Khai trương Dịch Vụ DORS đến Tìm việc làm
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Chương trình Phục hồi Chức năng Công cộng
Ban Dịch vụ Phục hồi Chức năng của Tiểu bang Maryland (DORS) là một cơ quan chính
quyền tiểu bang với các chương trình và dịch vụ giúp cho người khuyết tật đi làm các nghề
nghiệp mà họ lựa chọn
Nếu đủ điều kiện, quý vị sẽ làm việc với một tư vấn viên của DORS để lựa chọn các chương
trình và dịch vụ như:
• Quyết định và tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, để giúp quý vị tìm một con đường sự
nghiệp phù hợp tốt nhất với sở thích và khả năng của quý vị.
• Các dịch vụ công nghệ Phục hồi chức năng, để tìm các giải pháp công nghệ để giúp
quý vị thực hiện công việc của mình với khả năng tốt nhất.
• Đào tạo việc làm và kỹ năng, giúp quý vị chuẩn bị cho chọn nghề nghiệp mới
• Các dịch vụ tìm kiếm việc làm và thay thế việc làm, để giúp quý vị tìm việc làm mới.
• Các dịch vụ huấn luyện việc làm và hỗ trợ việc làm, để giúp quý vị sự thành công khi
quý vị bắt đầu công việc mới.
• Dịch vụ DORS cũng có các chương trình dành riêng cho học sinh trung học bị khuyết
tật đang trong quá trình chuyển tiếp từ việc học đến việc làm, lên bậc cao hoặc trường
đào tạo dạy nghề.
Bước 1
Hoàn tất bản giới thiệu trực tuyến tại www.dors.state.md.us hoặc liên lạc với văn phòng DORS
gần nhà quý vị nhất. Các văn phòng DORS nằm tại các khu cộng đồng trên toàn tiểu bang.
Bước 2
Quí vị sẽ làm việc với một tư vấn viên của chương trình phục hồi chức năng DORS, là người
sẽ cho quý vị biết về chương trình DORS và hỗ trợ quý vị trong quá trình nộp hồ sơ.
Tiếp theo, tư vấn viên sẽ xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện cho các dịch vụ DORS. Quý
vị có thể hội đủ điều kiện nếu quý vị có khuyết tật về thể chất, tinh thần, nhận thức, cảm giác
hoặc việc học mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tìm được hoặc duy trì một công
việc.
Chương trình DORS thu thập các báo cáo về giáo dục, y tế và tâm lý để hiểu rỏ hơn những
điểm mạnh và khả năng của quý vị. Nếu quý vị cần biết thêm thông tin, tư vấn viên có thể thực
hiện các đánh giá đặc biệt. Tất cả các hồ sơ được lưu giữ bảo mật, theo luật pháp tiểu bang
và liên bang.
Bước 3
Nếu quý vị hội đủ điều kiện, quý vị và tư vấn viên sẽ làm việc với nhau để quý vị có thể chuẩn
bị cho việc làm. Cùng nhau, quý vị sẽ phát triển một Kế hoạch Làm việc hóa (IPE) mà sẽ liệt
kê các bước cần thiết để đạt được mục tiêu của mình.
Tư vấn viên của quý vị được đào tạo để cung cấp thông tin thị trường việc làm địa phương,
lựa chọn nghề nghiệp và nguồn trợ cấp cộng đồng để giúp đỡ quý vị trong việc đưa ra các lựa

chọn đúng đắn về những dịch vụ nào quý vị sẽ cần để đạt mục tiêu cho việc làm. Chương
trình IPE của quý vị cũng sẽ đưa ra chi tiết ai sẽ trả tiền và cho dịch vụ gì.
Bước 4
Làm việc hợp tác chặt chẽ với tư vấn viên của quý vị, quý vị sẽ tham gia vào các dịch vụ
được nêu trong IPE của quý vị và bắt đầu tìm kiếm việc làm.
Sau khi quý vị bắt đầu làm việc, tư vấn viên DORS của quý vị sẽ theo dõi trong nhiều tháng
cho tới khi quý vị ổn định trong công việc mới của mình. Nếu quý vị cần các sử dụng lại dịch
vụ i trong tương lai, quý vị có thể nộp lại hồ sơ.
Quí vị Cần Biết:
• Chương trình DORS sẽ cung cấp các dịch vụ cá nhân phù hợp với sở thích, khả năng
và mục tiêu của quý vị.
• Quý vị có thể lựa chọn một thành viên gia đình hoặc người biện hộ khác tham gia vào
chương trình phục hồi chức năng.
