trường học và các dịch vụ dành cho người trưởng thành;
Cung cấp hướng dẫn cho các dịch vụ tại nhà trường và các dịch vụ dành cho người trưởng thành để giúp bạn đáp ứng các mục tiêu về công việc và
cuộc sống của bạn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông;
Xác định các mối quan hệ và hỗ trợ tự nhiên cuả cộng đồng để giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn.

Phương pháp dựa trên các ưu điểm
Bây giờ chúng ta hãy nói về cách thức hoạt động của tiến trình lập kế hoạch lấy con người làm trung tâm. Người điều hành được đào tạo sử dụng các bài
tập được cấu trúc để thu thập tin tức về những ưu điểm, sở thích và các cơ hội trong cộng đồng của bạn. Điều này giúp tạo ra những ý tưởng về những điều
mang lại hiệu quả cho bạn. Điều này mang lại kết quả với một “hình ảnh” về con người của bạn với những khả năng trong tương lai, các bước hành động và
trách nhiệm của bạn.
Cuộc họp thường bao gồm các thành viên trong gia đình, bạn bè thân thiết và những người khác quan tâm tới bạn. Các thành viên trong gia đình và những
người khác có thể nói về những ưu điểm, sở thích và cơ hội của bạn. Các giáo viên, chuyên gia, cố vấn VR, điều phối viên dịch vụ hoặc các đại diện cá nhân
và những người khác có thể đóng góp tài nguyên và các cách thức sáng tạo để đáp ứng mục tiêu của bạn.
Các cuộc họp thường kéo dài không quá hai giờ và có thể diễn ra ở nhà của bạn hoặc bất kỳ nơi họp thoải mái nào khác. Những người điều hành thường sử
dụng tờ giấy khổ lớn dán trên tường để ghi phần thông tin bằng từ ngữ và hình ảnh. Sau đó, phần thông tin này trở thành một tài liệu được in ra để bạn có
thể mang theo bên mình đến IEP và các cuộc họp lập kế hoạch khác. Kế hoạch của bạn sẽ tóm tắt:

•
•
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Những năng khiếu và ưu điểm của bạn;
Những việc mang lại hiệu quả và những việc không mang lại hiệu quả cho bạn;
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•
•
•
•

Điều quan trọng đối với bạn và dành cho bạn;
Những sở thích, kết nối và ước mơ của bạn;
Các bước tiếp theo để giúp bạn đến được nơi bạn muốn đến; và
Những con người, chương trình và các cơ quan có thể giúp bạn đến được nơiđó.

Yêu cầu kế hoạch lấy con người làm trung tâm được hướng dẫn
Nói với giáo viên của bạn nếu bạn muốn sắp xếp lịch trình một kế hoạch lấy con người làm trung tâm dưới sự hướng dẫn. Ông ta hoặc bà ta có thể kết
nối bạn với người điều hành được huấn luyện. Bạn cũng có thể liên lạc với Hội Đồng Về Khuyết Tật Phát Triển Oregon (Oregon Council on Developmental
Disabilities) ở số 503-945-9941 hoặc số 1-800-292-4154, hoặc Tổ Chức Hợp Tác Gia Đình và Cộng Đồng Oregon (Family and Community Together
of Oregon - FACT) ở số 503-786-6082 hoặc Công Ty Hỗ Trợ Kỹ Thuật Oregon (Oregon Technical Assistance Corporation) ở số 503-364-9943 hoặc số
1-888-988-3228 để tìm một hỗ trợ viên được đào tạo tại địa phương.

Hồ sơ một trang
Hồ sơ một trang nắm bắt những ưu điểm của bạn và những hỗ trợ bạn cần để phát huy tốt nhất. Mặc dù không yêu cầu hồ sơ, bạn sẽ được hưởng quyền lợi
có thể được trình bày những ưu điểm và năng khiếu của bạn cho những người khác. Kế hoạch lấy con người làm trung tâm dưới sự hướng dẫn của bạn có
thể cung cấp phần thông tin cho hồ sơ một trang của bạn.
Bạn có thể sử dụng hồ sơ một trang theo các cách sau đây:

•
•
•
•

Để chia sẻ phần thông tin về bạn với những người bạn biết và những người gặp bạn lần đầu tiên — như các giáo viên mới, các thành viên mới của
nhóm lập kế hoạch của bạn hoặc chủ hãng có thể có;
Làm trang bìa cho IEP của bạn;
Làm nguồn tin về bạn có thể được thích ứng với môi trường trường học, các hoạt động cộng đồng hoặc kinh nghiệm làm việc; và
Như công cụ để thảo luận về những điều đang và không mang lại hiệu quả cho bạn và cách thức hỗ trợ bạn tốt nhất.

Có ba phần trong hồ sơ một trang:

•
•
•

Những người nào đánh giá cao về bạn — cá tính của bạn, năng khiếu và tài năng của bạn;
Theo bạn điều gì quan trọng nhất đối với bạn; và
Cách thức hỗ trợ bạn phát huy khả năng tốt nhất của bạn.

Tài nguyên
Tính Cấp Thiết của việc Lập Kế Hoạch Lấy Con Người Làm Trung Tâm như Thực Hành Dựa Trên Bằng Chứng (2007)
www.helensandersonassociates.co.uk/media/25609/research_person_centred_planning.pdf
Hội Đồng Về Khuyết Tật Phát Triển Oregon
www.ocdd.org
FACT Oregon
http://factoregon.org
Các kế hoạch mẫu về việc lấy con người làm trung tâm và các biểu mẫu, FACT Oregon
http://factoregon.org/resources/person-centered-plan-samples
Tại Sao Mỗi Đứa Trẻ Cần Có Một Hồ Sơ Một Trang
www.personalisingeducation.org/wp-content/uploads/2012/09/Why-every-child-needs-a-one-page.pdf
Các mẫu hồ sơ một trang, các biểu mẫu và lời khuyên dành cho việc soạn thảo các hồ sơ một trang, Cộng Đồng Học Tập đối với các Thực Hành Lấy
Con Người Làm Trung Tâm
http://www.learningcommunity.us/onepageprofiles.htm
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Khái quát mục

•
•
•
•
•
•
•

Các quy định về chuyển tiếp IEP
Các quyền lợi IEP của bạn
Nội dung kế hoạch chuyển tiếp của bạn
Các dịch vụ chuyển tiếp
Các lưạ chọn tuỳ ý về bằng cấp
Tóm tắt thành tích
Tài nguyên

Các quy định về chuyển tiếp IEP
Mục 1 chứa bản khái quát ngắn gọn về việc lập kế hoạch chuyển tiếp và
cách thức bạn và nhóm IEP của bạn có thể làm việc cùng nhau để việc
chuyển tiếp của bạn từ giai đoạn đi học sang đi làm thành công. Trong
mục này, chúng tôi sẽ thảo luận về các quy định của liên bang và tiểu
bang mà trường học của bạn phải tuân theo để lập kế hoạch và thực hiện
IEP chuyển tiếp của bạn. Phần này cũng thảo luận về các quyền của học
sinh và phụ huynh.

Quá trình lập kế hoạch chuyển tiếp của
nhóm IEP của bạn

•
•
•
•
•
•
•
•

Nhà trường sẽ gửi một thư mời họp đến học sinh và các thành
viên khác trong nhóm lập kế hoạch.
Phụ huynh hoặc học sinh trưởng thành cung cấp văn bản
chấp thuận mời các cơ quan phụ trách dịch vụ dành cho người
trưởng thành.
Nhóm giúp học sinh phát triển các ưu tiên, sở thích, nhu cầu
và các ưu điểm (PINS) của mình cho phù hợp với lứa tuổi của
học sinh.
Nhà trường ghi chép PINS trong IEP.
Học sinh và nhóm triển khai các mục tiêu bao gồm việc làm,
huấn luyện, giáo dục và cuộc sống độc lập.
Học sinh hoàn tất khóa học mỗi năm để đáp ứng các quy định
về bằng tốt nghiệp.
Học sinh và nhóm triển khai các mục tiêu hàng năm hỗ trợ các
mục tiêu của học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Nhà trường gửi cho phụ huynh và học sinh bản thông báo về
việc chuyển giao các quyền giáo dục trước khi em bước sang
tuổi 18 (xem Mục 9).

IEP của bạn phải có kế hoạch chuyển tiếp với các mục tiêu, các hoạt động
và dịch vụ được thiết kế để giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn vào thời
điểm bạn bước sang tuổi 16. Các dịch vụ chuyển tiếp giúp bạn chuyển từ giai đoạn đi học sang đi làm, tiếp tục học lên, các dịch vụ dành cho người trưởng
thành, sống độc lập hoặc các hình thức tham gia cộng đồng khác. Kế hoạch của bạn dựa trên mục tiêu và ước vọng của bạn về tương lai. Do đó, các hoạt
động được mô tả trong kế hoạch của bạn phải nêu lên các ưu tiên, sở thích, nhu cầu và ưu điểm (PINS) được xác định bằng cách đánh giá việc chuyển tiếp
phù hợp lứa tuổi.
Trong các cuộc họp IEP của bạn, bạn và nhóm IEP của bạn sẽ quyết định bạn cần những dịch vụ chuyển tiếp nào. Bạn và cha mẹ bạn sẽ được hưởng lợi ích
từ việc tích cực tham gia vào các cuộc họp IEP và biết được các quyền lợi về IEP của bạn.

Các quyền lợi IEP của bạn
Theo Quy Tắc Hành Chính Oregon (OAR) về Giáo Dục Đặc Biệt, bạn có quyền:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Nhận thông báo bằng văn bản bất cứ lúc nào học khu đề nghị xem xét hoặc sửa đổi IEP của bạn;
Nhận thông báo bằng văn bản bất cứ lúc nào học khu từ chối thực hiện thay đổi mà bạn đã yêu cầu đối với IEP;
Yêu cầu tổ chức cuộc họp IEP bất cứ lúc nào;
Có mặt và tham gia tất cả các cuộc họp IEP của bạn;
Mời những người khác đến các cuộc họp IEP của bạn;
Nhận một bản sao IEP của bạn; và
Được giải thích về bất kỳ phần nào trong IEP của bạn.
Để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào trong IEP:
• Yêu cầu tổ chức nhiều cuộc họp IEP hơn;
• Yêu cầu hòa giải;
• Viết thư khiếu nại; hoặc
• Yêu cầu một phiên điều trần về việc tố tụng đúng thời điểm.
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Nội dung kế hoạch chuyển tiếp của bạn
Như đã nói ban đầu, kế hoạch chuyển tiếp của bạn phải nêu lên các mục tiêu của bạn và cung cấp những trải nghiệm về học tập, làm việc và cộng đồng mà
bạn cần có để đạt được mục tiêu. Kế hoạch của bạn sẽ xác định những việc mà trường học của bạn và những người khác sẽ làm để giúp bạn đạt được mục
tiêu của bạn.
Sau đây là bản tóm tắt rất ngắn gọn về từng phần trong IEP của bạn. Để biết thêm tin tức về các điều khoản được liệt kê dưới đây, hãy truy cập Mạng Lưới
Cộng Đồng Chuyển Tiếp (xem mục Tài Nguyên).
IEP của bạn bao gồm:
• Các đánh giá phù hợp lứa tuổi xác định các ưu tiên, sở thích, nhu cầu và ưu điểm của bạn (PINS). Những đánh giá này có thể bao gồm bảng liệt
kê sở thích, huấn luyện tại nơi làm việc hay một cuộc phỏng vấn với bạn.
• Các mục tiêu có thể đo lường được đối với cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông để có việc làm, khóa huấn luyện, học tập và cuộc
sống độc lập. Những mục tiêu này phải được dựa trên các đánh giá phù hợp lứa tuổi và PINS của bạn.
• Các dịch vụ chuyển tiếp để được hướng dẫn, làm việc, kinh nghiệm cuả cộng đồng hoặc các dịch vụ chuyên nghiệp liên quan để giúp bạn đạt
được mục tiêu của mình sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.
• Quá trình học tập mô tả các lớp học mà bạn sẽ tham gia mỗi năm cho đến khi bạn tốt nghiệp. Điều này phải liên quan đến các mục tiêu của bạn
sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.
• Các mục tiêu IEP hàng năm. Bạn và nhóm của bạn thiết lập các mục tiêu quy mô mỗi năm để giúp bạn đạt được chủ đích toàn diện về học vấn
và chức năng của bạn.
• Sự tham gia của các cơ quan khác ngoài trường học với sự chấp thuận của bạn và/hoặc cha mẹ của bạn. Bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức
dịch vụ và các tài nguyên khác trong cộng đồng.

Các dịch vụ chuyển tiếp
Bạn và nhóm của bạn sẽ lập kế hoạch về khóa học và thiết kế các dịch vụ
chuyển tiếp để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. IEP của bạn sẽ ghi lại
các dịch vụ này cho thấy mối quan hệ rõ ràng giữa các mục tiêu của bạn với
các dịch vụ mà bạn nhận được. Ví dụ về các dịch vụ chuyển tiếp bao gồm:

•
•
•
•
•
•

Kinh nghiệm cuả cộng đồng;
Kiếm việc làm;
Đánh giá nghề nghiệp;
Huấn nghệ;
Hướng dẫn về các sinh hoạt của cuộc sống hàng ngày; và
Các mục tiêu cho đời sống sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các dịch vụ chuyển tiếp liên quan đến công việc
Bạn và cha mẹ của bạn có thể yêu cầu kinh nghiệm làm việc được hoặc
không được trả lương để giúp bạn phát triển các kỹ năng làm việc.
Những kinh nghiệm này cần phản ánh những ưu điểm và sở thích nghề
nghiệp của bạn. Trường học của bạn phải giúp bạn có được các kỹ năng
làm việc liên quan đến các sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của bạn
được ghi trong IEP của bạn. Tin tức từ kế hoạch lấy con người làm trung
tâm hoặc quy trình sắp xếp cộng đồng của bạn (Mục 5) cũng có thể giúp
phát triển những kinh nghiệm liên quan đến công việc trong khi bạn vẫn
còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhóm của bạn cũng cần giúp bạn sắp
xếp cho bạn một công việc và theo dõi bạn trong thời gian chuyển tiếp từ
giai đoạn đi học sang đi làm.

Thực tập sinh

Kinh nghiệm
làm việc được
trả lương

Thăm các nơi
làm việc

Các dịch vụ chuyển
tiếp liên quan đến
công việc mà bạn có
thể yêu cầu
Thực tập phỏng
vấn xin việc

Cố vấn

Dự khán công việc

Hình 4. Các dịch vụ chuyển tiếp liên quan đến công việc
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Hỏi nhóm của bạn xem trường học hoặc cộng đồng của bạn có những cơ hội nào. Những kinh nghiệm tại chỗ làm việc bên ngoài nhà trường hình thành
các sở thích nghề nghiệp của bạn và giúp bạn phát triển các kỹ năng quan trọng trong công việc. Sau đây là một số các hoạt động phổ biến nhất, được thể
hiện trong Hình 4.

•
•
•
•
•
•

Tập dượt các cuộc phỏng vấn xin việc để thực hành các kỹ năng phỏng vấn;
Những cuộc thăm viếng nơi làm việc, dành được sự đánh giá cao đối với nhiều loại công việc khác nhau trong cộng đồng của bạn;
Theo dõi công việc theo sở thích của bạn, tại đây bạn đi cùng một công nhân đến công việc mà bạn thích trong ngày làm việc tiêu biểu của nhân
viên đó;
Thực hiện cố vấn trong trường hợp bạn làm việc với một người cố vấn giàu kinh nghiệm hướng dẫn bạn;
Kinh nghiệm về công việc hạn chế thời gian hoặc thực tập được trả lương hoặc không được trả lương; và
Các công việc bán thời gian hoặc công việc mùa hè được trả lương với sự hỗ trợ của nhân viên nhà trường.

