Chuyển tiếp Sang Tuổi Trưởng thành: Tiếp theo là Gì?
DORS CÓ NHỮNG DỊCH VỤ CHUYỂN TIẾP NÀO?
DORS cung cấp hai chương trình để giúp thanh thiếu niên bị
khuyết tật căn cứ theo hồ sơ chuẩn bị đi làm:
• Các Dịch vụ Chuyển tiếp Trước khi Đi làm (Pre-ETS) dành cho
học sinh từ 14 đến hết 21 tuổi.
• Dịch vụ Phục hồi Chức năng Nghề nghiệp dành cho người lớn
và học sinh bắt đầu vào năm ngay sau năm cuối trung học phổ
thông.
AI CÓ THỂ NHẬN CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN TIẾP CỦA DORS?
• Học sinh trung học phổ thông, sinh viên cao đẳng đại học và
học viên trong các chương trình giáo dục được chấp thuận
khác.
• Học sinh trung học phổ thông vào năm ngay sau năm cuối
trung học phổ thông và thanh thiếu niên không đi học có thể đủ
điều kiện cho các dịch VR bổ sung.
CÁC DỊCH VỤ CHUYỂN TIẾP TRƯỚC KHI ĐI LÀM CỦA DORS
• Tư vấn tìm việc làm.
• Kinh nghiệm học tập dựa trên công việc.
• Tư vấn về chương trình giáo dục chuyển tiếp hoặc sau trung
học cơ sở.
• Đào tạo để chuẩn bị sẵn sàng cho môi trường làm việc.
• Hướng dẫn cách tự biện hộ.
CÁC DỊCH VỤ CỦA DORS
• Dịch vụ Chuyển tiếp Trước khi Đi làm.
• Tư vấn và định hướng công việc.
• Ra quyết định nghề nghiệp.
• Hỗ trợ giáo dục bậc đại học.
• Đào tạo kỹ thuật/nghề.
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•

Công nghệ hỗ trợ.
Chuẩn bị đi làm.
Hỗ trợ tìm việc.
Đào tạo và hỗ trợ tại chức.
Hỗ trợ việc làm.

DORS SẼ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẰNG CÁCH NÀO?
Mỗi trường trung học phổ thông công lập tại Maryland sẽ được
phân công một chuyên viên tư vấn của DORS. Chuyên viên tư vấn
DORS sẽ:
• Tham dự các buổi họp IEP khi có thể.
• Giúp phát triển Thỏa thuận Pre-ETS hoặc Kế hoạch Cá nhân
hóa cho Việc làm (IPE).
• Cung cấp và thu xếp các dịch vụ của DORS.
• Hợp tác với trường học, cộng đồng, các đối tác dịch vụ trước
khi đi làm và nhân lực của DORS.
AI SẼ TRẢ TIỀN CHO CÁC DỊCH VỤ?
DORS là một chương trình do Tiểu bang và Liên bang tài trợ.
• Học sinh hoặc gia đình của học sinh không phải trả phí cho
các dịch vụ Pre-ETS.
• Có một thang đánh giá căn cứ vào thu nhập gia đình cho một
số dịch vụ VR.
• Học sinh nhận SSI/SSDI không phải thanh toán chi phí dịch
vụ, trừ khi các em chọn dịch vụ đắt hơn so với dịch vụ đáp ứng
nhu cầu của mình.
LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TÔI BẮT ĐẦU CÁC DỊCH VỤ DORS?
Quý vị hoặc bất kỳ ai trong danh sách dưới đây có thể gọi cho văn
phòng DORS địa phương của mình hoặc điền mẫu giới thiệu trực
tuyến trên trang web của chúng tôi:
www.dors.maryland.gov.
• Nhân viên trường học được phụ huynh/người giám hộ cho
phép.

• Phụ huynh hoặc thành viên khác trong gia đình.
• Nhà cung cấp dịch vụ.
CÓ DANH SÁCH CHỜ KHÔNG?
• Không có danh sách chờ cho các Dịch vụ Chuyển tiếp Trước
khi Đi làm.
• Đối với các dịch vụ VR, luật liên bang quy định rằng học sinh
nào bị khuyết tật nặng nhất phải được phục vụ trước; do đó
một số học sinh sẽ được đưa vào danh sách chờ cho các dịch
vụ DORS bổ sung.
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, hãy truy cập vào trang web của
chúng tôi www.dors.maryland.gov hoặc tìm chúng tôi trên YouTube
và Facebook bằng cách tìm kiếm Maryland DORS.
LIÊN HỆ với chúng tôi theo số:
410-554-9442 hoặc 888-554-0334 miễn phí
Điện thoại video: 443-798-2840
Email: dors@maryland.gov
Có thông dịch viên
Ban Dịch vụ Phục hồi Chức năng Maryland
2301 Argonne Drive
Baltimore, MD 21218
Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland không phân biệt đối xử dựa trên
tuổi tác, nguồn gốc tổ tiên/quốc gia, màu da, khuyết tật, bản
dạng/biểu hiện giới tính, tình trạng hôn nhân, chủng tộc, tôn giáo,
tính dục hoặc xu hướng tính dục trong những vấn đề ảnh hưởng
tới việc tuyển dụng hoặc cho phép tiếp cận các chương trình và
hoạt động, đồng thời cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho các
Nhóm Hướng đạo sinh và các nhóm thanh thiếu niên bị định kiến

khác. Nếu có thắc mắc liên quan tới chính sách của Bộ, vui lòng
liên hệ:
Văn phòng Tuân thủ và Đảm bảo Sự Bình đẳng
Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland
200 West Baltimore Street
Baltimore, Maryland 21201-2595
410-767-0433 (số điện đàm)
410-767-0431 (fax)
410-333-6442 (TTY/TDD)
Nếu có thắc mắc liên quan tới ẩn phẩm này, vui lòng liên hệ với
Văn phòng Công Vụ của DORS theo số 410-554-9435.
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