• Theo luật pháp, những người bị khuyết tật nghiêm trọng được ưu tiên phục vụ cao
nhất. Người bị khuyết tật nhẹ có thể được đưa vào danh sách chờ đợi để được cung
cấp các dịch vụ.
• Người nhận Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) và Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội
(SSDI) được xem là đủ điều kiện cho các dịch vụ.
• Các dịch vụ được cung cấp dựa trên ngân sách có sẵn và phải được chương trình
DORS chấp thuận bằng văn bản.
• Quý vị có thể được yêu cầu đóng góp vào chi phí cho một vài dịch vụ và hàng hóa dựa
trên thu nhập của gia đình quí vị.
• Quý vị có quyền kháng nghị về các quyết định của DORS về sự hội đủ điều kiện và
chương trình phục hồi chức năng của mình. Tư vấn viên sẽ cho quý vị biết quy trình
kháng nghị. Chương trình Hỗ trợ Khách hàng luôn sẵn sàng để giúp quý vị giải quyết
các vấn đề.
Ngoài các dịch vụ phục hồi chức năng hướng nghiệp ra, Văn phòng DORS cho Dịch vụ cho
Người mù và Khiếm thị (OBVS) cũng cung cấp:
• Các dịch vụ sống tự lập cho các người từ 55 tuổi trở lên bị mất khiếm thị hoặc bị mù.
• Chương trình Quản lý Doanh nghiệp Kinh doanh Tiểu bang Maryland cho Người mù,
cung cấp các dịch vụ đào tạo và hỗ trợ cho những người bị mù hợp pháp tham gia hoạt
động nhượng quyền bán lẻ tài sản của liên bang và tiểu bang.
• Điều chỉnh để đào tạo Kỹ năng cho Người bị mù cho các khách hàng tuổi từ 16-54
Chương trình DORS cũng điều hành Trung tâm Công nghệ và Nhân lực Lao động tại phía
đông bắc Baltimore. Có một loạt các chương trình dưới một mái nhà tại WTC – đào tạo nghề
nghiệp, công nghệ phục hồi chức năng, đánh giá nghề nghiệp, thay thế việc làm, giáo dục
người lái xe, đào tạo kỹ năng sống trong cộng đồng và nhiều hơn nữa.
Những Người Tham Gia Đã Nói Gì Sau Khi Có Được Việc Làm:
• “Đã có lúc tôi không thể nhìn thấy tương lai. Chương trình DORS đã thay đổi điều đó
giúp tôi,”
• “Tôi đã tìm thấy chương trình DORS ngay khi tôi cần một ai đó đặt niềm tin vào mình.”
• “Cám ơn chương trình DORS, tôi đang tự đứng vững bằng chính đôi chân của mình.”
• “Chương trình DORS đáp ứng được nhu cầu của tôi. Họ đã biết tôi; họ không cố gắng
bắt tôi phải làm đúng theo tiêu chuẩn. Bây giờ tôi có một sự nghiệp.

Bản Thông báo Không Phân biệt đối xử
Ban Dịch vụ Phụ hồi chức năng của Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland không phân biệt đối xử
dựa trên tuổi tác, tổ tiên, màu da, tín ngưỡng, xác định và biểu hiện giới tính, thông tin về di
truyền, tình trạng hôn nhân, khuyết tật, nguồn gốc dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, giới tính,
khuynh hướng tình dục mà gây ảnh hưởng tới việc tuyển dụng và cung cấp việc tiếp cận các
chương trình.
Nếu có gì thắc mắc liên quan đến chính sách Không Phân biệt đối xử của MSDE, xin vui lòng
liên lạc Văn phòng Tuân thủ và Bảo đảm Công bằng tại 410-767-0433 , 410-333-6442
(TTY/TDD).
Để tìm thấy văn phòng gần nhất, để biết thêm thông tin về nội dung của văn bản này, hoặc để
có được tờ tài liệu này dưới một dạng khác, như Braille hoặc âm thanh, hãy liên lạc Văn
phòng Vấn đề Công cộng tại 410-554-9435. Hoặc gửi email đến DORS tại
dors@dors.state.md.us.
Hãy ghé thăm trang mạng chúng tôi tại www.dors.state.md.us
Tìm thấy chúng tôi trên YouTube và Facebook.
Chương trình DORS là một cơ quan chính quyền tiểu bang hoạt động theo Bộ Luật Phục hồi
chức năng liên bang, được sửa đổi.
Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland
Ban Dịch vụ Phục hồi chức năng,
07/13