Các lưạ chọn tuỳ ý về bằng cấp
Sở Giáo Dục Oregon (ODE) cung cấp bốn lựa chọn khi rời nhà trường. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu từng lưạ chọn tuỳ ý để bạn có thể theo đuổi một lưạ
chọn tuỳ ý phù hợp tốt nhất với các mục tiêu và ước mơ của bạn. Ví dụ, nếu bạn có kế hoạch đi học cao đẳng hoặc vào học một trường đại học, bạn nên học
tập để đạt được mảnh bằng Oregon. Các cơ hội học tập sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, hỗ trợ tài chính liên bang và quân đội bị hạn chế với bằng
cấp đượcđiều chỉnh và giấy chứng nhận thay thế.
Các nhà lập pháp Oregon đã thông qua Dư Luật Hạ Viện 2193 trong phiên họp năm 2013. Bây giờ, các học khu và các trường bán công phải thông báo cho
phụ huynh mỗi năm về các lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và các quy định của các trường đó. Các bậc phụ huynh bắt đầu nhận được tin
tức này khi con cái họ đang học lớp năm. Sau đây là mô tả từng lưạ chọn tuỳ ý và so sánh (Bảng 1). Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các lựa chọn này
một cách cẩn thận và thảo luận với nhóm IEP của bạn.
Bằng tốt nghiệp Oregon là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức được trao cho bất cứ học sinh nào hoàn thành 24 tín chỉ được quy
định với trình độ ở lớp của học sinh đó (Bảng 1). Điều này có thể bao gồm các điều kiện thích nghi hợp lý cho những học sinh bị khuyết tật. Bằng
tốt nghiệp Oregon chuẩn bị cho học sinh để vào học thẳng bất kỳ trường cao đẳng hay đại học nào, gia nhập lực lượng lao động hoặc quân đội. Nếu
mục tiêu của bạn bao gồm các cơ hội này, bằng tốt nghiệp Oregon phù hợp với bạn.
Một bằng tốt nghiệp sửa đổi là bằng tốt nghiệp dành cho những học sinh mà, vì lý do khuyết tật hoặc điều kiện y tế, không thể hoàn thành 24
tín chỉ ở cấp lớp cần thiết cho một bằng tốt nghiệp Oregon (kể cả khi có sự hỗ trợ hợp lý). Tuy nhiên, các học sinh hoàn thành tất cả các quy định khác
của tiểu bang để nhận bằng tốt nghiệp Oregon. Lưạ chọn tuỳ ý này chỉ được cứu xét sau khi bạn bắt đầu học trung học phổ thông và gặp khó khăn
học tập với trình độ tại lớp của bạn.
Ghi chú: Một số trường cao đẳng hoặc trường thương mại có thể chấp nhận các học sinh Oregon nhận được bằng tốt nghiệp sửa đổi. Những học sinh
này có thể đủ điều kiện để nhận được một số loại hỗ trợ tài chính của liên bang.
Bằng tốt nghiệp nới đươc điều chỉnh chỉ dành cho những học sinh không có khả năng thực hiện đầy đủ các quy định đối với bằng tốt nghiệp
Oregon hoặc bằng tốt nghiệp sửa đổi do tình trạng khuyết tật trí tuệ hoặc bệnh nghiêm trọng hoặc chấn thương xảy ra sau lớp tám.
Giấy chứng nhận thay thế có sẵn dành cho các học sinh không đáp ứng được quy định về bằng tốt nghiệp. Những quy định đối với giấy chứng
nhận thay thế thay đổi tùy theo từng học khu.
Nếu bạn không nhận được bằng tốt nghiệp Oregon, bạn có thể có thêm ba năm nữa để nhận các dịch vụ giáo dục cả ngày (cho đến khi 21 tuổi). Trong thời
gian này, bạn sẽ tập trung vào việc chuyển tiếp từ giai đoạn đi học sang đi làm và cuộc sống của người trưởng thành. Bạn cũng sẽ được cung cấp 990 giờ
dịch vụ một năm như khi học tại trường trung học phổ thông.
Sau đây là bản tóm tắt các quy định về tín dụng bằng tốt nghiệp. Cũng bao gồm các kỹ năng và các tín dụng mà bạn sẽ cần cho mỗi lưạ chọn tuỳ ý về bằng
tốt nghiệp.

15

Mục 4: Các dịch vụ chuyển tiếp

Bảng 1. Các quy định về tín chỉ cho bằng tốt nghiệp và kỹ năng cần thiết năm 2014
Các môn học

Bằng tốt nghiệp Oregon

Bằng tốt nghiệp sửa đổi

Bằng tốt nghiệp được điều chình

Tiếng Anh/môn luyện kỹ
năng về ngôn ngữ

4

3

2

Toán Học

3
2

2

Nghiên cứu Khoa học và kinh
nghiệm trong phòng thí nghiệm

2

2

Các môn khoa học xã hội

3

22

3

Huấn luyện thể dục

1

1

1

Y tế

1

1

1

Ngôn ngữ thứ hai/ nghệ
thuật/ giáo dục nghề nghiệp
và kỹ thuật

3

13

1

Các môn tự chọn

6

124

Tổng số tín chỉ

24

24

12

Môn đọc

Môn đọc

Không áp dụng

Môn viết

Môn viết

Không áp dụng

Môn toán

Môn toán

Không áp dụng

Nội dung môn Đại Số 1 trở lên
Khoa Học

Các kỹ năng cần thiết

3

Tóm tắt thành tích
Nhà trường phải cung cấp một bản tóm tắt về thành tích (SOP) trong năm cuối cùng tại trường trung học phổ thông khi bạn tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp
Oregon hoặc rời khỏi trường vào cuối năm học, tại thời điểm đó bạn bước sang tuổi 21. ODE khuyến cáo nhưng không đòi hỏi các học khu phải cung cấp
một SOP cho học sinh tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp sửa đổi hay được điều chỉnh hoặc một giấy chứng nhận thay thế.
SOP tóm tắt thành tích của bạn ở trường. Có thể bao gồm những hỗ trợ mang lại hiệu quả cho bạn trong trường trung học phổ thông và các khuyến nghị
về điều kiện thích nghi cho công việc hoặc trường đại học. Bạn có thể sử dụng SOP của bạn để thảo luận về những ưu điểm của bạn và nhu cầu hỗ trợ trong
các dịch vụ dành cho người trưởng thành của bạn, học đại học hoặc đi làm. Bạn cũng có thể sử dụng kế hoạch lấy con người làm trung tâm được hướng
dẫn hoặc hồ sơ một trang theo cách này.

2
Các môn khoa học xã hội có thể bao gồm môn lịch sử, giáo dục công dân, địa lý và kinh tế học (bao gồm môn tài chính cá nhân).
3
Các môn ngôn ngữ thứ hai/môn nghệ thuật/những đơn vị về giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật (CTE) có thể tìm được trong bất kỳ khóa học nào hoặc kết hợp khóa học.
4

Các học khu và trường bán công uyển chuyển trong việc cấp 12 đơn vị tín chỉ còn lại. Các tín chỉ phải đáp ứng nhu cầu của học sinh được ghi rõ trong kế hoạch giáo dục của học sinh. Các kỳ vọng và tiêu
chuẩn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về nội dung học tập cuả trình độ thích hợp ở lớp học. Những tín chỉ này có thể bao gồm: (a) các tín dụng chính bổ sung; (b) giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật; (C) các
môn tự chọn; và (D) phát triển nghề nghiệp.
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Tài nguyên
Transition Community Network (Mạng Lưới Cộng Đồng Chuyển Tiếp)
http://tcntransition.org
Bằng tốt nghiệp Oregon
www.ode.state.or.us/search/page/?id=2861
Bằng tốt nghiệp sửa đổi
www.ode.state.or.us/gradelevel/hs/transition/modifieddiplomaoar.pdf
Bằng tốt nghiệp được điều chình
www.ode.state.or.us/gradelevel/hs/transition/extendeddiplomaoar.pdf
Giấy chứng nhận thay thế
www.ode.state.or.us/gradelevel/hs/transition/alternativecertificateoar.pdf
Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Các Lưạ Chọn tuỳ ý về Bằng Tốt Nghiệp
www.ode.state.or.us/gradelevel/hs/transition/moddipfaq-final.pdf
Văn Thư Đánh Số cuả Hành Pháp 008-2013-14 — Bằng Tốt Nghiệp Sửa Đổi và được điều chỉnh —
Làm Rõ Về Khoản Tài Trợ Liên Bang
www.ode.state.or.us/news/announcements/announcement.aspx?=9806
Thư gửi phụ huynh từ PPS về các dịch vụ chuyển tiếp
www.youthrightsjustice.org/media/1939/FINAL%20PPS%20CTP%20parent%20letter.pdf
Ví dụ về các phương pháp đánh giá việc chuyển tiếp, định nghĩa, ví dụ và các trang web
www.education.nh.gov/instruction/special_ed/documents/age_app_trans_assess.pdf
Bộ Giáo Dục Oregon (ODE) và các tài nguyên Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật
www.careertech.org/Oregon
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Khái quát mục

•
•

Các tài nguyên tự nhiên trong cộng đồng của bạn
Triển khai bảng kê khai cuả cộng đồng

Việc chuyển tiếp liên quan đến một số người và cơ quan hoặc các tài
nguyên chính thức (như trường học và các dịch vụ dành cho người
trưởng thành). Tất cả đều có những quy định về tính đủ điều kiện và
quỹ tài trợ của chính phủ. Bạn cũng sẽ được hưởng lợi từ các mối liên
kết với người dân, địa điểm và tổ chức địa phương. Mục này đưa ra
những ý tưởng để giúp bạn tìm thấy tài nguyên cuả cộng đồng để tạo
cơ hội cho việc làm và những kinh nghiệm cuả cộng đồng được ghi
chép trong IEP của bạn.

Các tài nguyên tự nhiên trong cộng đồng
của bạn
Mỗi khu phố lân cận và cộng đồng xung quanh đều có những tài nguyên
độc đáo và quan trọng đối với những người sống, làm việc và vui chơi
ở đó. Các dân cưláng giềng thường xuyên quan tâm đến nhau và đến
cùng nhau liên hoan và vui chơi. Các khu vực lân cận cũng bao gồm các
doanh nghiệp, các trung tâm cộng đồng, những địa điểm tái tạo và các
tổ chức dân sự và tâm linh. Những người dân và những địa điểm này là
tài nguyên tự nhiên trong cộng đồng của bạn.

Các giáo viên và
nhân viên nhà
trường
Bạn bè và những
người quen thân
của bạn

Các cơ quan khác

Học sinh
và gia đình
Người đại diện
cá nhân hoặc điều
phối viên dịch vụ

Các tài nguyên
cộng đồng
Nhân viên tư vấn
phục hồi chức năng
hướng nghiệp

Hình 1a. Nhóm lập kế hoạch chuyển tiếp của bạn

Triển khai bảng kê khai cuả cộng đồng
Trường học của bạn và các cơ quan khác có thể hoặc không thể giúp bạn kết nối với các tài nguyên này, nhưng bạn và gia đình của bạn có thể tự làm điều
này. Ví dụ, bạn có thể:

•
•
•

Triển khai bảng kê khai cuả cộng đồng. Liệt kê những địa điểm và sự kiện trong cộng đồng của bạn mà mọi người thường dành thời gian lui tới. Lập
kế hoạch thăm viếng để vui chơi. Bạn cũng có thể kết nối với những người có chung sở thích.
Hãy nghĩ đến bảng kê khai của bạn như là tài nguyên cho công việc và kinh nghiệm cuả cộng đồng trong IEP của bạn. Chia sẻ bảng kê khai của
bạn với nhóm IEP của bạn để xác định xem chúng phù hợp với kế hoạch của bạn như thế nào. Những tài nguyên này cũng hữu ích trong việc lập kế
hoạch lấy con người làm trung tâm được hướng dẫn.
Hãy tìm cách để tình nguyện tại các sinh hoạt cuả cộng đồng hoặc với các tổ chức phục vụ cộng đồng. Bạn có thể phát triển các kết nối có giá trị cho
công việc tương lai.
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Khái quát mục

•
•
•
•
•
•
•
•

Tính đủ điều kiện để nhận các dịch vụ về khuyết tật phát triển
Quản lý hồ sơ – đó là lựa chọn của bạn!
Đánh giá nhu cầu của người trưởng thành (ANA)
Kế hoạch hỗ trợ cá nhân (ISP)
Các dịch vụ DD dành cho người lớn
Sử dụng các dịch vụ của bạn để có một công việc
Giải quyết vấn đề
Tài nguyên

Chương Trình Về Khuyết Tật Phát Triển (Văn Phòng Dịch Vụ Khuyết Tật Phát
Triển, hay còn gọi là ODDS) cung cấp các dịch vụ giúp mọi người đạt được
các mục tiêu của họ. Nếu bạn có đủ điều kiện, các dịch vụ dành cho khuyết
tật phát triển (DD) có thể giúp bạn sống, làm việc và tận hưởng cuộc sống
trưởng thành của bạn trong cộng đồng.

Các giáo viên và
nhân viên nhà
trường
Bạn bè và những
người quen thân
của bạn

Các cơ quan khác

Học sinh
và gia đình
Người đại diện
cá nhân hoặc điều
phối viên dịch vụ

Các tài nguyên
cộng đồng
Nhân viên tư vấn
phục hồi chức năng
hướng nghiệp

Tính đủ điều kiện để nhận các dịch vụ về
khuyết tật phát triển

Hình 1b. Nhóm lập kế hoạch chuyển tiếp của bạn

Liên lạc với Chương Trình Cộng Đồng Dành Cho Người Khuyết Tật Phát Triển (CDDP) ở địa phương của bạn để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện nhận các
dịch vụ đó hay không. Nhân viên phụ trách tính đủ điều kiện sẽ giúp bạn hoàn thành đơn và thu thập bất kỳ tài liệu cần thiết nào. Nhóm IEP của bạn cũng
có thể giúp bạn. Đơn có sẵn trên trang web ODDS bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga và tiếng Việt.
Nhân viên phụ trách tính đủ điều kiện sẽ sử dụng đơn đã được hoàn tất của bạn và các tài liệu khác để xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận các dịch vụ về
DD hay không. Nói chung, bạn có thể đủ điều kiện nếu:

•
•
•

Bạn bị khuyết tật về trí tuệ hoặc phát triển;
Tình trạng khuyết tật này khiến cho các kỹ năng sinh hoạt hàng
ngày như đi bộ và giao tiếp trở nên khó khăn; và
Tình trạng khuyết tật của bạn không do rối loạn tâm thần, suy giảm
cảm giác, rối loạn nhân cách, lạm dụng dược chất, khuyết tật khả
năng học tập hoặc rối loạn thần kinh làm mất chú ý (ADHD) gây ra.

Một CDDP phải cho bạn biết nếu bạn có đủ điều kiện cho dịch vụ khuyết tật
phát triển trong vòng 10 ngày sau khi nhận đơn xin dịch vụ hỗ trợ của bạn.
Bạn sẽ nhận được thư "Thông Báo về Các Quyền Lợi" qua đường bưu điện.
Lá thư đó giải thích ba điều:

•
•
•
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Liệu bạn có đủ điều kiện nhận các dịch vụ về DD hay không và lý do
tại sao;
Bạn có quyền dự phiên điều trần hành chính nếu nhận thấy bạn
không đủ điều kiện (trong phiên điều trần này, bạn có thể giải thích
lý do tại sao bạn có đủ điều kiện); và
Cách thức nộp yêu cầu phiên điều trần hành chính.

Tình trạng khuyết tật phát triển là gì?
Tình trạng khuyết tật phát triển (DD) là sự suy giảm nghiêm trọng
về trí tuệ hoặc thể chất hoặc là sự kết hợp các tình trạng suy giảm
về tinh thần và thể chất:

•
•
•

Bắt đầu xuất hiện trước khi một người ở tuổi 22 hoặc 18 mắc
tình trạng khuyết tật về trí tuệ;
Bắt đầu xuất hiện và trực tiếp ảnh hưởng đến não bộ và đã
tiếp diễn, hoặc dự kiến tiếp diễn vô thời hạn; và
Gây ra các vấn đề nghiêm trọng với hành vi như giao tiếp, chải
chuốt, ăn mặc, các kỹ năng về an toàn và xã hội.

Xem định nghĩa đầy đủ của "tình trạng khuyết tật phát triển" và
các thuật ngữ liên quan trong OAR 411-320-0020.
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Ghi chú: Chúng tôi khuyến nghị bạn tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện nhận các dịch vụ về DD
trong năm đầu tiên ở trường trung học phổ thông hoặc sớm hơn hay không. Điều này sẽ giúp bạn
và đại diện cá nhân hoặc điều phối viên dịch vụ của bạn lập kế hoạch việc chuyển tiếp của bạn
càng sớm càng tốt.

Hình 5. Các bước để nhận các dịch vụ về DD
1. Hoàn thành Mẫu Ghi Danh cho DD

Quản lý hồ sơ – đó là lựa chọn của bạn!
Sau khi bạn có đủ điều kiện nhận các dịch vụ, bạn sẽ thông qua một quá trình cố vấn về lựa chọn để
biết thêm về các lựa chọn của mình trong việc quản lý hồ sơ cũng như các dịch vụ ODDS sẳn có khác.
Nếu bạn là một người trưởng thành đang sống trong gia đình của bạn hoặc nhà riêng của bạn, bạn có
thể chọn nhận các dịch vụ quản lý hồ sơ từ:

•
•

Điều phối viên dịch vụ (SC) tại CDDP địa phương của bạn; hoặc
Một đại diện cá nhân (PA) tại bên môi giới dịch vụ hỗ trợ ở địa phương.

CDDP là các văn phòng của tiểu bang tại địa phương phục vụ một quận hoặc nhiều hơn. Họ
xác định tính đủ điều kiện và cung cấp các dịch vụ quản lý hồ sơ và các dịch vụ tại nhà và cộng
đồng dành cho trẻ em và người trưởng thành bị khuyết tật trí tuệ và phát triển (IDD).
Bên môi giới về các dịch vụ hỗ trợ là các tổ chức tư nhân cung cấp các dịch vụ về quản lý
hồ sơ và các dịch vụ tại nhà và cộng đồng dành cho người trưởng thành với IDD. Các bên môi
giới tuân theo triết lý về quyền tự quyết định. Họ tập trung vào việc giúp mọi người điều hành
các dịch vụ và cuộc sống riêng của họ. Tìm hiểu thêm tại www.mybrokeragemychoice.org.
Người quản lý hồ sơ của bạn là chìa khóa của bạn để nhận được sự giúp đỡ để sống cuộc sống mà bạn
muốn. Bạn cần cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ này. Chúng tôi khuyến nghị bạn ghé thăm
CDDP hoặc bên môi giới tại địa phương để tìm sự lựa chọn thích hợp cho bạn và ước vọng của bạn
cho cuộc sống.

