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dsontario.ca

DSO sẽ giúp quý vị:
•  hiểu và hoàn tất thủ tục đơn xin.

•  xác định các loại dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần.

•  tiếp cận các dịch vụ và sự hỗ trợ được tài trợ bởi Bộ Trẻ   
 Em, Cộng Đồng và Các Dịch Vụ Xã Hội (Ministry of Children,  
 Community and Social Services) quý vị cần khi dịch vụ và sự  
 hỗ trợ đó có sẵn.

•  tìm thông tin trong cộng đồng của quý vị.

Hãy liên lạc với DSO tại địa phương quý vị để biết các dịch vụ 
và sự hỗ trợ nào có sẵn và đúng cho quý vị.

tháng Mười Một năm 2018

ĐIỂM TRUY NHẬP  
CỦA QUÝ VỊ VỀ 
CÁC DỊCH VỤ
 dành cho người tàn tật phát triển 

FO
LD

DSO_Brochure_5.5x8.5_VIET.indd   2-3 2019-04-30   5:00 PM



Làm thế nào để sử dụng 
các dịch vụ:

1 Tìm một DSO tại địa phương quý vị

Có 9 địa điểm DSO trong toàn Ontario để giúp quý vị 
tiếp cận các sự hỗ trợ có sẵn trong cộng đồng của quý vị. 
Gọi 2-1-1 (số miễn phí 1-877-330-3213) hoặc viếng trang 
mạng dsontario.ca để tìm thông tin liên lạc của DSO của 
khu vực quý vị. 

2 Gọi DSO của khu vực quý vị

Người quý vị nói chuyện tại DSO của khu vực quý vị sẽ 
hỏi quý vị các câu hỏi và xác định xem quý vị có đủ điều 
kiện cho các dịch vụ hay không. Đủ điều kiện có nghĩa là:

•  có một sự tàn tật về phát triển, 

•  sống tại Ontario, và

•  18 tuổi hoặc trên 18 tuổi (Gọi cho DSO của khu vực quý  
 vị khi quý vị được 16 tuổi để tìm hiểu về các dịch vụ có  
 sẵn cho quý vị lúc 18 tuổi).

Có một số các dịch vụ và sự hỗ trợ có sẵn cho quý vị khi 
quý vị đã được xác nhận đủ điều kiện.

3 Hoàn tất đơn 

Một thẩm định viên DSO sẽ làm 2 cuộc hẹn với quý vị để 
giúp quý vị hoàn tất một tập đơn xin và xác định mức độ 
hỗ trợ quý vị cần. Mỗi cuộc họp sẽ khoảng 3 tiếng và quý 
vị sẽ cần có ít nhất 2 người nào biết rõ quý vị (ví dụ, cha hay 
mẹ, người bảo hộ, giáo viên, v.v.) có mặt cùng quý vị trong 
các cuộc họp. Khi thẩm định viên biết các nhu cầu của quý 
vị, quý vị sẽ được nối kết với các dịch vụ có sẵn trong khu 
vực quý vị.

Giữ liên lạc  

Có thể phải mất một thời gian trước khi quý vị có được 
các dịch vụ và sự hỗ trợ. Trong thời gian đó, hãy báo cho 
DSO của khu vực quý vị bất cứ những thay đổi nào về 
thông tin liên lạc của quý vị.
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