
C ÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐẶC BIỆ T

Các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt được cung cấp bởi các cơ quan tại địa phương và được tài trợ bởi Bộ 
Trẻ Em, Cộng Đồng và Các Dịch Vụ Xã Hội (Ministry of Children, Community and Social Services, 
viết tắt MCCSS). Một số các loại dịch vụ và sự hỗ trợ đặc biệt có thể dành cho quý vị bao gồm:

Nhân viên phục vụ có tính cách bảo vệ cho người 
lớn (Adult protective service worker, viết tắt 
APSW)
Một APSW có thể gặp quý vị thường xuyên để giúp quý vị:

• tìm hiểu về các sự hỗ trợ trong cộng đồng và các dịch vụ được tài trợ bởi bộ.

•  xác định các điểm mạnh và các nhu cầu của quý vị.

•  nắm vững thông tin về các sự hỗ trợ và hướng quý vị đến với các sự hỗ trợ quý vị cần.

•  phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề và đời sống, như hoạch định việc chi tiêu và   
 học cách sử dụng phương tiện di chuyển công cộng.

Trong một số cộng đồng, các nhân viên phục vụ có tính cách bảo vệ cho người lớn có các chức 
vụ khác nhau, chẳng hạn như nhân viên phối hợp dịch vụ hoặc nhân viên hỗ trợ cho người lớn.

Các dịch vụ về hành vi ứng xử
Các cố vấn viên về hành vi ứng xử có thể giúp quý vị bằng cách:

• thẩm định khả năng của quý vị để sống độc lập và họ đề nghị các kỹ năng cần cho cuộc sống 
hằng ngày.

• giúp quý vị trong việc phát triển và đánh giá kế hoạch hỗ trợ cho hành vi ứng xử của quý vị.

• cung cấp việc huấn luyện cách thức ứng xử cho người làm công việc chăm sóc cho quý vị và 
các sự hỗ trợ khác.

• dạy quý vị các chiến lược hỗ trợ để tránh một sự khủng hoảng.

Dịch vụ này được xác định bằng cách đánh giá các nhu cầu của quý vị và dịch vụ này có thể được 
cung cấp trực tiếp cho quý vị hoặc thông qua hình thức nhóm.

Các dịch vụ quản trị từng trường hợp
Một nhân viên quản trị từng trường hợp sẽ làm việc với quý vị và gia đình quý vị để phối hợp các 
dịch vụ và các sự hỗ trợ chính thức và không chính thức nhằm đáp ứng các mục tiêu riêng biệt 
của quý vị. Các dịch vụ này thường được cung cấp trên căn bản ngắn hạn.
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Lập kế hoạch theo sự định hướng của cá nhân
Một kế hoạch theo sự định hướng của cá nhân xem xét lại các niềm mơ ước và các mục tiêu của 
cá nhân. Với sự hỗ trợ của một cơ quan hoặc một người hỗ trợ khác, một kế hoạch theo sự định 
hướng của cá nhân giúp quý vị tìm ra các công cụ mà quý vị cần để làm cho điều đó trở thành 
hiện thực.

Việc lập ra kế hoạch theo sự định hướng của cá nhân sẽ giúp quý vị:

• định ra một viễn ảnh cuộc sống tương lai của quý vị.
• xác định các ưu điểm và tài năng của quý vị.
• lập ra các mục tiêu và các sự chọn lựa.
• tìm những phương cách cho quý vị để tham gia trong các cộng đồng.
• tìm ra những người có thể giúp quý vị hoàn thành ước mơ của quý vị.

Cần thêm thông tin?
Để biết các dịch vụ nào có sẵn trong khu vực của quý vị, hoặc để nộp đơn, nối kết với Các Dịch 
Vụ Giúp Phát Triển của Ontario (Developmental Services Ontario, viết tắt DSO) hãy gọi 2-1-1, 
hoặc viếng trang mạng dsontario.ca để tìm một DSO trong khu vực của quý vị.

tháng Mười Một năm 2018

NỐI KẾT VỚI CHÚNG TÔI!

dsontario.ca
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