2. Nộp các tài liệu yêu cầu
(90 ngày kể từ ngày ghi danh)

3. Nộp đơn đã hoàn tất

4. Kết quả xác định tính đủ điều
kiện và thông báo về quyền
pháp lý (10 ngày kể từ ngày
hoàn tất nộp đơn)

5. Tư vấn lưạ chọn

Đánh giá về nhu cầu của người trưởng thành
Sau khi bạn đủ điều kiện để nhận các dịch vụ, SC hoặc PA của bạn sẽ tiến hành đánh giá nhu cầu của
người trưởng thành (ANA) với bạn. ANA là một loạt các câu hỏi riêng tư sẽ biểu thị loại hỗ trợ nào và
lượng hỗ trợ bạn cần.
ANA xem xét sự hỗ trợ mà bạn cần vào một ngày đặc biệt. Một số câu hỏi về những việc làm cá nhân
như bạn cần số lượng trợ giúp để sử dụng nhà vệ sinh hoặc chăm sóc cơ thể của bạn. Các câu hỏi
khác về các chủ đề như lượng giúp đỡ cần thiết để giao tiếp, di chuyển xung quanh trong cộng đồng
của bạn hoặc quản lý tiền bạc.
Đánh giá nhu cầu của người trưởng thành có thể không gom được tất cả các nhu cầu hỗ trợ của bạn.
Ví dụ, không phải lúc nào bạn cũng nói chuyện hoặc di chuyển xung quanh theo cách thức giống
nhau tại mọi thời điểm. Kết quả, một số nhu cầu về hỗ trợ của bạn có thể không được rõ ràng trong
cuộc họp ANA của bạn. Hãy suy nghĩ về tất cả các hỗ trợ cần thiết cho bạn. Sau đây là một số ý tưởng
để giúp bạn sẵn sàng cho ANA của bạn:

•
•

Hãy suy nghĩ về một ngày đặc biệt. Lên danh sách về bất kỳ sự giúp đỡ nào mà bạn nhận được
từ gia đình hoặc bạn bè trong những thời điểm khác nhau trong ngày.
Mời mọi người đến tham dự cuộc họp ANA mà bạn biết rõ (như anh em ruột, cha mẹ hoặc bạn
bè thân thiết) để chia sẻ tin tức về bạn.

Kết quả đánh giá nhu cầu của người trưởng thành sẽ dẫn đến kế hoạch hỗ trợ cá nhân của bạn.

6. Đánh giá mức độ chăm sóc
(45 ngày kể từ ngày nộp đơn)

7. Đánh giá nhu cầu người lớn
(45 ngày kể từ ngày nộp đơn)

8. Kế hoạch hỗ trợ cá nhân
(90 ngày kể từ ngày
nộp đơn)

9. Các dịch vụ được cung cấp
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Kế hoạch hỗ trợ cá nhân (ISP)
Kế hoạch hỗ trợ cá nhân (ISP) của bạn là một tài liệu quan trọng giải thích các nhu cầu, mục tiêu, lựa chọn và dịch vụ của bạn cho năm tiếp theo. ISP của
bạn dựa trên kết quả ANA của bạn. ISP của bạn:

•
•
•

Mô tả về một ngày trọn vẹn và hạnh phúc là như thế nào và những hỗ trợ mà bạn cần để có được ngày như vậy;
Tìm hiểu và xác định việc làm và các mục tiêu khác của bạn; và
Mô tả kế hoạch hỗ trợ của bạn để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Trong cuộc họp ISP của bạn, bạn sẽ nói chuyện với nhóm ISP của bạn về sở thích của bạn. Bạn sẽ quyết định các mục tiêu của mình và sự hỗ trợ mà bạn cần.
Nhóm ISP của bạn bao gồm bạn và SC hoặc PA của bạn và bất kỳ người nào khác mà bạn mời tham gia; ví dụ, bạn bè, gia đình hoặc đại diện từ các cơ quan
khác hỗ trợ bạn.
Sau khi kế hoạch của bạn hoàn thành, SC hoặc PA của bạn sẽ kết nối bạn với các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng. Bạn có thể phỏng vấn họ để lựa chọn
những nhà cung cấp các hỗ trợ mà bạn cần. Yêu cầu SC hoặc PA của bạn đưa ra lời khuyên để phỏng vấn các nhà cung cấp.
Bạn và nhóm ISP của bạn sẽ gặp nhau ít nhất một lần một năm để cập nhật các mục tiêu của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu một cuộc họp về lập kế
hoạch tại bất kỳ thời điểm nào cần hỗ trợ hoặc thay đổi các mục tiêu của bạn.

Medicaid là gì?
Medicaid là chương trình y tế dành cho những người và các gia đình có lợi tức thấp được tài trợ thông qua sự hợp tác giữa Oregon và chính phủ
liên bang. Các Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid liên bang (CMS) tạo lập các quy tắc. Oregon quản trị chương trình Medicaid của mình với
sự chấp thuận của CMS. Các dịch vụ Medicaid có sẵn thông qua các chương trình Medicaid của tiểu bang và các miễn trừ tại nhà và cộng đồng. Các
điều kiện miễn trừ miễn trừ quyền cuả bạn nhận dịch vụ trong một cơ sở. Điều này khiến bạn có thể nhận các dịch vụ trong cộng đồng của bạn.

Các chương trình Medicaid của tiểu bang
Chương trình Medicaid của tiểu bang là hợp đồng giữa Oregon và CMS. Chương trình của tiểu bang giải thích cách thức Oregon quản trị các chương
trình được bảo hiểm bởi kế hoạch của tiểu bang. Chương trình này cũng giải thích những người nào được bảo hiểm, các dịch vụ nào được bảo
hiểm, cách thức trả lương cho các nhà cung cấp, và các biện pháp bảo đảm phẩm chất.
Các chương trình Medicaid của tiểu bang là các quyền hạn. Điều này có nghĩa là bạn không thể nằm trong danh sách chờ để tiếp cận các dịch vụ
trong chương trình của tiểu bang. Nếu bác sĩ hoặc việc đánh giá cho rằng bạn cần có dịch vụ trong chương trình của tiểu bang mà bạn đủ điều kiện
nhận, bạn phải nhanh chóng nhận dịch vụ đó. Nếu bạn cần một dịch vụ trong chương trình của tiểu bang, Oregon không thể nói Oregon không có
các tài nguyên để cung cấp dịch vụ đó.
Oregon có hai chương trình của tiểu bang phục vụ những người với IDD:
1. Chương Trình Y Tế Oregon cung cấp khoản bảo hiểm y tế cơ bản (bác sĩ, bệnh viện, thuốc theo toa) cho các cá nhân và gia đình có lợi tức lên
đến 138% so với mức nghèo của liên bang (FPL).
2. Lựa Chọn Đầu Tiên của Cộng Đồng (Kế Hoạch K) cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân và các dịch vụ khác tại nhà và trong các cơ sở cộng
đồng. Để nhận các dịch vụ này bạn phải:
• Được đánh giá và đáp ứng tiêu chuẩn "mức chăm sóc tại cơ sở (LOC)". Bạn cần được chăm sóc tại một bệnh viện, cơ sở điều
dưỡng hoặc cơ sở nếu bạn không có các dịch vụ này.
• Lợi tức cá nhân hoặc gia đình lên đến 138% FPL hay nằm trong điều kiện miễn trừ.
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Mục 6: Các dịch vụ Khuyết Tật Phát Triển dành cho Người Lớn

Các điều kiện miễn trừ tại nhà và cộng đồng của Medicaid
Các điều kiện miễn trừ tại nhà và cộng đồng của Medicaid cho phép các tiểu bang cung cấp các dịch vụ dài hạn trong môi trường “tại nhà và cộng
đồng” thay vì nhà điều dưỡng, bệnh viện hoặc cơ sở về tâm thần của tiểu bang dành cho những người có IDD. Oregon sử dụng hai chương trình miễn
trừ để cung cấp các dịch vụ cộng đồng cho người trưởng thành có IDD – điều kiện miễn trừ cho dịch vụ toàn diện và miễn trừ cho dịch vụ hỗ trợ.
Các điều kiện miễn trừ khác với các kế hoạch của tiểu bang bởi vì chúng có thể:

•
•
•
•

Có danh sách chờ;
Giới hạn cho một số người, như người trưởng thành có IDD;
Có các quy tắc về lợi tức khác với kế hoạch tiểu bang. Các chương trình miễn trừ IDD của Oregon cho phép lợi tức lên đến 300% SSI; và
Chỉ xem xét lợi tức của người đó chứ không phải lợi tức của gia đình đối với các mục đích về tính đủ điều kiện.

Các dịch vụ về DD dành cho người trưởng thành
Oregon cung cấp các dịch vụ về DD dành cho người trưởng thành thông qua các chương trình Medicaid được tiểu bang và liên bang tài trợ:

•
•

Tùy ý Lựa Chọn Đầu Tiên của Cộng Đồng hay còn gọi là “Kế Hoạch K”; và
Các miễn trừ tại nhà và cộng đồng. Oregon có hai miễn trừ Medicaid phục vụ người trưởng thành — Miễn Trừ Dịch Vụ Toàn Diện và Miễn Trừ Dịch Vụ
Hỗ Trợ.

Cả Kế Hoạch K và các miễn trừ cung cấp các dịch vụ dài hạn tại nhà và cộng đồng của bạn chứ không phải ở nhà điều dưỡng hay bệnh viện. Những hỗ trợ
này cũng có thể cho phép bạn nhận được những gì bạn cần để duy trì công việc trong khi bạn vẫn đang đi học.
Các chương trình Medicaid cung cấp các dịch vụ về DD rất phức tạp. Bạn có thể bảo đảm nhận được các dịch vụ và những hỗ trợ bạn cần bằng cách tìm hiểu
cách thức hoạt động của các chương trình. Xem ô ở trên để biết thêm phần thông tin về Medicaid, các kế hoạch của tiểu bang và các miễn trừ tại nhà và
cộng đồng.
Bây giờ chúng ta hãy nói về các dịch vụ sẵn có trong Kế Hoạch K và các miễn trừ. Nếu đủ điều kiện, bạn có thể nhận được các dịch vụ về DD thông qua cả Kế
Hoạch K và một trong những miễn trừ. Những dịch vụ này được dựa trên tính đủ điều kiện của bạn, kết quả ANA của bạn, nội dung ISP của bạn, và việc bạn
muốn cuộc sống của bạn giống như thế nào.

Các dịch vụ của Kế Hoạch K
Các dịch vụ có sẵn trong Kế Hoạch K được liệt kê dưới đây. Đường liên kết với Quy Tắc Hành Chính Oregon (OAR) với các bản mô tả dịch vụ đầy đủ được nêu
trong phần tài nguyên ở cuối mục này. Quy tắc này cung cấp tin chi tiết về việc các dịch vụ này có nghĩa là gì, bao gồm:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Việc chăm sóc người tham gia để hỗ trợ bạn các nhu cầu như tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống, trông coi nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn và mua sắm;
Vận chuyển;
Dịch vụ chăm sóc trợ giúp (tạm thời) dành cho người chăm sóc của bạn;
Kỹ thuật hỗ trợ ($5,000 mỗi năm) để hỗ trợ sự độc lập của một người;
Đào tạo về cách thức quản lý các nhân viên hỗ trợ của riêng bạn;
Sửa sang nhà ở ($5,000 mỗi năm);
Hỗ trợ hành vi;
Các dịch vụ về việc vặt trong nhà; và
Phát triển kỹ năng.

Xem Tài Nguyên ở cuối mục này để biết các liên kết tới các quy tắc mô tả các dịch vụ trong Kế Hoạch K.
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Các dịch vụ miễn trừ

Hình 6. Sử dụng các dịch vụ của bạn để có một công việc

Các dịch vụ có sẵn trong các miễn trừ toàn diện và hỗ trợ được liệt kê dưới đây:

•
•
•
•
•
•

Việc làm được hỗ trợ (tìm công việc, hướng dẫn công việc, nhóm nhỏ);
Các dịch vụ chuẩn bị đi làm (khám phá và tìm hiểu nghề nghiệp, con đường làm việc);
Quản lý hồ sơ;
Điều chỉnh phương tiện đi lại;
Chế độ ăn đặc biệt (miễn trừ cho các dịch vụ hỗ trợ);5 và
Huấn luyện gia đình (miễn trừ cho các dịch vụ toàn diện).6

Thông báo SC hoặc PA của bạn
là bạn muốn làm việc

Họp nhóm ISP và hoạch định
nghề nghiệp

Sử dụng các dịch vụ của bạn để có một công việc
Bây giờ chúng ta sẽ nói về các dịch vụ miễn trừ sẽ giúp bạn có được một công việc.
Cách lý tưởng nhất là bạn sẽ rời nhà trường với một việc làm và có thể được hướng dẫn về công việc
trong khi bạn vẫn đang đi học. Tuy nhiên, nếu bạn không có việc trước khi bạn rời nhà trường và có đủ
điều kiện nhận các dịch vụ về DD, bạn có thể tiếp cận với các dịch vụ sau đây. Hình 6 là một ví dụ về cách
thức các dịch vụ về DD có thể giúp bạn tìm được và duy trì việc làm. Tuy nhiên, mọi người tìm được việc
làm theo nhiều cách, vì vậy tiến trình này có thể khác nhau đối với bạn. Cuối cùng là nếu bạn không đủ điều
kiện nhận các dịch vụ về DD, bạn có thể liên lạc với VR. Các dịch vụ VR dành cho những người với các loại
khuyết tật (xem Mục 7 để biết thêm tin tức).
Dưới đây là bản mô tả về các dịch vụ về việc làm để giúp bạn có được và duy trì công việc mà bạn thích trong
cộng đồng của bạn.

Khám phá và khảo sát nghề nghiệp

Tham khảo VR/kế hoạch cá
nhân để có công việc

Khám phá và khảo sàt về nghề nghiệp là một tiến trình tìm hiểu về một người và cách thức
người đó làm việc tốt nhất. Tiến trình này điển hình dẫn đến việc giới thiệu VR.
Tìm công việc giúp một người tìm thấy công việc cạnh tranh trong lực lượng lao động tổng quát
hoặc tìm công việc độc lập.

Tìm việc làm

Hướng dẫn công việc là sự hỗ trợ liên tục giúp một người giữ được công việc cạnh tranh trong lực
lượng lao động tổng quát, tiến thân trong sự nghiệp hoặc tiếp tục kinh doanh độc lập.
Việc làm được hỗ trợ theo nhóm nhỏ cung cấp các dịch vụ và đào tạo cho các nhóm có hai đến
tám người trong doanh nghiệp, công nghiệp và cộng đồng. Dịch vụ này giúp mọi người đạt được mục
tiêu của họ đó là có được một công việc cạnh tranh trong lực lượng lao động.
Các dịch vụ trên con đường làm việc giúp mọi người học được các kỹ năng liên quan đến công
việc và có được kinh nghiệm làm việc, bao gồm hoạt động tình nguyện. Những dịch vụ này nằm trong
cộng đồng hoặc cơ sở. Những dịch vụ này được mong đợi đưa đến một công việc trong lực lượng lao
động tổng quát.
5
6

Có việc làm!

Hướng dẫn công việc nếu cần

Dịch vụ này chỉ có sẵn trong phần miễn trừ cuả các dịch vụ hỗ trợ.
Dịch vụ này chỉ có sẵn trong phần miễn trừ cuả dịch vụ toàn diện.

ISP và hoạch định nghề nghiệp
hàng năm
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Giải quyết vấn đề
Đôi khi, Những sự việc không diễn ra theo kế hoạch hoặc dự kiến. Điều quan trọng là để cho SC hoặc PA của bạn biết khi nào bạn không hài lòng với các
dịch vụ của bạn. Trong trường hợp đó, bạn có thể nộp đơn khiếu nại chính thức. Các đơn khiếu nại quan trọng vì chúng cung cấp tin tức cho các CDDP, các
bên môi giới và Chương Trình Về Khuyết Tật Phát Triển về các vấn đề mà cần được sưả sai. Sử dụng Mẫu Đơn Khiếu Nại về các Dịch Vụ Về Khuyết Tật Phát Triển
(SDS 0946) để khiếu nại trực tiếp, qua điện thoại hoặc bằng văn bản. Nộp đơn khiếu nại của bạn cho tổ chức nhà cung cấp dịch vụ, PA hoặc SC của bạn,
hoặc bên môi giới hay giám đốc CDDP. Bạn phải nhận được văn bản xác nhận trong thời hạn năm ngày làm việc và văn bản trả lời đơn khiếu nại của bạn
trong vòng 45 ngày. Bạn thường có thể giải quyết các đơn khiếu nại tại địa phương bằng cách nói chuyện với PA, SC và giám đốc.
Nếu bạn không hài lòng với câu trả lời, bạn có thể sử dụng Mẫu Đơn Khiếu Nại về các Dịch Vụ về DD để yêu cầu người quản lý CDDP hoặc giám đốc bên môi giới
CDDP để tiến hành duyệc xét chính thức. Bạn phải nhận được văn bản trả lời cho yêu cầu duyệt xét chính thức trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn nộp đơn.
Nếu vấn đề của bạn không được giải quyết bằng cách thực hiện các bước này, bạn có thể yêu cầu duyệt xét hành chính hoặc phiên điều trần công bằng cuả Medicaid.
Xem các quyền lợi cá nhân và quy trình khiếu nại tại Quy Tắc Hành Chính Oregon 410-318-000 để biết phần thông tin về cách thức theo đuổi biện pháp.

