
Chuyển tiếp sang tuổi Trường thành: Bước tiếp theo là gì? 
 
CHƯƠNG TRÌNH DORS LÀ GÌ? 
 
Phòng Dịch vụ Phục hồi Chức năng (DORS) cung cấp các chương trình và dịch vụ giúp những 
người khuyết tật được đi làm. Điều này bao gồm học sinh bị khuyết tật trong hai năm cuối cùng tại 
trường trung học. Tất cả các trường trung học tại tiểu bang Maryland đều được chỉ định một người 
cố vấn cho chương trình DORS  
 
AI SẼ ĐỦ TIÊU CHUẨN CHO CHƯƠNG TRÌNH DORS? 

 
• Học sinh với một chương trình IEP, Chương trình 504, hoặc tình trạng sức khỏe qđặc biệt 

có thể được hội đủ điều kiện cho các dịch vụ DORS. Điều này bao gồm những người có 
khuyết tật về thể chất, cảm xúc, nhận thức, cảm giác, hoặc học tập có tác động đến làm 
việc.  

• Học sinh hội đủ điều kiện cho sự hỗ trợ dài hạn của chương trình DDA hoặc MHA. 
• Học sinh hội đủ điều kiện cho chương trình SSI hoặc SSDI 

 
VAI TRÒ CỦA NHÀ CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH DORS: 

 
• Có thể tham dự các cuộc họp IEP vào bất cứ lúc nào. 
• Cung cấp hướng dẫn và cố vấn nghề nghiệp. 
• Giúp phát triển các Kế hoạch Cá nhân hoá cho Việc làm (IPE). 
• Cung cấp các dịch vụ trong trường,  có thể bao gồm: thẩm định nghề nghiệp, đánh giá công 

nghệ trợ giúp, các cơ hội tư vấn, làm việc mùa hè, và thực tập. 
• Phối hợp các dịch vụ sau khi tốt nghiệp trung học. 
• Trợ giúp học sinh tìm việc làm phù hợp với sở thích và điểm mạnh của mình.   

 
HỌC SINH ĐƯỢC GIỚI THIỆU ĐỂN CHƯƠNG TRÌNH DORS NHƯ THẾ NÀO? 

 
• Do nhân viên nhà trường. 
• Do phụ huynh và gia đình 
• Học sinh có thể tự giới thiệu trên trang mạng của chúng tôi tại: www.dors.state.md.us 

 
AI  TRẢ CHO CÁC DỊCH VỤ? 

 
• Có một mức đo từ cao xuống thấp dựa vào thu nhập gia đình với hầu hết các dịch vụ.  
• Các học sinh nhận trợ cấp SSI/SSDI không phải trả các chi phí dịch vụ trừ khi họ chọn một 

dịch vụ đắt tiền hơn mà sẽ đáp ứng nhu cầu của họ cần thiết. 
 
CÁC DỊCH VỤ CHƯƠNG TRÌNH DORS 
 
Các dịch vụ có thể bao gồm: 

• Tìm kiếm việc làm, các dịch vụ thay thế và lưu trữ công việc 
• Hỗ trợ việc làm  
• Huấn luyện công việc 
• Ra quyết định nghề nghiệp 
• Cố vấn và giới thiệu 
• Đào tạo kỹ thuật/nghề nghiệp 
• Hỗ trợ với chương trình giáo dục cao hơn 
• Chuẩn bị công việc  
• Hỗ trợ công nghệ 

 



CÓ  MỘT DANH SÁCH CHỜ ĐỢI HAY KHÔNG? 
 
Theo luật Liên bang, chương trình DORS phải phục vụ học sinh có khuyết tật nghiêm trọng nhất.  
Vài học sinh khuyết tật có thể được để trong một danh sách chờ đợi, 
 
Maryland Division of Rehabilitation Services 
2301 Argonne Drive 
Baltimore, MD 21218 
410-554-9442 
888-554-0334 Số điện thoại miễn phí 
V.P. 443-798-2840 
www.dors.state.md.us 
 
Bộ Giáo dục Tiểu Bang Maryland không đối xữ phân biệt kỳ thị dựa trên tuổi tác, tổ tiên, màu da, tín 
ngưỡng, xác định giới tính và biểu hiện, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, khuyết tật, nguồn 
gốc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, giới tính hoặc khuynh hướng giới tính trong việc tuyển dụng hoặc 
tiếp nhận các chương trình. Nếu có thắc mắc liên quan đến chính sách của bộ, xin vui lòng liên lạc: 
 
Equity Assurance and Compliance Office  
Maryland State Department of Education  
200 West Baltimore Street  
Baltimore, Maryland 21201-2595  
410-767-0433 (điện thoại)  
410-767-0431 (fax)  
410-333-6442 (TTY/TDD)  
Có thông dịch viên  
Bộ Giáo dục Tiểu Bang Maryland  
 
07/14  
 


	Chuyển tiếp sang tuổi Trường thành: Bước tiếp theo là gì?
	CHƯƠNG TRÌNH DORS LÀ GÌ?
	AI SẼ ĐỦ TIÊU CHUẨN CHO CHƯƠNG TRÌNH DORS?
	VAI TRÒ CỦA NHÀ CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH DORS:
	HỌC SINH ĐƯỢC GIỚI THIỆU ĐỂN CHƯƠNG TRÌNH DORS NHƯ THẾ NÀO?
	AI  TRẢ CHO CÁC DỊCH VỤ?
	CÁC DỊCH VỤ CHƯƠNG TRÌNH DORS
	CÓ  MỘT DANH SÁCH CHỜ ĐỢI HAY KHÔNG?




