CHUYỂN TIẾP TỪ CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN SANG CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

CÁC ĐIỀU THỰC
TẾ VỀ DSO

Điều gì xảy ra với các dịch vụ
của tôi khi tôi được 18 tuổi?

Khi quý vị được 18 tuổi, quý vị được xem là một người lớn. Các dịch vụ của trẻ em chẳng hạn như
Các Dịch Vụ Đặc Biệt tại Nhà (Special Services at Home), Trợ Giúp cho Trẻ Em bị Tàn Tật Trầm Trọng
(Assistance for Children with Severe Disabilities) hoặc các dịch vụ thông qua Chương Trình Bệnh Tự Kỷ
của Ontario (Ontario Autism Program) chấm dứt. Quý vị phải nộp đơn lên cơ quan Các Dịch Vụ Giúp
Phát Triển của Ontario (Developmental Services Ontario, viết tắt DSO) để xem quý vị có đủ tiêu chuẩn
hưởng các dịch vụ giúp phát triển dành cho người lớn hay không.

Khi nào tôi có thể nộp đơn?
Để giảm bớt khoảng trống dịch vụ giữa các dịch vụ dành cho trẻ em và dành cho người lớn, quý vị
nên bắt đầu thủ tục sớm và nộp đơn lúc quý vị 16 tuổi. Với tất cả giấy tờ hồ sơ chính xác, quý vị có thể
được xác nhận đủ tiêu chuẩn cho các dịch vụ giúp phát triển dành cho người lớn lúc quý vị 16 tuổi, tuy
nhiên, các dịch vụ sẽ chỉ bắt đầu khi quý vị 18 tuổi.

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

NỐI KẾT VỚI CHÚNG TÔI!

dsontario.ca
tháng Mười Một năm 2018
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