Tài nguyên
Phần thông tin liên lạc của CDDP
www.oregon.gov/dhs/DD/Pages/county_programs.aspx
Mẫu đơn xin các dịch vụ về DD có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga và tiếng Việt
www.oregon.gov/dhs/DD/Pages/eligibility.aspx
Chương Trình Về Khuyết Tật Phát Triển trong Cộng Đồng, xác định tính đủ điều kiện, OAR 411-320-0080
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_320.pdf
Định nghĩa tình trạng khuyết tật phát triển, OAR 411-320-0020
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_320.pdf
Phần Thông tin liên lạc của bên môi giới
www.oregon.gov/dhs/dd/adults/brokerages.pdf
Tìm hiểu thêm về các bên môi giới
http://mybrokeragemychoice.org/wp/
Hướng dẫn vế chi phí dành cho các học sinh nhận được các dịch vụ về việc làm trong khi còn đi học

•

Đối với việc miễn trừ toàn diện:

•

Đối với việc miễn trừ hỗ trợ:

www.dhs.state.or.us/policy/spd/transmit/pt/2013/pt13016.pdf
www.dhs.state.or.us/policy/spd/transmit/pt/2013/pt13011.pdf

Kế Hoạch K của Tiểu Bang, OAR 411-035-000
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_035.pdf
Các Dịch Vụ Hỗ Trợ, OAR 411-340-000
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_340.pdf
Các Dịch Vụ Toàn Diện, OAR 411-330-000
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_330.pdf
Các dịch vụ về việc làm dành cho các cá nhân bị khuyết tật phát triển, OAR 411-345-000
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_345.pdf
Mẫu Đơn Khiếu Nại về các Dịch Vụ về Khuyết Tật Phát Triển (SDS 0946)
https://apps.state.or.us/Forms/Served/se0946.pdf
Quyền cá nhân và quy trình khiếu nại, OAR 410-318-000
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_318.pdf
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Khái quát mục

•
•
•
•
•
•
•

Nhận dịch vụ Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp
Dịch vụ việc làm cuả VR
Dịch vụ chuyển tiếp mới trước khi đi làm
Trách nhiệm của bạn
Quyền hạn của bạn
Giải quyết vấn đề
Tài nguyên

Chương Trình Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp (VR) là một nguồn tài
nguyên hỗ trợ dành cho người khuyết tật được tiểu bang và liên bang tài trợ.
Chương trình này thuộc Bộ Xã Hội. VR có thể giúp bạn khám phá sở thích
nghề nghiệp của bạn và tìm được và duy trì công việc bạn yêu thích.

Các giáo viên và
nhân viên nhà
trường
Bạn bè và những
người quen thân
của bạn

Các cơ quan khác

Học sinh
và gia đình
Người đại diện
cá nhân hoặc điều
phối viên dịch vụ

Các tài nguyên
cộng đồng

Trong mục dưới đây, bạn sẽ tìm hiểu về cách xin hưởng dịch vụ Phục Hồi
Chức Năng Nghề Nghiệp (VR) (Hình 7) và các loại dịch vụ bạn có thể có nếu
bạn đủ điều kiện. Có thể bạn đã bắt đầu quá trình này nếu bạn đang làm
việc với một cố vấn VR trong việc chuyển tiếp.

Nhân viên tư vấn
phục hồi chức năng
hướng nghiệp

Nhận dịch vụ Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp

Hình 1c. Nhóm lập kế hoạch chuyển tiếp của bạn

VR có thể bắt đầu làm việc với bạn ở độ tuổi 14 để đánh giá kỹ năng của bạn và
quyết định những điều kiện thích nghi bạn có thể cần để làm việc. Khi bạn bước sang tuổi 17, VR có thể bắt đầu quy trình tiếp nhận. Dưới đây là quy trình
nhận dịch vụ VR:
1. Liên lạc với văn phòng VR tại địa phương của bạn để lên lịch trình cho buồi hẹn về việc định hướng. Bạn có thể nhận được Mẫu
Thông Tin Cá Nhân trong thư gửi qua đường bưu điện. Nếu vậy, hãy mang mẫu hoàn tất đến cuộc hẹn đầu tiên của bạn. Bạn sẽ tìm thấy liên kết
đếnvăn phòng VR tại địa phương trong mục Tài Nguyên.
2. Tham dự buổi gặp mặt định hướng (theo nhóm hoặc một với một) để tìm hiểu về phương thức hoạt động của các dịch vụ VR, đặt câu hỏi và
quyết định xem bạn có muốn xin hưởng dịch vụ hay không.
3. Tham gia buổi phỏng vấn tiếp nhận và xin hưởng dịch vụ cuả VR. Một cố vấn VR sẽ gặp bạn trong khoảng một giờ để tìm hiểu về bạn,
tình trạng khuyết tật cũng như sở thích nghề nghiệp của bạn. Trong buổi gặp mặt này, bạn sẽ hoàn tất mẫu đơn dài một trang để xin hưởng dịch vụ
VR. Bạn cũng có thể hoàn tất bất kỳ mẫu tiết lộ cần thiết nào đối với hồ sơ cuả nhà trường của bạn, hồ sơ y tế và các hồ sơ khác. Hồ sơ của bạn giúp
xác định bạn có đủ điều kiện nhận các dịch vụ VR hay không.
Ghi chú: Bạn có thể đẩy nhanh quy trình xác định tính đủ điều kiện bằng cách mang các tài liệu theo yêu cầu đến buổi hẹn đầu tiên. Bảo đảm hỏi về nội
dung tài liệu nào bạn cần; những ví dụ như kế hoạch lấy con người làm trung tâm được hướng dẫn hoặc hồ sơ dài một trang, nội dung tài liệu về tình trạng
khuyết tật của bạn từ hồ sơ y tế hoặc hồ sơ của nhà trường.
4. Yêu cầu cố vấn quyền lợi. Đây là một dịch vụ quan trọng, giúp bạn hiểu về ảnh hưởng của lợi tức kiếm được đối với trợ cấp An Sinh Xã Hội và
Medicaid của bạn. Bạn cần có phần thông tin này để đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu cố vấn về quyền lợi nếu
sự việc này không được đề cập cho bạn lúc ban đầu trong quy trình VR.
5. Tính đủ điều kiện của bạn đối với dịch vụ VR được quyết định. Quy trình quyết định tính đủ điều kiện có thể kéo dài 60 ngày trở lên. Hãy
mang theo bản sao hồ sơ cá nhân của bạn để đẩy nhanh quy trình này.
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Hình 7. Các bước yêu cầu dịch vụ VR
6. Đặt ra mục tiêu về công việc. Bạn và một cố vấn VR của bạn sẽ đặt ra mục tiêu về công
việc phù hợp với tài năng và sở thích của bạn. Một cố vấn của bạn có thể giúp bạn thực hiện
điều này và tìm kiếm các công việc phù hợp với bạn.
7. Ký tên vào kế hoạch làm việc cá nhân của bạn. Bạn và một cố vấn của bạn sẽ viết
kế hoạch cho việc làm (IPE) của bạn. Kế hoạch này mô tả các bước bạn sẽ thực hiện để đạt
được mục tiêu về công việc của bạn. IPE của bạn phải được ký trong vòng 90 ngày kể từ
ngày đủ điều kiện.
8. Làm việc với chuyên gia về việc làm hoặc nhân viên phát triển công việc để giúp
bạn tìm ra công việc phù hợp với tài năng và sở thích của bạn.
9. VR theo dõi và đóng hồ sơ của bạn. Sau khi bạn làm việc được ít nhất 90 ngày và mọi
thứ đều ổn, VR sẽ đóng hồ sơ của bạn. Bạn có thể yêu cầu dịch vụ sau khi đi làm nếu bạn
cần thêm trợ giúp để duy trì công việc hiện tại, xin một công việc mới hoặc tiến thân trong
nghề nghiệp.

1. Liên lạc với VR &
chuẩn bị giấy tờ

2. Buổi Giới Thiệu

3. Ghi danh & nộp đơn

Dịch vụ việc làm cuả VR
VR cung cấp nhiều loại dịch vụ để giúp những người khuyết tật chuẩn bị, nhận và duy trì công việc.
Dịch vụ bạn sử dụng phụ thuộc vào hoàn cảnh riêng của bạn.
Dịch vụ đánh giá xác dịnh mức độ về ưu điểm, khả năng, kỹ năng và sở thích công việc
của bạn. Những dịch vụ này giúp bạn lựa chọn mục tiêu về công việc và các dịch vụ VR bạn
cần để đạt được mục tiêu đó.
Cố vấn và hường dẫn giúp bạn đưa ra các quyết định có sự hiểu biết về cách đạt được
mục tiêu của bạn.

4. Tư vấn về trợ cấp

5. Tính đủ điều kiện (60 ngày)

Kỹ năng sống độc lập nêu lên các rào cản đối với công việc. Ví dụ, bạn có thể tìm hiểu về
việc tự chăm sóc bản thân, cách quản lý tiền bạc và sử dụng phương tiện giao thông cộng
đồng một cách tốt nhất.
Kỹ thuật trợ giúp là các thiết bị kỹ thuật thấp hoặc cao (chẳng hạn như công tắc hoặc phần
mềm máy điện toán) giúp bạn giao tiếp hoặc hoàn thành các nhiệm vụ trong công việc.

6. Thiết lập mục tiêu về công việc

Đào tạo cung cấp cho bạn các kỹ năng làm việc cần thiết để đạt được mục tiêu về công việc
của bạn.
Dịch vụ bố trí công việc bao gồm các dịch vụ như điền đơn xin việc, viết sơ yếu lý lịch,
thực hành kỹ năng phỏng vấn, xác định các điểm mấu chốt trong công việc, giữ công việc
mới của bạn và làm việc với chủ hãng để được những điều kiện thích nghi dành cho người
khuyết tật mà bạn cần.

7. Kế hoạch hỗ trợ cá nhân
(IPE) (90 ngày)

8. Phát triển kỹ năng nghề
nghiệp và tìm việc làm

9. Đóng hồ sơ (sớm nhất là 90 ngày
kể từ ngày bắt đầu làm việc)
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Dịch vụ chuyển tiếp mới trước khi đi làm
Tháng 7 năm 2014, Quốc Hội Mỹ đã thông qua Đạo Luật Đổi Mới và Cơ Hội cho Lực Lượng Lao Động (WIOA) để giúp những người khuyết tật có được công
việc tốt và tiến thân trong sự nghiệp. WIOA ảnh hưởng đến nhiều cơ quan cung cấp dịch vụ về việc làm cho người khuyết tật, bao gồm cả các cơ quan giáo
dục và VR tiểu bang. Đạo luật yêu cầu các học khu địa phương và các cơ quan VR phối hợp cùng nhau để cung cấp “dịch vụ chuyển tiếp trước khi đi làm” cho
học sinh khuyết tật. Các dịch vụ này bao gồm:

•
•
•
•
•

Cố vấn khảo sát công việc;
Các kinh nghiệm học tập dựa trên công việc, có thể bao gồm các cơ hội trong và ngoài giờ học hoặc kinh nghiệm ngoài môi trường học tập truyền
thống (bao gồm cả thực tập);
Giúp ghi danh vào các trường cao đẳng hoặc đại học;
Đào tạo chuẩn bị sẵn sàng tại nơi làm việc nhằm phát triển các kỹ năng về xã hội và sống độc lập; và
Hướng dẫn để bày tỏ quan điểm cho chính mình.

Văn Phòng VR và Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Oregon đang phối hợp để sớm cung cấp các dịch vụ này.

Trách nhiệm của bạn
Dưới đây là danh sách các trách nhiệm của bạn trong vai trò khách hàng của VR. Việc thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của bạn có thể giúp bạn có trải
nghiệm tốt nhất.

•
•
•
•
•

Trao đổi cởi mở với cố vấn của bạn, bao gồm cả việc thảo luận về các mối quan tâm, sở thích và mục tiêu của bạn.
Lưu giữ phần ghi chép về các buổi thảo luận với VR và tất cả giấy tờ bạn nhận được.
Thông báo cho cố vấn của bạn về bất cứ thay đổi nào đối với hoàn cảnh của bạn.
Đặt câu hỏi khi bạn không hiểu rõ.
Sử dụng các chọn lưạ tuỳ ý giải quyết vấn đề được liệt kê dưới đây khi bạn không đồng ý với biện pháp về các dịch vụ VR của bạn.

Quyền hạn của bạn
Bạn cũng có quyền trong những dịch vụ của bạn. Bạn có quyền:

•
•
•
•
•
•
•
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Biết liệu bạn có đủ điều kiện hưởng các dịch vụ VR hay không trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp đơn;
Hiểu quy trình và biết cách đưa ra các quyết định;
Tham gia các buổi đánh giá và triển khai IPE của bạn;
Bản sao IPE của bạn và tất cả các quyết định;
Duyệt xét IPE của bạn mỗi năm một lần;
Duyệt xét về mặt hành chính các quyết định mà bạn không đồng ý; và
Hòa giải về những bất đồng.
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Giải quyết vấn đề
Bất cứ lúc nào, nếu bạn không hài lòng với quyết định hoặc biện pháp liên quan đến các dịch vụ VR, bạn có nhiều cách để giải quyết vấn đề.

•
•
•
•
•

Thảo luận vấn đề với cố vấn của bạn hoặc quản lý chi nhánh VR.
Gọi điện cho Chương Trình Trợ Giúp Khách Hàng (CAP) thuộc phạm vi Quyền Lợi về Khuyết Tật Oregon theo số 1-800-452-1694. CAP cung cấp tin,
lời khuyên và sự bênh vực để giúp bạn giải quyết vấn đề.
Gọi số 1-877-277-0513 để yêu cầu điều phối viên giải quyết tranh luận để được duyệt xét về mặt hành chính. Đây là buổi họp không chính thức
với thành viên nhóm VR đã không làm việc về nội vụ của bạn.
Gửi văn bản yêu cầu dịch vụ hòa giải bằng cách sử dụng Mẫu Yêu Cầu Dịch Vụ Hòa Giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc
biện pháp mà bạn không thích.
Gửi văn bản yêu cầu một phiên điều trần bằng cách sử dụng Mẫu Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng trong vòng 60 ngày. Trong khi tiến hành phiên
điều trần, một nhân viên điều trần sẽ lắng nghe bằng chứng và đưa ra quyết định.

Tài nguyên
Văn phòng địa phương của VR
www.oregon.gov/dhs/vr/Pages/vr-offices.aspx
Giấy giới thiệu, đơn và tính đủ điều kiện nhận các dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp, OAR 582-050-0000
http://arcweb.sos.state.or.us/pages/rules/oars_500/oar_582/582_050.html
Đạo Luật về Đổi Mới và Cơ Hội cho Lực Lượng Lao Động, 2014
www.doleta.gov/WIOA
WIA hiện là WIOA: đó là ý nghiã theo dự luật mới dành cho người khuyết tật
www.communityinclusion.org/article.php?article_id=382
Giải quyết tranh chấp VR
www.oregon.gov/dhs/vr/pages/dispute_resolution.aspx
Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng của Oregon
http://droregon.org/employment
Mẫu Yêu Cầu Hòa Giải
www.oregon.gov/dhs/vr/publications/mediation-request.pdf
Mẫu Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng
www.oregon.gov/dhs/vr/publications/hearing-request.pdf
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Khái quát mục

•
•
•
•
•
•

Trợ cấp khuyết tật cuả An Sinh Xã Hội
Nộp đơn xin hưởng trợ cấp An Sinh Xã Hội
Tư vấn về trợ cấp
Các biện pháp khích lệ làm việc
Người Khuyết Tật Có Việc Làm
Tài nguyên

Sở An Sinh Xã Hội (SSA) liên bang trợ cấp tiền mặt cho người khuyết tật thông qua hai chương trình: Bảo Hiểm Khuyết Tật cuả An Sinh Xã Hội (SSDI) và Lợi
Tức An Sinh Phụ Trội (SSI). Các chương trình này phức tạp nhưng là một sự trợ giúp tuyệt vời cho những người khuyết tật mong muốn làm việc.
Nhiều người nghĩ rằng họ không thể nhận được trợ cấp khuyết tật nếu họ làm việc. Điều này không đúng. Trên thực tế, người khuyết tật có thể kiếm lợi tức
bằng cách làm việc mà vẫn duy trì trợ cấp của mình. Mục này giải thích cố vấn về trợ cấp và hỗ trợ việc làm giúp bạn duy trì trợ cấp của mình như thế nào
trong khi kiếm lợi tức từ việc làm.

Trợ cấp khuyết tật cuả An Sinh Xã Hội
An Sinh Xã Hội chi trả trợ cấp tiền mặt thông qua các chương trình SSDI và SSI cho những người khuyết tật hoặc có bệnh trạng dự kiến kéo dài ít nhất một
năm. Bảng 2 so sánh hai chương trình này.
SSDI là trợ cấp tiền mặt hàng tháng được trả cho người không có khả năng làm việc trong một năm trở lên do tình trạng khuyết tật hoặc một bệnh
trạng. Công nhân (bạn hoặc phụ huynh) phải đã làm việc đủ lâu để đã đóng thuế An Sinh Xã Hội.
SSI là trợ cấp tiền mặt hàng tháng được trả cho người khuyết tật, người già và người mù (dựa trên nhu cầu tài chính) để giúp họ đáp ứng các nhu
cầu cơ bản về thực phẩm, quần áo và nơi trú ngụ.

