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Bước 1: Chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu chứng nhận quý vị đủ điều kiện

Để nộp đơn xin các dịch vụ giúp phát triển dành cho người lớn, được tài trợ bởi Bộ Trẻ Em, Cộng Đồng và 
Các Dịch Vụ Xã Hội (MCCSS) thông qua Các Dịch Vụ Giúp Phát Triển của Ontario (DSO), quý vị sẽ cần phải 
chứng minh quý vị có một sự tàn tật về phát triển, sống tại Ontario, và 18 tuổi.

Các loại tài liệu nào tôi cần phải có để chứng minh điều này?

Quý vị phải cung cấp cho DSO một tài liệu cho mỗi lĩnh vực sau đây được liệt kê dưới đây:

1.  Sự tàn tật phát triển của quý vị
 Để chứng minh quý vị có một sự tàn tật về phát triển, quý vị sẽ cần phải có một báo cáo thẩm định  
 tâm lý. Báo cáo phải được thực hiện bởi một chuyên viên tâm lý hoặc bởi một cộng sự viên tâm lý  
 học. Nếu quý vị không có một đánh giá tâm lý, xin liên lạc với DSO của khu vực quý vị. Họ sẽ duyệt lại  
 các sự chọn lựa với quý vị.

 Thẩm định phải bao gồm các yếu tố sau đây:

 a. Thông tin về hoạt động tri thức của quý vị
 Điều này có nghĩa khả năng suy luận, sắp xếp, hoạch định, thực hiện các phán đoán, và nhận biết các  
 hậu quả của quý vị. Điều này thường được làm bằng cách trắc nghiệm chỉ số thông minh (IQ).

 b.  Thông tin về khả năng thích nghi
 Điều này có nghĩa khả năng để có được sự độc lập và áp dụng các kỹ năng trong cuộc sống hàng  
 ngày của quý vị.
 Nó bao gồm một chuỗi các kỹ năng sau đây:

 • các kỹ năng nhận thức, chẳng hạn như các kỹ năng đọc, viết, làm toán và tiền bạc;
 • các kỹ năng xã hội, chẳng hạn như hòa hợp với những người khác;
 • các kỹ năng thực hành quý vị sử dụng hàng ngày, chẳng hạn các kỹ năng làm việc, đi lại và dùng  
  phương tiện chuyên chở, chăm lo cho sức khỏe và sự an toàn của bản thân, tuân theo các lịch trình  
  và các thông lệ.

 c.  Thông tin về tuổi bắt đầu bị tàn tật
 Nếu quý vị được thẩm định sau 18 tuổi, chuyên viên tâm lý phải ghi rằng sự tàn tật của quý vị đã bắt  
 đầu trước lúc 18 tuổi và có thể sẽ tiếp tục trong suốt cuộc đời còn lại của quý vị. Nếu quý vị được  
 thẩm định trước khi quý vị được 18 tuổi thì không cần phải có thông tin về tuổi bắt đầu bị tàn tật.

2.  Sống tại Ontario
 • thẻ y tế
 • hợp đồng thuê hoặc mướn nhà
 • giấy chứng nhận tiền ODSP được ký gửi trực tiếp vào trương mục
 • báo cáo định kỳ của ngân hàng có ghi địa chỉ của quý vị trên đó
 • bằng lái xe hoặc căn cước khác có hình do chính phủ cấp

3. Tuổi
 • giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận rửa tội
 • sổ thông hành 
 • bằng lái xe
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Bước 2: Gọi cho DSO của khu vực quý vị 

Để bắt đầu thủ tục đơn xin, hãy gọi cho DSO của khu vực quý vị. Người quý vị nói chuyện tại DSO sẽ 
hỏi quý vị các câu hỏi để xem quý vị có đủ điều kiện nộp đơn hay không. Hãy chắc chắn quý vị có đầy 
đủ và sẵn sàng các tài liệu chứng minh đủ điều kiện (từ Bước 1) để chứng minh quý vị:

 • bị một sự tàn tật về phát triển,
• sống tại Ontario, và
• 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi.

Sẽ phải mất một khoảng thời gian để lấy đầy đủ các thông tin, vì vậy hãy dành ra cho tới 30 phút cho 
cuộc gọi đầu tiên của quý vị. Nếu bất cứ lúc nào quý vị phải ngưng cuộc gọi, thông tin quý vị đã chia 
sẻ sẽ không bị mất—thông tin vẫn còn được lưu cho đến khi quý vị gọi DSO trở lại để hoàn tất phần 
này của thủ tục.

Với tất cả đúng các tài liệu, quý vị có thể được xác nhận đủ điều kiện cho các dịch vụ giúp phát triển dành 
cho người lớn lúc 16 tuổi, mặc dù các dịch vụ sẽ không được bắt đầu cho đến khi quý vị đủ 18 tuổi.

Bước 3: Hoàn tất đơn xin 

Quý vị sẽ nhận được một lá thư từ DSO của khu vực quý vị cho biết nếu quý vị đủ điều kiện để nhận 
các dịch vụ do MCCSS tài trợ. Nếu đủ điều kiện, quý vị sẽ được kết nối với một thẩm định viên của DSO 
trong khu vực của quý vị. Thẩm định viên sẽ làm 2 cuộc hẹn với quý vị để giúp quý vị hoàn tất tập đơn 
xin và để xác định mức hỗ trợ quý vị cần.

Mỗi cuộc họp sẽ mất khoảng 3 tiếng và quý vị sẽ cần phải có ít nhất 2 người nào biết rõ quý vị (ví dụ 
như cha hay mẹ, người bảo hộ, giáo viên, v.v.) có mặt với 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 của quý vị.

Bước 4: Giữ liên lạc  

Có thể phải mất một số thời gian trước khi quý vị nhận được các dịch vụ và các sự hỗ trợ. Trong thời 
gian đó, hãy báo cho DSO của khu vực quý vị biết bất cứ những thay đổi nào trong cuộc sống hoặc 
thông tin để liên lạc với quý vị.

tháng Mười Một năm 2018

NỐI KẾT VỚI CHÚNG TÔI!

dsontario.ca
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