Bảng 2. So sánh các chương trình về khuyết tật SSDI và SSI
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SSDI

SSI

Nguồn thanh toán

Quỹ ủy thác về khuyết tật

Các khoản thu thuế chung

Quy định về điều kiện tối
thiểu ban đầu

Phải đáp ứng chỉ tiêu khuyết tật của SSA.

Phải đáp ứng chỉ tiêu khuyết tật của SSA.

Bạn hoặc phụ huynh đã làm việc đủ lâu để đóng thuế
An Sinh Xã Hội.

Phải có lợi tức và tài nguyên hạn định.

Bảo hiểm y tế được cung cấp

Bảo hiểm Medicare. Bảo hiểm này bao gồm bảo hiểm
Bảo hiểm y tế do Medicaid tài trợ. Bản giải thích từ tiểu
bệnh viện, bảo hiểm y tế phụ trội và Medicare Advantage. bang của chúng tôi là Chương Trình Y Tế Oregon.

Chúng tôi tính số tiền
thanh toán hàng tháng
của bạn như thế nào?

Khoản thanh toán hàng tháng SSDI của bạn được dựa
Dựa trên Tỷ Lệ Trợ Cấp Liên Bang (FBR) thay đổi hàng
trên lợi tức bình quân trong đời của công nhân mà Sở An năm. FBR năm 2015 là $733 đối với một người đủ tiêu
Sinh Xã Hội bao trả.
chuẩn và $1,100 với một cặp vợ chồng. Khoản thanh
toán của bạn bằng FBR trừ lợi tức của bạn, cộng với
Số tiền này thay đổi hàng năm do các thay đổi về chi phí
khoản phụ trội của tiểu bang, nếu có. Khoản phụ trội của
sinh hoạt.
tiểu bang là một khoản thanh toán nhỏ làm tăng số tiền
trợ cấp của bạn.

Khoản phụ trội của tiểu
bang

Không

Khoản phụ trội của Oregon khác nhau.
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Nộp đơn xin hưởng trợ cấp An Sinh Xã Hội
Chúng tôi khuyên bạn nên làm đơn xin hưởng trợ cấp An Sinh Xã Hội trước khi bạn bước sang tuổi 18. Tiến trình này sẽ mất từ ba đến năm tháng và đôi khi
có thể mất nhiều thời gian hơn. Có hai cách để xin hưởng:
1. Xin trên trực tuyến tại www.socialsecurity.gov.
2. Gọi 1-800-772-1213 để làm hẹn tại văn phòng An Sinh Xã Hội địa phương của bạn hoặc làm hẹn với một người nào đó để tiếp nhận yêu cầu bảo
hiểm của bạn qua điện thoại.
Cuộc phỏng vấn về việc xin hưởng bảo hiểm của người khuyết tật kéo dài khoảng một giờ. Nếu bạn bị khiếm thính hay lãng tai, bạn có thể gọi số
điện thoại TTY miễn phí của SSA, 1-800-325-0778, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối vào ngày làm việc. Nếu bạn lên lịch trình buổi hẹn, Sở An Sinh Xã
Hội sẽ gửi cho bạn một Bộ Tài Liệu Khởi Đầu về Khuyết Tật để giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn. (Tìm văn phòng An Sinh Xã Hội tại địa
phương của bạn tại địa chỉ https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp.)

Tư vấn về trợ cấp
Cố vấn về trợ cấp dành cho bất kỳ người nào nhận được trợ cấp An Sinh Xã Hội và muốn làm việc. Một cố vấn về trợ cấp sẽ giúp bạn hiểu lợi tức kiếm được
từ công việc ảnh hưởng như thế nào đến trợ cấp An Sinh Xã Hội của bạn. Một cố vấn về trợ cấp cũng có thể giúp bạn đưa ra quyết định về công việc và giúp
bạn sử dụng các chương trình khích lệ làm việc của SSDI và/hoặc SSI. Các chương trình này đôi khi được gọi là hỗ trợ việc làm.
Oregon có hai chương trình cố vấn về trợ cấp trên toàn tiểu bang: Kế Hoạch Tìm Việc và Mạng Lưới Khích Lệ Làm Việc. Các chương trình này miễn phí đối với
những người tham gia đủ điều kiện, cung cấp các dịch vụ như nhau và có sẵn trên toàn tiểu bang. Bạn có thể nhận được các dịch vụ trực tiếp hoặc qua điện
thoại.
Kế Hoạch Tìm Việc (Plan for Work) được tài trợ bởi Sở An Sinh Xã Hội (SSA) và được đặt tại Phòng Quyền Lợi về Khuyết Tật Oregon (Disability Rights Oregon).
Để đủ điều kiện với chương trình này, bạn phải:

•
•
•

Đang nhận trợ câp dựa trên tình trạng khuyết tật (SSI và/hoặc SSDI);
Trong độ tuổi từ 14 đến tuổi hưu trí; và
Đang quan tâm đến việc làm hoặc có việc làm.

Nếu bạn đủ điều kiện cho cả hai chương
trình, bạn có quyền lựa chọn WIN hoặc
WIPA — đó là sự lựa chọn của bạn!

Để làm hẹn, gửi email đến pfw@DROregon.org hoặc gọi 1-800-4521694, x 227 (số điện thoại miễn phí) hoặc 503-243-2081. Để lại
một thư thoại cùng với tên, tin tức liên lạc và mối quan tâm của bạn đến dịch vụ cố vấn về trợ cấp.

Mạng Lưới Khích Lệ Làm Việc (Work Incentives Network) do Sở Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp tài trợ được đặt tại các trung tâm sinh hoạt độc lập trên
toàn Oregon. Để nhận được dịch vụ, bạn phải là:

•
•

Thân chủ hiện tại hoặc từng là thân chủ của VR, hoặc đã bắt đầu quy trình nộp đơn cho VR; và
Người nhận trợ cấp dựa trên tình trạng khuyết tật mong muốn làm việc hoặc hiện đang làm việc.

Để làm hẹn, gửi email cho Gene Rada theo địa chỉ Eugene.e.rada@state.or.us hoặc Paula Fitch theo địa chỉ Paula.fitch@state.or.us, hoặc gọi
1-800-661-2571 x 103. Để lại một thư thoại cùng với tên, tin tức liên lạc và mối quan tâm của bạn đến dịch vụ cố vấn về trợ cấp.
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Các biện pháp khích lệ làm việc
SSA cung cấp các biện pháp khích lệ giúp bạn làm việc và hướng đến sự độc lập về tài chính. Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều khoản khích lệ trong
số này để:

•
•
•

Giúp bạn tìm việc hoặc bắt đầu kinh doanh;
Bảo vệ tiền mặt và các trợ cấp y tế của bạn trong khi bạn làm việc; hoặc
Tiết kiệm tiền để đi học.

Một cố vấn về trợ cấp có thể giúp bạn quyết định xem hỗ trợ việc làm nào sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu về công việc của mình. Chúng tôi đã tóm tắt
một số chương trình khích lệ làm việc trong Bảng 3 dưới đây. "Sổ Đỏ của SSA" (SSA Red Book) bao gồm các tin chi tiết về mỗi khoản khích lệ làm việc.

Bảng 3. Các biện pháp khích lệ làm việc của An Sinh Xã Hội
SSDI Tiêu đề II

SSI Tiêu đề XVI

Quy tắc làm việc
chung

Tấm chi phiếu trợ cấp không có thỏa hiệp. Tấm
chi phiếu dựa vào số tiền thu nhập đếm được là
trên hay dưới lợi nhuận đáng kể kiếm được (SGA),
$1,090/tháng trong năm 2015 ($1,820 đối với
người khiếm thị).

Tấm chi phiếu được giảm $1 cho mỗi $2 thu nhập kiếm được sau
$85/tháng đầu tiên (nếu có thu nhập chưa kiếm được sau $65/
tháng đầu tiên).

Chi Phí Cho Việc Làm
Liên Quan Đến Sức
Khoẻ Suy Kém (IRWE)

Chi phí xuất túi, chi phí liên quan đến sức khoẻ suy
yếu cần để làm việc được khấu trừ từ tổng số tiền
thu nhập để xác định số tiền thu nhập đếm được
cho SGA.

Chi phí xuất túi, chi phí liên quan đến sức khoẻ suy yếu cần để làm
việc được khấu trừ từ lợi tức kiếm được khi tính số tiền trên tấm
chi phiếu SSI.

Kế Hoạch để Đạt Được
Khả Năng Tự Hỗ Trợ
(PASS):

Người thụ hưởng Tiêu Đề II có thể sử dụng khoản
khích lệ làm việc này của SSI nếu họ có thể đáp ứng
chỉ tiêu về tính đủ điều kiện SSI sau khi PASS loại trừ
lợi tức theo Tiêu Đề II.

Theo kế hoạch đã được phê chuẩn, một người sẽ để dành lợi tức
trong một khoảng thời gian nhất định để đạt được mục tiêu về
công việc. Lợi tức và tài nguyên để dành được trong PASS được loại
trừ khi tính số tiền cuả tấm chi phiếu SSI và phải được sử dụng để
mua các món hàng/dịch vụ liên quan đến công việc.

Các biện pháp khích lệ Trợ cấp/điều kiện đặc biệt: Hỗ trợ được nhận khi làm
làm việc khác
việc đem lại kết quả được lương cao hơn so với giá
trị của các dịch vụ đã thực hiện. Chỉ có phần thanh
toán phản ánh được giá trị cuả công việc thực sự
thực hiện là được đưa vào để tính số tiền thu nhập
đếm được để kiểm tra SGA.

Tài Sản Cần Thiết để Tự Hỗ Trợ (PESS):
Các tài nguyên cần thiết để tự hỗ trợ không được tính trong khi
kiểm tra tài nguyên. Các tài nguyên này bao gồm tài sản được sử
dụng trong kinh doanh hoặc được sử dụng để làm việc như một
công nhân.
Loại trừ lợi tức kiếm được của học sinh (SEIE): Nếu cá nhân dưới
22 tuổi và thường xuyên đi học, $7,180/năm đầu tiên (năm 2015)
trong lợi tức kiếm được bị loại trừ khi tính số tiền cuả tấm chi
phiếu SSI. Tối đa là $1,780/tháng (năm 2015).

Các biện pháp khích lệ làm việc rất phức tạp nhưng có thể giúp bạn có lợi tức từ công việc và duy trì các trợ cấp của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu
cố vấn về trợ cấp sớm để giúp bạn tìm hiểu các biện pháp này và các lưạ chọn tuỳ ý khác.
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Người Khuyết Tật Có Việc Làm
Chương trình hỗ trợ và tham gia dành cho Người Khuyết Tật Có Việc Làm (EPD) của Oregon cho phép bạn tiếp tục kiếm lợi tức bằng cách làm việc (tối đa
là 250 phần trăm mức nghèo liên bang cho một gia đình có một thành viên sau khi đã khấu trừ) trong khi vẫn duy trì bảo hiểm y tế Medicaid và hỗ trợ dài
hạn của bạn. Chương trình này cho phép bạn “đóng lệ phí” với chi phí rất thấp ($0- $150 mỗi tháng).
EPD cung cấp bảo hiểm y tế toàn diện với các trợ cấp sau đây:

•
•
•
•

EPD có thể được sử dụng để bổ sung cho các loại bảo hiểm y tế khác, chẳng hạn như bảo hiểm y tế tư nhân và Medicare;
EPD bao gồm bảo hiểm cho các dịch vụ dài hạn mà thường không được bao gồm trong các chương trình bảo hiểm y tế lớn;
EPD bao gồm các bệnh trạng tồn tại từ trước; và
Lệ Phí EPD có giá phải chăng, xếp hạng từ $0 đến $150 mỗi tháng.

Ghi nhớ: Nếu bạn nhận được trợ cấp dành cho người khuyết tật và muốn làm việc, hãy liên lạc với chương trình Kế Hoạch Tìm Việc hoặc Mạng Lưới Khích Lệ
Làm Việc. Các chương trình này có thể giúp bạn kiếm lợi tức và vẫn duy trì các trợ cấp của mình.

Tài nguyên
Social Security Administration (Sở An Sinh Xã Hội)
www.ssa.gov/disability
Tập sách của SSDI
www.socialsecurity.gov/pubs/EN-05-10029.pdf
Tập sách của SSI
www.socialsecurity.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
Tập sách Làm Việc Khi Bị Khuyết Tật (Working While Disabled)
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10095.pdf
Điền đơn trên trực tuyến
www.ssa.gov/disabilityssi
Bộ Tài Liệu Khởi Đầu về Khuyết Tật
www.ssa.gov/disability/disability_starter_kits.htm
Công cụ xác định văn phòng An Sinh Xã Hội
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
Chương trình Kế Hoạch Tìm Việc (Plan for Work)
http://droregon.org/topics/plan-for-work
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Khái quát mục

•
•
•
•

Chuyển giao quyền của phụ huynh
Các chọn lưạ tuỳ ý không chính thức để chuyển giao quyền
Các chọn lưạ tuỳ ý chính thức để chuyển giao quyền
Tài nguyên

Đạo Luật về Việc Làm và Sự Cải Tiến dành cho Những Cá Nhân Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Employment and Improvement Act, hay còn gọi là
IDEA) điều hành việc chuyển giao quyền pháp lý giáo dục của phụ huynh khi học sinh khuyết tật theo các kế hoạch IEP đã đến tuổi trưởng thành, hoặc đến
tuổi được luật pháp coi là tuổi người lớn. Ở Oregon, điều này xảy ra khi bạn bước sang tuổi 18, kết hôn hoặc được tự lập hợp pháp. Bạn có một số nhiều
chọn lưạ tuỳ ý không chính thức và chính thức (đòi hỏi phải có đại diện pháp lý) để cứu xét khi bạn và gia đình bạn chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.
Trong mục này, chúng tôi cung cấp tin tổng quát về các chọn lưạ tuỳ ý của bạn cùng với những liên kết đến các tài nguyên khác.

Chuyển giao quyền của phụ huynh
Việc chuyển giao quyền của phụ huynh là cần thiết trong IDEA. Học khu của bạn phải thông báo về việc chuyển giao này một năm trước sinh nhật thứ 18
của bạn. Bắt đầu ít nhất là một năm trước khi bạn bước sang tuổi 18, học khu phải:

•
•
•

Cung cấp cho bạn một bản sao Thông Báo về các Biện Pháp Bảo Vệ theo Thủ Tục của ODE tại cuộc họp IEP gần nhất với sinh nhật lần thứ 17 của bạn;
Thông báo cho bạn rằng quyền giáo dục đặc biệt sẽ chuyển từ cha mẹ bạn sang bạn khi bạn bước sang tuổi 18;
Viết một tuyên bố trong IEP của bạn rằng bạn và gia đình của bạn đã được thông báo về việc chuyển giao quyền của phụ huynh.

Ở tuổi 18, bạn không còn dưới sự giám hộ hợp pháp của phụ huynh hoặc người lớn khác, trừ khi tòa án đã thiết lập trách nhiệm giám hộ của người lớn. Khi
bạn bước sang tuổi 18, bạn sẽ nhận được thông báo bằng văn bản rằng các quyền của bạn đã được chuyển giao. Tại thời điểm đó, bạn sẽ:

•
•

Chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định về chương trình giáo dục của riêng bạn bao gồm cả tính đủ điều kiện, IEP và các cuộc họp xếp lớp;
Chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận cho phép đánh giá hoặc tái đánh giá, và thực hiện các quyền giáo dục đặc biệt khác.

Một khi các quyền này được chuyển giao, phụ huynh (trừ phụ huynh của học sinh bị giam giữ) phải tiếp tục nhận được thông báo về các cuộc họp và thông
báo trước bằng văn bản về các biện pháp của học khu. Cha mẹ bạn vẫn có quyền duyệt xét hồ sơ học tập của bạn và nộp đơn khiếu nại thay mặt bạn với tư
cách là một công dân có liên quan. Tuy nhiên, cha mẹ bạn không được tham dự các cuộc họp IEP trừ khi bạn hoặc khu học đặc biệt mời họ.
Nếu bạn và gia đình đang quan tâm về khả năng ra quyết định của bạn, bạn có một số chọn lưạ tuỳ ý không chính thức và chính thức để cân nhắc.

Các chọn lưạ tuỳ ý không chính thức để chuyển giao quyền
Hầu hết mọi người không đưa ra các quyết định quan trọng mà không trao đổi với cha mẹ, bạn bè và những người khác mà hiểu rõ về họ. Bạn và gia đình
bạn vẫn có thể phối hợp với nhau như những thành viên quan trọng trong nhóm IEP sau khi chuyển giao quyền của phụ huynh cho bạn, với tư cách là học
sinh. Sự khác biệt sẽ là bạn sẽ có thẩm quyền ra quyết định cuối cùng. Dưới đây là một vài chiến lược để cân nhắc.

•
•
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Tích cực tham gia các cuộc họp IEP của bạn. Cân nhắc việc tham gia hoặc chỉ đạo các cuộc họp IEP của bạn. Điều này sẽ giúp bạn phát triển
các kỹ năng tự quyết quan trọng. Bạn có thể sử dụng các kỹ năng này trong suốt tuổi trưởng thành. Mục 2 bao gồm các tin tức và tài nguyên về các
kỹ năng tự quyết định và IEP do học sinh chỉ đạo.
Làm văn bản yêu cầu để giữ cha mẹ của bạn tiếp tục tham gia. Viết một bức thư cho Tổng giám thị học khu của bạn nói rằng bạn muốn
cha mẹ của bạn tiếp tục tham gia vào tất cả các cuộc họp và thảo luận IEP về nhà trường và các mục tiêu về công việc của bạn. Yêu cầu học khu xếp
thư vào trong hồ sơ cố định của bạn. Phụ huynh thường tham gia vào đời sống của con cái họ cả sau trung học; họ có thể tiếp tục bênh vực và hỗ trợ
bạn trong các mục tiêu của bạn trong suốt các cuộc họp IEP và trong các phần khác của cuộc sống của bạn.
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Các chọn lưạ tuỳ ý chính thức để chuyển giao quyền
Một số chọn lưạ tuỳ ý hợp pháp hiện có cho bạn và cha mẹ của bạn nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ cần hỗ trợ nhiều hơn. Chúng tôi đã đưa vào một số chọn lưạ
tuỳ ý dưới đây với những liên kết đến các tài nguyên khác. Điều quan trọng là phải trao đổi với một luật sư có kinh nghiệm trong việc giám hộ và lựa chọn
thay thế khi cân nhắc các chọn lưạ tuỳ ý này.

Người đại diện cho phụ huynh
Học sinh thuộc sự bảo trợ của tiểu bang hoặc cha mẹ đẻ không có mặt có thể yêu cầu một người đại diện cho phụ huynh từ học khu. Người này sẽ đại diện
cho học sinh trong tất cả các vấn đề giáo dục đặc biệt và đưa ra quyết định giáo dục như một phần trong nhóm IEP của học sinh. Người này phải sẵn sàng
chịu trách nhiệm làm người đại diện cho phụ huynh. Người này cần phải có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ các quyền của học sinh. Người
đại diện không thể là nhân viên của học khu, Sở Giáo Dục Tiểu Bang Oregon hoặc một cơ quan tiểu bang có liên quan đến dịch vụ giáo dục hay chăm sóc
của học sinh. Người đại diện cũng không được có xung đột về lợi ích ảnh hưởng đến việc đại diện cho lợi ích tốt nhất của học sinh.

Giám hộ
Giám hộ là quy trình chính thức trong đó thẩm phán bổ nhiệm một người khác, được gọi là người giám hộ, để hành xử thay mặt cho một người “không đủ
năng lực”. Pháp luật Oregon yêu cầu người giám hộ phải khuyến khích sự độc lập tối đa cho học sinh. Luôn luôn tham khảo một luật sư nếu bạn có thắc
mắc về trách nhiệm giám hộ.
Thẩm phán ra lệnh cấp người giám hộ cho một người được bảo vệ nếu có bằng chứng cho thấy ba điều:

•
•
•

Người đó không đủ năng lực, có nghĩa là người đó không thể đưa ra các quyết định đúng đắn đủ để được nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thực
phẩm hay chỗ ở, hoặc để tránh những chấn thương nghiêm trọng.
Người giám hộ cần phải có để quan sát dịch vụ chăm sóc và giám sát người đó.
Người giám hộ có trình độ, phù hợp và sẵn sàng phục vụ.

Bảo hộ
Ở Oregon, bảo hộ tương tự như giám hộ, ngoại trừ việc người bảo hộ chỉ đưa ra các quyết định về tiền bạc hoặc tài sản của cá nhân. Thẩm phán ra lệnh cấp
người bảo hộ nếu bằng chứng cho thấy rằng một người không thể quản lý tiền của mình hoặc có tiền hoặc tài sản cần phải quản lý hoặc bảo vệ.

Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền là một tài liệu pháp lý cho phép một người trao cho một người khác (gọi là một "đại diện") quyền hành xử thay mặt người đó về các quyết
định về tài chính mà thôi. Giấy ủy quyền có thể trao cho đại diện thẩm quyền hạn chế, như đối với tài khoản ngân hàng; hoặc thẩm quyền rộng lớn, như đối
với toàn bộ tài sản của một người (bao gồm cả tài khoản ngân hàng, tài sản hoặc bất động sản).
Có thể viết giấy ủy quyền có hiệu lực ngay lập tức, ngay cả khi người trao thẩm quyền cho đại diện vẫn có đầy đủ năng lực. Cũng có thể viết giấy ủy quyền
có hiệu lực khi cá nhân không đủ năng lực. Giấy ủy quyền có thể bị thu hồi bằng văn bản nếu cá nhân vẫn có năng lực.

Người thụ hưởng đại diện
Người thụ hưởng đại diện là người chỉ có thể quản lý các quyền lợi của chính phủ của cá nhân như các khoản thanh toán SSI hay SSDI (Mục 8). Những
người cần giúp quản lý các lĩnh vực khác trong cuộc sống có thể thiết lập thẩm quyền ra quyết định khác như giấy ủy quyền.
Một số loại quan hệ ra quyết định hợp pháp khác có thể bảo vệ sức khỏe về thể chất và tinh thần của một người. Tập sách "Các Chọn Lưã Tuỳ Ý tại Oregon để
Trợ Giúp Người khác Ra Quyết Định" có nhiều tin tức hữu ích hơn.
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Mục 9: Chuyển giao quyền của phụ huynh

Tài nguyên
Các biện pháp bảo vệ theo thủ tục ODE K-12
www.ode.state.or.us/wma/pubs/proceduralsafeguards/k21/englishk21.pdf
Tổ Chức Luật Sư Tiểu Bang Oregon (Oregon State Bar) (để được trợ giúp tìm được một luật sư)
www.osbar.org
Sổ Tay Giám Hộ: Thủ Tục Bảo Vệ dành cho Người Trưởng Thành
http://droregon.org/wp-content/uploads/Guardianship-Handbook-Third-Edition.pdf
Quản Lý Tiền của Người Khác: Trợ giúp dành cho người giám hộ tài sản và người bảo hộ do tòa chỉ định
http://files.consumerfinance.gov/f/201310_cfpb_lay_fiduciary_guides_guardians.pdf
Quản Lý Tiền của Người Khác: Trợ giúp dành cho các đại diện theo giấy ủy quyền
http://files.consumerfinance.gov/f/201310_cfpb_lay_fiduciary_guides_agents.pdf
Quản Lý Tiền của Người Khác: Trợ giúp dành cho người thụ hưởng đại diện và người được ủy thác VA
http://files.consumerfinance.gov/f/201310_cfpb_lay_fiduciary_guides_representative.pdf
Các Chọn Lưạ Tuỳ Ý tại Oregon để Hỗ Trợ Người Khác Ra Quyết Định
http://ocdd.org/doc_downloads/Guardianship_and_other_options_booklet.pdf
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Mục 10: Tài nguyên về nhà ở và các tài nguyên khác
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Khái quát mục

•
•
•
•
•
•

Lập kế hoạch về nhà ở và tài sản do cá nhân kiểm soát dưới sự hướng dẫn
Tài nguyên về nhà ở cá nhân
Các tài khoản phát triển cá nhân
Phương tiện vận chuyển
Trung tâm sinh hoạt độc lập
Tài nguyên

Tài nguyên về nhà ở, phương tiện vận chuyển và các tài nguyên khác giúp
bạn tiếp cận với cộng đồng rộng lớn hơn, nơi mọi người sinh sống, làm việc,
vui chơi và học tập. Mục này mô tả cách tiếp cận cá nhân đối với việc lập kế
hoạch cho các chọn lưạ tuỳ ý về nhà ở của bạn. Mục này có chứa tin tức về
một số tài nguyên về nhà ở do tiểu bang và liên bang tài trợ để thuê và sở
hữu một ngôi nhà của riêng bạn. Bạn cũng sẽ tìm thấy tin tức về việc tạo
dựng tài sản, các chọn lưạ tuỳ ý về phương tiện vận chuyển và các trung tâm
sinh hoạt độc lập để giúp bạn tiếp cận cuộc sống cộng đồng.

Lập kế hoạch về nhà ở và tài sản do cá nhân
kiểm soát dưới sự hướng dẫn

Các giáo viên và
nhân viên nhà
trường
Bạn bè và những
người quen thân
của bạn

Các cơ quan khác

Học sinh
và gia đình
Người đại diện
cá nhân hoặc điều
phối viên dịch vụ

Các tài nguyên
cộng đồng
Nhân viên tư vấn
phục hồi chức năng
hướng nghiệp

Hình 1d. Nhóm lập kế hoạch chuyển tiếp của bạn
Quy trình lập kế hoạch về nhà ở và tài tài sản do cá nhân kiểm soát dưới sự
hướng dẫn giúp bạn khám phá các chọn lưạ tuỳ ý về nhà ở phù hợp với ước mơ và mục tiêu của bạn. Nó cũng giúp bạn xây dựng các chiến lược giúp bạn
tiếp cận ước mơ và mục tiêu của bạn. Quy trình này được dựa trên một số nguyên tắc thông thường.
Tất cả mọi người đều xứng đáng có cơ hội:

•
•
•
•

Có được tài sản (như nhà) để tránh một đời nghèo khó;
Kiểm soát không gian sống của mình như một người thuê nhà hoặc chủ sở hữu nhà;
Tạo một ngôi nhà an toàn và thoải mái được chỉnh trang cho phù hợp với nhu cầu của họ; và
Sống một cuộc sống tự quyết định trong cộng đồng của họ với quyền tiếp cận việc làm, phương tiện vận chuyển, kinh doanh, các mối quan hệ và
một cuộc sống cộng đồng phong phú.

Cách sắp xếp và tổ chức về và nhà ở cho người khuyết tật đã tập trung chủ yếu vào các mô hình nhà ở theo nhóm. Ở những nơi này, mọi người sống trong
những ngôi nhà thuộc sở hữu của người khác (như nhà tập thể hoặc nhà nuôi dưỡng dành cho người lớn) với bạn cùng phòng mà họ không được chọn.
Nếu bạn và gia đình bạn không thoải mái với những chọn lưạ tuỳ ý này hay với việc bạn sống lâu dài trong căn nhà của gia đình bạn, bạn có thể tìm hiểu
cách thuê hoặc sở hữu một ngôi nhà của riêng bạn. Lĩnh vực nhà ở có nhiều chương trình thuê, sở hữu nhà và tạo dựng tài sản để thuê hoặc sở hữu một
ngôi nhà của riêng bạn. Dưới đây là những cân nhắc để lập kế hoạch thuê hoặc sở hữu nhà riêng của bạn.

Hồ sơ nhà ở của bạn
Hãy suy nghĩ về loại nhà bạn muốn và trả lời các câu hỏi sau đây:

•
•
•
•
•

Bạn thích sống trong nhà hoặc căn hộ chung cư kiểu nào?
Bạn muốn ngôi nhà của mình trông như thế nào?
Bạn muốn sống một mình hay sống cùng người khác?
Bạn muốn sống ở đâu (ví dụ: khu phố nào hoặc vùng nào trong thị trấn)?
Bạn cần sự chỉnh trang nào cho căn nhà (ví dụ: hành lang có tay vịn hoặc vòi hoa sen dành cho người dùng xe lăn)?
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Hồ sơ tài chính của bạn
Hãy xem xét các nguồn tài chính của bạn và khám phá các chương trình mua hoặc thuê nhà.

•
•
•
•

Bạn có thể đủ khả năng để trả tiền thuê nhà hoặc thế chấp bao nhiêu?
Bạn có một tài khoản tiết kiệm hoặc vãng lai hiện tại không?
Bạn có lịch sử tín dụng không? Nếu vậy, điểm tín dụng của bạn là gì?
Bạn đã có một ủy thác nhu cầu cá nhân hoặc tiết kiệm khác không?

Hồ sơ tài nguyen của bạn
Hãy suy nghĩ về nơi mà bạn có thể tìm thấy các tài nguyên để hỗ trợ bạn trong việc phát triển khả năng về nhà ở.

•
•
•

Ai có thể giúp bạn tìm nhà?
Có tổ chức liên quan đến nhà ở nào trong cộng đồng của bạn?
Các tổ chức địa phương khác có thể giúp đỡ gì?

Việc trả lời những câu hỏi này sẽ giúp bạn khám phá các chọn lưạ tuỳ ý về nhà ở nêu lêncác lợi ích và tài nguyên của bạn. Xem các tài nguyen được mô tả
dưới đây. Hãy nhớ rằng bạn có thể kết hợp các tài nguyên này để đạt được mục tiêu về nhà ở của mình.

Tài nguyên về nhà ở cá nhân
Các hỗ trợ, sự khuyến khích và nguồn lực chuyên môn vô cùng nhiều đang sẵn có để giải quyết nhu cầu nhà ở của người khuyết tật. Các chuyên gia về nhà
ở hiểu hầu hết mọi người — kể cả những người khuyết tật — đều muốn có ngôi nhà của riêng mình và tài sản là rất quan trọng để đạt được cuộc sống
hạnh phúc, khoẻ mạnh và sung túc cho bản thân. Các tài nguyen sau đây có sẵn:

Cơ Quan Phát Triển Nhà Ở và Đô Thị
Sứ mệnh của Cơ Quan Phát Triển Nhà Ở và Đô Thị (HUD) liên bang là để tạo dựng các cộng đồng mạnh mẽ, bền vững, hòa nhập và các ngôi nhà có phẩm
chất giá cả phải chăng cho tất cả mọi người, bao gồm người khuyết tật. Một trong những mục tiêu của cơ quan này là sử dụng nhà ở để cải thiện phẩm chất
cuả cuộc sống. HUD có nhiều chương trình dành cho người có lợi tức thấp, trong đó có một số chương trình được liệt kê dưới đây.

Các tài nguyên cho thuê
Các công ty phát triển cộng đồng hay CDC là các nhóm phi lợi nhuận dựa trên cộng đồng cung cấp các dịch vụ nhà ở có giá cả phải chăng và các
dịch vụ khác như chương trình xây dựng và huấn luyện về quyền sở hữu nhà ở.
Medicaid Tiêu Đề 19 cung cấp kinh phí phù hợp với các khoản thanh toán tiền thuê nhà và tiện ích nếu người khuyết tật tìm được bạn cùng phòng
không bị khuyết tật.
Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở (Housing Choice Voucher) là một chương trình HUD dành cho các gia đình có lợi tức rất thấp, người già và người khuyết
tật. Chương trình này giúp họ thuê một căn nhà khang trang, an toàn và vệ sinh. Điều này bao gồm nhà ở dành cho một gia đình, nhà liền kề và căn
phòng chung cư.
Mục 811 là một chương trình HUD khác cho phép những người khuyết tật sống độc lập nhất có thể. Chương trình chi trả cho một số chi phí để xây
dựng nhà ở cho thuê. Điều này cho phép chủ sở hữu bất động sản để dành các căn nhà ở cho người có lợi tức ở mức độ nhất định.

Các tài nguyên dành cho quyền sở hữu nhà
Ngân Hàng Cho Vay Mua Nhà Liên Bang (Federal Home Loan Bank - FHLB) cung cấp kinh phí cho các ngân hàng thành viên để thực hiện các
khoản tiền cho vay. Chương trình này mang lại lợi ích cho các cá nhân có lợi tức thấp và trung bình. Nếu bạn mua một ngôi nhà với một trong các
khoản tiền cho vay này, và sống trong căn nhà đó trong một khoảng thời gian năm năm, bạn sẽ không phải trả lại tiền.
Quỹ NHÀ Ở (HOME Funds) là một chương trình HUD cung cấp kinh phí cho các chương trình dành cho người mua nhà lần đầu để tăng số ngườisở
hữu nhà. Các quỹ này cũng có thể được sử dụng để sửa chữa các căn nhà hiện có hoặc để xây dựng nhà mới.
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Quỹ Trợ Cấp Quy Mô cho Phát Triển Cộng Đồng (Community Development Block Grant Funds - CDBG) là khoản tài trợ liên bang cấp cho chính
quyền thành phố, quận và tiểu bang. Kinh phí có thể được sử dụng để khiến việc tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn. Đôi khi, một người có thể tiếp cận lên
tới $15,000.
Dịch Vụ Nhà Ở và Cộng Đồng Oregon (Oregon Housing and Community Services - OHCS) hoạt động trong quan hệ đối tác với các bên cho vay
tham gia, chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận. Mục đích là để giúp người mua nhà lần đầu bảo đảm các khoản tiền cho vay mua
nhà và tiếp cận dịch vụ giáo dục và cố vấn dành cho người mua nhà. Đôi khi mức lãi suất rất thấp hoặc các tài trợ nhỏ sẵn có.
Các công ty phát triển cộng đồng (CDC) cung cấp các cơ hội chi phí thấp cho người mua nhà lần đầu thông qua các dự án mà họ thiết lập
và xây dựng.
Như đã nói trước đó, Medicaid Tiêu Đề 19 cung cấp kinh phí phù hợp với các khoản thanh toán thế chấp và tiện ích nếu người khuyết tật tìm được
bạn cùng phòng không bị khuyết tật.

Các tài nguyên khác về nhà ở
Hội Đồng Nhà Ở Công Bằng Oregon (Fair Housing Council of Oregon
- FHCO) là một tổ chức phi lợi nhuận về các quyền dân sự bênh vực cho
những người bị phân biệt đối xử về nhà ở. FHCO đẩy mạnh tiếp cận bình
đẳng với nhà ở bằng cách giáo dục và cung cấp hỗ trợ tiếp cận, kỹ thuật và
các cơ hội thực thi pháp luật liên quan luật pháp về nhà ở công bằng của
liên bang, tiểu bang và địa phương. Các luật này bảo vệ chống lại phân
biệt đối xử bất hợp pháp.

Các tài khoản phát triển cá nhân
Các tài khoản phát triển cá nhân (IDAs) cung cấp một cách khác cho
những người có mức lợi tức nhất định để tiết kiệm tiền dành cho sở hữu
nhà và các mục tiêu khác. Những tài khoản này đặc biệt quan trọng đối
với người khuyết tật. Sở An Sinh Xã Hội công nhận những tài khoản này
là một tài nguyên có thể được cho phép. Chương trình IDA là một cách an
toàn để tiết kiệm trong khi duy trì được các trợ cấp của liên bang và tiểu bang.
Chương trình IDA cung cấp một tài khoản ngân hàng chung với các khoản tiền
kết hợp được ba khoản đóng góp tiết kiệm cá nhân thành một khoản. Ví dụ:
nếu bạn đóng góp $25 vào khoản tiết kiệm của bạn, số tiền này sẽ được kết
hợp ba khoản thành một để có được một khoản bổ sung là $75 — tổng cộng
là $100 tiền tiết kiệm. Chương trình IDA sẽ kết hợp các khoản tiền trong sáu
đến 36 tháng, giúp bạn đạt được các mục tiêu liên quan đến:

•
•
•
•
•

Tạo dựng tài sản là gì?
Tài sản là các tài nguyen cụ thể như nhà, các khoản tiết kiệm, học
vấn hoặc việc kinh doanh.
Tạo dựng tài sản đền cập đến các chiến lược giúp một người tăng
tài sản lên theo thời gian. Tạo dựng tài sản là điều quan trọng.
Nghiên cứu cho thấy rằng lợi tức — tự nó — không đủ để giúp
mọi người thoát khỏi đói nghèo, đạt được sự ổn định về tài chính
và leo thang kinh tế.

Laura muốn có căn nhà của riêng mình và cảm giác
an toàn mà căn nhà mang lại. Tuy nhiên, sống dựa
vào trợ cấp An Sinh Xã Hội và một khoản lợi tức
nhỏ từ công việc bán thời gian không cho cô tài
nguyên mà cô cần để thanh toán tiền cọc.

Quyền sở hữu nhà;
Khởi đầu hoặc phát triển kinh doanh nhỏ;
Giáo dục sau trung học;
Sửa chữa và xây dựng lại nhà cưả; và
Thiết bị chuyên dụng và thích nghi dựa trên nhu cầu.

Laura ghi danh để được IDA, tiết kiệm những gì cô
có thể trong ba năm, thường không quá $25 mỗi
tháng. Với sự giúp đỡ của IDA kết hợp 3 thành 1,
Community Vision, Inc. (CVI) là một trong nhiều tổ chức trong tiểu bang điều phối Laura đã có thể tiết kiệm được đủ khoản tiền để
chương trình IDA được gọi là Tài Sản Độc Lập trong Tương Lai (Future Assets for thanh toán tiền đặt cọc là $4,900 và mua một căn
Independence). CVI là tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất của tiểu bang Oregon cung
nhà có giá trị $140,000.
cấp nhà ở cá nhân, các dịch vụ sinh hoạt, việc làm và các dịch vụ sở hữu nhà được
hỗ trợ cho những người bị khuyết tật phát triển và gia đình của họ.
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Để đủ tiêu chuẩn tham gia IDA, bạn phải:

•
•
•
•

Ít nhất 12 tuổi;
Kiếm được ít hơn 80 phần trăm lợi tức trung bình trong khu vực đối với quận của bạn tuỳ theo số người trong gia đình;
Có giá trị ròng ít hơn $20,000; và
Tham dự các phiên họp lập kế hoạch tài chính và sẵn sàng để lập kế hoạch cho mục tiêu tiết kiệm của bạn.

Để tìm hiểu thêm về chương trình IDA hoặc để được hỗ trợ quy trình làm đơn xin, gửi email theo địa chỉ IDA@cvision.org hoặc gọi 503-858-0678
hoặc 503-292-4964 x116. Lệ phí cho đơn xin là $60. Hầu hết các đơn mất sáu tuần để tiến hành.

Phương tiện vận chuyển
Phương tiện vận chuyển giá cả phải chăng và đáng tin cậy là cần thiết để tiếp cận các cơ hội quan trọng trong cộng đồng của bạn bao gồm giáo dục, việc
làm, nhà ở và các khía cạnh khác của cuộc sống cộng đồng. Theo Tiêu Đề II của Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ năm 1990 (ADA), các phương tiện và cơ sở
giao thông công cộng phải dễ tiếp cận đối cho tất cả mọi người. Ngoài ra, các nhà vận hành giao thông công cộng phải cung cấp dịch vụ chuyên chở người
(theo yêu cầu, đến từng nhà) cho những người không thể sử dụng các phương tiện giao thông đại chúng có sẵn.
Trang web Di Lại ở Oregon của Sở Giao Thông Vận Tải Oregon (ODOT) là một tài nguyên tuyệt vời để khám phá ra một vài chọn lưạ tuỳ ý phương
tiện vận chuyển công cộng và chuyên chở người trên toàn tiểu bang:

•
•
•
•
•
•
•

Hệ Thống Giao Thông Cascades East - Trung Tâm Oregon;
Hệ Thống Giao Thông Corvallis - Corvallis;
Neotransit và Snake River - Miền Đông Oregon;
Lane Transit District và Amtrak - Eugene;
Trimet và Amtrak - Portland;
Rogue Valley và Basin Transit - Miền Nam Oregon; và
Cherriots và Amtrak - Salem.

Ngoài ra, các hệ thống giao thông công cộng của Oregon còn cung cấp khóa huấn luyện về đi xe và các lưạ chọn giảm giá vé cho người khuyết tật. Thành
viên nhóm lập kế hoạch của bạn sẽ giúp bạn kết nối với các tài nguyên về giao thông vận tải trong cộng đồng địa phương của bạn. Bạn cũng có thể liên lạc
với văn phòng giao thông công cộng tại địa phương của bạn để biết thêm tin tức về các chương trình riêng biệt dành cho người khuyết tật.

Các chọn lưạ tuỳ ý phương tiện vận chuyển khác
Drive Less Connect (Kết Nối Không Người Lái) là một công cụ tìm người đi xe phù hợp trên trực tuyến dễ sử dụng. Công cụ này sẽ ghép bạn với
những người đi xe bằng vé tháng khác sống và làm việc tại Oregon di chuyển trên các tuyến tương tự. Chương trình miễn phí và bạn không cần phải
có xe ô tô thì mới tiếp cận được với chương trình. Các quản trị viên vùng sẽ kết nối bạn với các mạng gồm những người điạ phương cùng đi chung xe
trong khu vực của bạn.
Lái xe. Tại khu vực nông thôn, nhiều người phải lái xe để di chuyển giữa các địa điểm vì phương tiện vận chuyển công cộng còn hạn chế hoặc không
có sẵn. Các thiết bị thích ứng và chương trình giáo dục người lái xe dành cho người lái xe bị khuyết tật được cung cấp thông qua Trung Tâm Giáo Dục
Người Lái Xe Oregon. Bạn không cần phải tiết lộ tình trạng khuyết tật của mình khi xin giấy phép hoặc làm bài kiểm tra cho người lái xe trừ khi bạn có
tình trạng sức khỏe có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ được tỉnh táo của bạn trên đường.
Có các biện pháp thích ứng với phương tiện dành cho những người bị khuyết tật thể chất không cho phép họ điều khiển tay lái, thắng hoặc chân ga
trên xe ô tô thông thường. Số lượng thiết bị thích ứng tăng lên hàng ngày khi mọi người tìm cách đáp ứng nhu cầu lái xe của mình. Cố vấn VR của bạn có
thể cho phép tài trợ cho việc giáo dục người lái xe và các biện pháp thích ứng với phương tiện nếu lái xe là một phần trong mục tiêu về việc làm của bạn.

Trung tâm sinh hoạt độc lập
Các trung tâm với cách sống tự lập (CIL) là các tổ chức dựa vào cộng đồng, tương trợ khuyết tật, phi lợi nhuận được những người khuyết tật thiết kế và lãnh
đạo. Hiện có bảy CIL trên khắp Oregon. CIL hoạt động đặc biệt theo triết lý khắt khe về “kiểm soát người tiêu dùng”. Điều này có nghĩa là những người với
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mọi hình thức khuyết tật điều hành tổ chức. Ngoài ra, dịch vụ của CIL dựa trên ý tưởng là những người bị khuyết tật cần kiểm soát cách sống, làm việc và
tham gia vào cộng đồng của mình. CIL cung cấp một vài dịch vụ, bao gồm:

•
•
•
•
•

Hỗ trợ người đồng hoàn cảnh;
tin tức và giới thiệu;
Bênh vực cá nhân và hệ thống;
Đào tạo kỹ năng sống tự lập; và
Một loạt các dịch vụ khác, thường dành riêng cho CIL và các nhu cầu của lĩnh vực dịch vụ.

Đối với việc chuyển tiếp thanh thiếu niên từ giai đoạn đi học sang đi làm, CIL có thể làm cầu nối giữa nhà trường với dịch vụ dành cho người lớn trong cộng
đồng. CIL tăng sức cho những người bị khuyết tật thông qua viẹc hỗ trợ người cùng cảnh ngộ. Những người đồng trang lứa đóng vai trò làm gương mẫu,
chứng minh rằng người khuyết tật có vai trò đáng quý trong cộng đồng. Nhân viên trung tâm làm việc cùng người khuyêt tật khác để bênh vực và giáo dục
về bình đẳng và công bằng cho người khuyết tật. CIL còn kết nối người khuyết tật với các tài nguyên địa phương khác.

Tài nguyên
Housing and Urban Development Agency (Cơ Quan Phát Triển Nhà Ở và Đô Thị) (HUD)
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD
Community Development Corporations (Các Tập Đoàn Phát Triển Cộng Đồng)
http://oregonon.org/about_us/about-oregon-on-and-community-development-in-oregon
Housing Choice Voucher Fact Sheet (Tờ Thông Tin về Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở)
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/about/fact_sheet
Các Phiếu Theo Dự Án
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/project
Section 811
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/mfh/progdesc/disab811
Federal Home Loan Bank (Ngân Hàng Cho Vay Mua Nhà Liên Bang)
www.fhlbanks.com
HOME Funds
www.hudexchange.info/home/home-overview
Community Development Block Grants (Trợ Cấp Cả Gói cho Phát Triển Cộng Đồng)
www.hudexchange.info/onecpd/assets/File/The-Community-Development-Block-Grant-FAQ.pdf
Oregon Housing and Community Services (Sở Nhà Ở và Cộng Đồng Oregon)
www.oregon.gov/OHCS/pages/index.aspx
Oregon Opportunity Network (Mạng Lưới Cơ Hội Oregon) (một Tập Đoàn Phát Triển Cộng Đồng)
http://oregonon.org/about_us/about-oregon-on-and-community-development-in-oregon
Fair Housing Council of Oregon (Hội Đồng Nhà Ở Công Bằng Oregon)
www.fhco.org
Chương trình IDA Tài Sản Tương Lai dành cho Sự Độc Lập của Community Vision, Inc.
http://cvision.org/our-programs/future-assets-for-independence
Hướng Dẫn Giao Thông Công Cộng Oregon của ODOT Travel
http://traveloregon.com/getting-around/public-transit
Oregon Driver Education Center (Trung Tâm Giáo Dục Người Lái Xe Oregon)
http://www.drivereducationcenter.com
Trang web Thế Giới Người Khuyết Tật (Disabled World)
www.disabled-world.com/assistivedevices/automotive
Danh Bạ CIL Oregon
http://nwsds.org/content/Links/Oregon%20CIL%20Directory.pdf
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A. Các dịch vụ dành cho người trưởng thành và tính đủ điều kiện
Thanh niên, gia đình và các nhóm chuyển tiếp cần tìm được một loạt cơ quan để xác định xem cơ quan nào có thể hỗ trợ, cung cấp dịch vụ và tài nguyên để
giúp bạn lập kế hoạch phương cách của bạn để đi làm. Trong hầu hết các trường hợp, việc cơ quan có thể giúp hay không sẽ được quyết định theo chỉ tiêu
đủ điều kiện và các dịch vụ. Các mục tiêu về công việc và cuộc sống trưởng thành của bạn cũng quan trọng.
Khi bạn bắt đầu tìm các cơ quan cùng với nhóm chuyển tiếp của bạn, hãy ghi nhớ các chỉ tiêu này. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị tin tức mà các cơ quan có
thể cần. Tin tức trong bảng dưới đây có thể giúp bạn và nhóm của bạn bắt đầu nói chuyện về tính đủ điều kiện của bạn đối với các chương trình và mức độ
và loại dịch vụ mà các chương trình cung cấp.
Loại chỉ tiêu về tính đủ điều kiện thường được các cơ quan cứu xét bao gồm:
Tuổi: Các dịch vụ chỉ có thể được cung cấp nếu bạn ở độ tuổi nào đó. Một số cơ quan yêu cầu bạn phải đủ 14 tuổi trở lên trong khi các cơ quan khác
có thể làm việc với bạn nếu bạn đủ 18 tuổi trở lên.
Tình trạng khuyết tật: Một số cơ quan đòi hỏi chẩn đoán khuyết tật chính thức để tìm hiểu xem cơ quan có thể phục vụ tình trạng khuyết tật của
bạn hay không.
Những khó khăn và giới hạn: Các cơ quan có thể đòi hỏi bằng chứng về những khó khăn mà tình trạng khuyết tật của bạn có thể gây ra và chúng
ảnh hưởng tới khả năng học tập, làm việc, giữ an toàn, chăm sóc nhu cầu cá nhân của bạn và tham gia vào cuộc sống hàng ngày như thế nào.
Mức độ nhu cầu: Các cơ quan có thể có tài nguyên hạn chế và sẽ ưu tiên cho những người có nhu cầu nhiều nhất để nhận dịch vụ trước những
người có nhu cầu ít cấp thiết hơn.
Loại nhu cầu: Loại dịch vụ mà bạn cần có thể chỉ được cung cấp thông qua một số cơ quan hoặc nhà cung cấp.
Tài chính: Một số tài nguyên chỉ có sẵn cho những người có lợi tức hạn định. Trong một số trường hợp, bạn có thể không đủ điều kiện về tài nguyên
hoặc hỗ trợ vì lợi tức của bạn hoặc gia đình bạn trên giới hạn cho phép.
Mức độ sẵn có: Một sô dịch vụ hoặc tài nguyên có thể bị giới hạn và yêu cầu đưa mọi người vào danh sách chờ.
Nơi cư trú: Một số nhà cung cấp dịch vụ của cơ quan có thể chỉ phục vụ các khu vực địa lý riêng biệt của tiểu bang hoặc chỉ cung cấp các chọn lưạ
tuỳ ý nhà ở theo nhóm.
Mục tiêu của bạn: Mục tiêu của bạn có thể xác định xem cơ quan nào cần cung cấp dịch vụ hoặc liệu một cơ quan có cần cung cấp một dịch vụ
hay không. Khi liên lạc với các cơ quan, hãy chắc chắn cho họ biết về công việc và các mục tiêu về cuộc sống trưởng thành của bạn. Điều này sẽ giúp
tìm được các dịch vụ phù hợp với bạn và ườc vọng cho tương lai của bạn.
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Học sinh chuyển tiếp (14 tuổi trở lên) và người lớn bị
khuyết tật:
•
•
•
•
•

Bạn có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ ODDS nếu bạn là người bị
khuyết tật trí tuệ hoặc phát triển có:

• Tình trạng khuyết tật gây suy giảm kỹ năng cho cuộc sống hàng
ngày như đi lại và giao tiếp; và
• Các suy giảm chủ yếu không phải do rối loạn tâm thần, suy
giảm cảm giác, suy giảm vận động, rối loạn nhân cách, lạm
dụng thuốc, khuyết tật học tập hoặc ADHD gây ra.

Bạn và nhóm của bạn sẽ xây dựng một kế hoạch hỗ trợ cá nhân (ISP)
bằng cách nói về các nhu cầu, mục tiêu, ưu tiên và kết quả đánh giá.
ISP phác thảo các dịch vụ mà bạn sẽ nhận trong năm tiếp theo để
đáp ứng mục tiêu của bạn.

Trong vòng 45 ngày kể từ việc đánh giá của bạn, SC hoặc PA của bạn
sẽ liên lạc với bạn về kết quả.

SC hoặc PA của bạn sẽ đánh giá nhu cầu để xác định các nhu cầu,
mục tiêu và mức độ dịch vụ.

Sau khi đủ điều kiện, bạn sẽ tìm hiểu về dịch vụ và các chọn lưạ tuỳ ý
việc quản lý hồ sơ. Bạn có thể chọn việc quản lý hồ sơ cùng với điều
phối viên dịch vụ (SC) CDDP hoặc một đại diện cá nhân (PA) cuả môi
giới dịch vụ hỗ trợ.

Chương Trình Cộng Đồng Dành Cho Người Khuyết Tật Phát Triển
(CDDP) ở địa phương của bạn sẽ xác định việc bạn có đủ điều kiện
hay không. CDDP phải quyết định trong vòng 10 ngày kể từ ngày
nhận đơn xin hoàn tất của bạn.

Ai đủ điều kiện:

Ai đủ điều kiện:

Bạn và cố vấn VR của bạn làm việc cùng nhau để xác định
mục tiêu về việc làm phù hợp với bạn.

Các dịch vụ của VR phải tập trung tìm được một công việc
cạnh tranh.

Muốn làm việc trong lực lượng lao động tổng quát;
Nhận SSI hoặc SSDI;
Bị khuyết tật;
Gặp rào cản tìm việc làm do bị khuyết tật; và
Cần giúp đỡ để có được hoặc giữ được việc.

VR cung cấp dịch vụ về việc làm để giúp những người với
các loại khuyết tật có việc làm và giữ được việc.

ODDS cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ Medicaid cho người bị khuyết
tật trí tuệ và phát triển.

• SSI (Lợi tức An Sinh Phụ Trội) là nguồn hỗ trợ tài chính
cho người có lợi tức thấp và ít tài nguyên. Họ cũng
phải bị khuyết tật hoặc là người cao tuổi.
• SSDI (Bảo Hiểm Khuyết Tật An Sinh Xã Hội) là nguồn
hỗ trợ tài chính dựa trên lịch sử làm việc trước đây.
SSDI có thể được cung cấp cho người khuyết tật cần
giúp đỡ để có việc làm.
• Nói chung, chuyên viên khám sức khỏe đủ tiêu chuẩn
phải chứng minh tình trạng khuyết tật của một người
đã trưởng thành (18 tuổi trở lên) bằng văn bản.
• Tình trạng khuyết tật phải dự kiến kéo dài trong trên
12 tháng. Người nộp đơn phải không đang làm việc
tại thời điểm nộp đơn, hoặc đang có thu nhập thấp
hơn mức thu nhập quy định thì mới có thể đủ điểu
kiện hưởng.

Ai đủ điều kiện:

Sở An Sinh Xã Hội (SSA) quản lý hai chương trình
quyền lợi dựa trên tình trạng khuyết tật khác nhau —
SSI và SSDI.

• Chương trình cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
và dịch vụ dài hạn cho công dân Oregon đang làm
việc có lợi tức có thể vượt quá giới hạn đã được thiết
lập được đặt ra cho tính đủ điều kiện Medicaid.
• Bạn có thể đủ điều kiện đối với EPD nếu bạn:
• Bị khuyết tật thể chất, nhận thức, y tế tâm thần
hoặc phát triển, hoặc bạn bị mù theo định nghĩa
pháp luật;
• Đang làm việc và hưởng lương chịu thuế hoặc kinh
doanh độc lập;
• Có nguồn lợi tức có thể tính được từ $5,000
trở xuống;
• Đã có lợi tức không quá 250% mức nghèo khó liên
bang đối với gia đình một người sau khi khấu trừ
được phép.

Ai đủ điều kiện:

Người Khuyết Tật Có Việc Làm (EPD) là chương trình chăm
sóc sức khỏe Medicaid cho người với các loại khuyết tật.

Khái quát về cơ quan: tính đủ điều kiện. Loại chỉ tiêu về tính đủ điều kiện của cơ quan có thể bao gồm tuổi tác, tình trạng khuyết tật, khó khăn, mức độ và loại nhu cầu hỗ trợ, tình trạng tài chính, mức độ sẵn
có dịch vụ và các mục tiêu cá nhân. Dưới đây là phần tóm tắt các chỉ tiêu về tính đủ điều kiện đối với các cơ quan có thể giúp bạn chuyển tiếp từ giai đoạn đi học sang đi làm và cuộc sống trưởng thành.
Văn Phòng Dịch Vụ Khuyết Tật
Phát Triển (ODDS)
Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp
Sở An Sinh Xã Hội (SSA)
Người Khuyết Tật Có Việc Làm (EPD)

A. Dịch vụ dành cho người lớn và tính đủ điều kiện, tiếp
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Các chọn lưạ tuỳ ý về dịch vụ:
• Hỗ trợ với những sinh hoạt hàng ngày như tắm rửa, mặc quần
áo, quản lý tiền bạc của bạn, giúp đỡ về những thách thức về
hành vi và giao tiếp;
• Những hỗ trợ trong cộng đồng của bạn như phương tiện vận
chuyển, giúp đỡ mua sắm, các nhóm và hoạt động xã hội;
• Đào tạo kỹ năng để giúp bạn học các hoạt động hàng ngày tại
nhà hoặc trong cộng đồng của bạn;
• Những hỗ trợ trong cộng đồng hoặc cơ sở để học các kỹ năng về
công việc cơ bản và đạt được mục tiêu về công việc;
• Giúp phát triển các sở thích, kỹ năng về công việc và giữ được
việc thông qua tìm hiểu, việc làm theo nhóm nhỏ và hướng dẫn
công việc;
• Kỷ thuật hoặc thiết bị hỗ trợ;
• Sửa sang nhà hoặc xe cộ;
• Chăm sóc trợ giúp (tạm thời); và
• Huấn luyện dành cho thành viên gia đình để giúp họ hỗ trợ bạn.
Bạn có thể nhận những dịch vụ ngay tại nhà của chính bạn, nhà của
gia đình bạn, nhà ở tập thể hoặc nhà nuôi dưỡng và xung quanh
cộng đồng của bạn.

Các chọn lưạ tuỳ ý về dịch vụ:
• Giúp có được việc làm thông qua cố vấn, lập kế
hoạch, đánh giá việc làm, huấn luyện, kết nối với các
chuyên gia về việc làm hoặc người phát triển công
việc;
• Giúp học trường cao đẳng hoặc tham dự chương trình
huấn nghiệp;
• Thiết bị hoặc kỹ thuật thích ứng giúp bạn trong công
việc;
• Hướng dẫn nghề nghiệp để giúp bạn tiến thân trong
công việc cuả bạn hoặc có được công việc tốt hơn; và
• Cố vấn về trợ cấp để giúp bạn hiểu được công việc có
thể ảnh hưởng tới SSI và trợ cấp Medicaid của bạn
như thế nào.
VR làm việc hợp tác với các cơ quan khác để cung cấp
dịch vụ ngoài hướng dẫn và cố vấn hướng nghiệp —
như tìm hiểu công việc, phát triển công việc và hướng
dẫn công việc.

Các chọn lưạ tuỳ ý về dịch vụ:
• SSI bao gồm tính đủ điều kiện của Medicaid và trợ cấp
tiền mặt hàng tháng có thể tới $733 mỗi tháng. Nghĩ
về Medicaid như là bảo hiểm sức khỏe.
• Khoản trợ cấp tiền mặt của SSID phụ thuộc vào lịch sử
làm việc trước đây.
• Những người thuộc SSDI cuối cùng cũng sẽ nhận
được bảo hiểm Medicaid. Nghĩ về Medicaid như là
một chương trình bảo hiểm sức khỏe khác dành cho
người đủ tiêu chuẩn.
• Các khoản khích lệ làm việc giúp những người nhận
được trợ cấp khuyết tật có thể làm việc mà không bị
mất các trợ cấp của mình cho đến khi họ kiếm được
đủ lợi tức để tự hỗ trợ bản thân.
• Có các quy tắc khích lệ làm việc khác nhau đối với SSI
và SSDI. Cả hai chương trình đều cho phép một người
có thời gian kiếm lợi tức mà không bị mất trợ cấp tiền
mặt và Medicaid.
• SSA làm việc với mạng lưới việc làm để cung cấp
các khoản khích lệ nhằm tuyển dụng các cá nhân bị
khuyết tật thông qua chương trình Vé Đi Làm.
• SSA hỗ trợ cố vấn về trợ cấp thông qua các cơ quan
Lập Kế Hoạch và Hỗ Trợ Khích Lệ Làm Việc (WIPA) để
giúp các cá nhân hiểu được chương trình.

Các chọn lưạ tuỳ ý về dịch vụ:
• EPD cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Medicaid
cho những người tham gia chương trình. Điều đó có
nghĩa là những người trong EDP trả lệ phí bảo hiểm
sức khỏe nhỏ hàng tháng dựa trên lợi tức. Medicaid
cấp kinh phí cho EPD.

Khái quát về cơ quan: dịch vụ. Các cơ quan có thể cung cấp một loạt dịch vụ để giúp bạn chuyển tiếp từ giai đoạn đi học sang đi làm và cuộc sống trưởng thành. Loại, cường độ và mức độ sẵn có của dịch vụ có
thể thay đổi đôi với những người khác nhau.
Văn Phòng Dịch Vụ Khuyết Tật
Phát Triển (ODDS)
Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp
Sở An Sinh Xã Hội (SSA)
Người Khuyết Tật Có Việc Làm (ELP)

A. Dịch vụ dành cho người lớn và tính đủ điều kiện, tiếp

Lập Kế Hoạch để có Công Việc

B. Những tiếp xúc của nhóm chuyển tiếp
TRƯỜNG
NGƯỜI LIÊN LẠC CHÍNH
ĐỊA CHỈ EMAIL
ĐIỆN THOẠI
FAX
ĐỊA CHỈ
TRANG WEB
DỊCH VỤ DD CỦA QUẬN
NGƯỜI LIÊN LẠC CHÍNH
ĐỊA CHỈ EMAIL
ĐIỆN THOẠI
FAX
ĐỊA CHỈ
TRANG WEB
DỊCH VỤ MÔI GIỚI
NGƯỜI LIÊN LẠC CHÍNH
ĐỊA CHỈ EMAIL
ĐIỆN THOẠI
FAX
ĐỊA CHỈ
TRANG WEB
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGHỀ NGHIỆP
NGƯỜI LIÊN LẠC CHÍNH
ĐỊA CHỈ EMAIL
ĐIỆN THOẠI
FAX
ĐỊA CHỈ
TRANG WEB
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Lập Kế Hoạch để có Công Việc

B. Liên lạc của nhóm chuyển tiếp, tiếp
CHỦ HÃNG
NGƯỜI LIÊN LẠC CHÍNH
ĐỊA CHỈ EMAIL
ĐIỆN THOẠI
FAX
ĐỊA CHỈ
TRANG WEB
NGƯỜI HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC/PHÁT TRIỂN CÔNG VIỆC
NGƯỜI LIÊN LẠC CHÍNH
ĐỊA CHỈ EMAIL
ĐIỆN THOẠI
FAX
ĐỊA CHỈ
TRANG WEB
VẤN ĐỀ KHÁC
NGƯỜI LIÊN LẠC CHÍNH
ĐỊA CHỈ EMAIL
ĐIỆN THOẠI
FAX
ĐỊA CHỈ
TRANG WEB
VẤN ĐỀ KHÁC
NGƯỜI LIÊN LẠC CHÍNH
ĐỊA CHỈ EMAIL
ĐIỆN THOẠI
FAX
ĐỊA CHỈ
TRANG WEB
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Lập Kế Hoạch để có Công Việc

C. Hồ sơ tiếp xúc trong việc lập kế hoạch chuyển tiếp
NGÀY VÀ THỜI GIAN
TÊN/ DANH HIỆU
KẾT QUẢ:

NGÀY VÀ THỜI GIAN
TÊN/ DANH HIỆU
KẾT QUẢ:

NGÀY VÀ THỜI GIAN
TÊN/ DANH HIỆU
KẾT QUẢ:

NGÀY VÀ THỜI GIAN
TÊN/ DANH HIỆU
KẾT QUẢ:

NGÀY VÀ THỜI GIAN
TÊN/ DANH HIỆU
KẾT QUẢ:

NGÀY VÀ THỜI GIAN
TÊN/ DANH HIỆU
KẾT QUẢ:
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Lập Kế Hoạch để có Công Việc

C. Hồ sơ tiếp xúc trong việc lập kế hoạch chuyển tiếp, tiếp
NGÀY VÀ THỜI GIAN
TÊN/ DANH HIỆU
KẾT QUẢ:

NGÀY VÀ THỜI GIAN
TÊN/ DANH HIỆU
KẾT QUẢ:

NGÀY VÀ THỜI GIAN
TÊN/ DANH HIỆU
KẾT QUẢ:

NGÀY VÀ THỜI GIAN
TÊN/ DANH HIỆU
KẾT QUẢ:

NGÀY VÀ THỜI GIAN
TÊN/ DANH HIỆU
KẾT QUẢ:

NGÀY VÀ THỜI GIAN
TÊN/ DANH HIỆU
KẾT QUẢ:
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Ngày:

Học Sinh

ĐIỀU GÌ KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ

Điều phối viên dịch vụ

ĐIỀU GÌ CÓ HIỆU QUẢ

Tuổi của học sinh:

Người giáo dục

SỞ THÍCH

Thành viên gia đình

ƯU ĐIỂM

Khảo sát được hoàn tất bởi:

Học sinh (Tên):

D. Khảo sát lập kế hoạch chuyển tiếp hàng năm

KỸ NĂNG

THẮC MẮC/QUAN TÂM

Vấn đề khác:

Trình độ của học sinh:

Người chăm sóc:
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VIỆC LÀM
Làm công ăn lương, kinh doanh độc lập, v.v.

SINH HOẠT CUẢ GIA ĐÌNH
Chuẩn bị bữa ăn, nấu nướng, làm vệ sinh, v.v.

GIAO TIẾP
Lời nói, văn bản, thư điện tử, thiết bị, v.v.

GIÁO DỤC VÀ HUẤN LUYỆN
Cao đẳng, trường thương mại, quân sự, v.v.

SẮP XẾP SINH HOẠT
Ở đâu và với ai

MỐI QUAN HỆ
Gia đình, bạn bè, quen thân, v.v.

Ước vọng cho tương lai

D. Khảo sát lập kế hoạch chuyển tiếp hàng năm, tiếp

SỨC KHỎE & KHOẺ MẠNH VÀ AN VUI
Y tế, vệ sinh, thể dục, dinh dưỡng, v.v.

SINH HOẠT VUI CHƠI, GIẢI TRÍ
Sở thích, thể thao, tiêu khiển, v.v.

THAM GIA CỘNG ĐỒNG
Câu lạc bộ, công việc tự nguyện, giáo dục công dân, v.v.
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Lưu ý thêm:

Mục tiêu được gợi ý

Các bước hành động

SỰ TĂNG SỨC
Tự bênh vực, truyền thống, niềm tin, v.v.

giới thiệu

TÀI CHÍNH & MUA SẮM
Ngân hàng, lập ngân sách, v.v.

D. Khảo sát lập kế hoạch chuyển tiếp hàng năm, tiếp

Hỗ trợ và dịch vụ

GIAO THÔNG VẬN TẢI
Giao thông công cộng, lái xe, tuyến đường, v.v.
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Ngày

Các bước hành động

Có cần thêm ngân quỹ hay tài nguyên, tiếp liệu hoặc tài nguyên nào cho các sinh hoạt này không?

Sinh hoạt

Năm học:

Người chịu trách nhiệm

Tổ chức và lên lịch trình các sinh hoạt có sự tham gia của gia đình và cộng đồng để hỗ trợ mục tiêu này

Bạn sẽ đánh giá (các) kết quả như thế nào:

(Các) kết quả mong muốn cho mục tiêu này:

Tên học sinh:

E. Kế hoạch hành động về mục tiêu chuyển tiếp

Lập Kế Hoạch để có Công Việc

Ghi Chú:
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Lập Kế Hoạch để có Công Việc

Yêu cầu các bản sao của bản “Lập Kế Hoạch cho Con Đường Làm
Việc của Tôi (Planning My Way to Work)"
“Lập Kế Hoạch cho Con Đường Làm Việc của Tôi” là một hướng dẫn dành cho học sinh khuyết tật và gia đình của bạn để giúp bạn điều hướng các dịch vụ và
nguồn lực cộng đồng trên hành trình chuyển từ giai đoạn đi học sang đi làm của bạn.

Bạn muốn một bản sao điện tử?
Bạn có thể tìm bản sao điện tử trên trang mạng của Hội Đồng Về Khuyết Tật Phát Triển Oregon: http://tinyurl.com/planningmyway. Bạn có thể tải toàn bộ
tập hướng dẫn, hoặc chỉ tải về các phần mà bạn quan tâm.
Ấn phẩm này sẽ sớm có bản sao bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga và tiếng Việt cho bạn tải về.

Bạn muốn có bản sao in?
Bạn có thể xin bản sao in bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga hoặc tiếng Việt bằng cách liên lạc với OCDD ở số 503-945-9941, hoặc ocdd@ocdd.org.
Bạn cũng có thể xin bản sao bằng cách hoàn thành đơn yêu cầu trên mạng: www.surveymonkey.com/s/Planning_My_Way_to_Work.
Tài liệu này có thể được cung cấp theo sự yêu cầu trong một hình thức thay thế dành cho những người bị khuyết tật hoặc bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh
dành cho những người không thông thạo Anh văn. Để yêu cầu ấn bản này bằng một hình thức thay thế hoặc bằng ngôn ngữ khác, liên lạc với Toán Thiết Kế
và Ấn Bản (Publications and Design Section) tại số điện thoại 503-378-3486, 711 về TTY (điện thoại dành cho người điếc hoặc khuyết tật về phát âm) hay
gửi email về dhs-oha.publicationrequest@state.or.us.
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