
Bộ Trẻ Em, Cộng Đồng và Các Dịch Vụ Xã Hội (Ministry of Children, Community and Social Services, 
viết tắt MCCSS) tài trợ cho các cơ quan cộng đồng nào cung cấp các sự chọn lựa về gia cư cho 
những người bị tàn tật phát triển. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ và sự hỗ trợ nhà ở này có thể giúp 
quý vị tìm được một căn nhà đáp ứng được các nhu cầu của quý vị.

Các Sự Chọn Lựa Gia Cư
Một chuyên viên chỉ dẫn về gia cư của DSO trong khu vực quý vị có thể giúp quý vị hiểu các sự 
chọn lựa gia cư bằng cách:

• cung cấp cho quý vị các nguồn chỉ dẫn và các tổ chức có thể giúp quý vị lập một kế hoạch gia cư;

• cung cấp cho quý vị một tập tài liệu các nguồn chỉ dẫn để giúp trong việc lập một kế hoạch gia cư;

• nối kết quý vị với các mạng lưới hỗ trợ gia đình để chia sẻ thông tin;

• hỗ trợ các phương cách sáng tạo và lập kế hoạch về nhà ở, ngoài những mô hình cổ điển có sẵn.

Cần thêm các nguồn chỉ dẫn?
Đây là danh sách một số các tổ chức của tỉnh bang có thể giúp quý vị nối kết thêm với các nguồn 
hỗ trợ tại địa phương.

211 Ontario
Giúp quý vị tìm thông tin về các chương trình và dịch vụ trong cộng đồng của quý vị. 
211ontario.ca

Chương Trình Bệnh Tự Kỷ Ontario (Autism Ontario)
Giúp quý vị tìm thông tin về bệnh tự kỷ và các vấn đề mà những cá nhân bị bệnh tự kỷ, gia đình 
của họ, và những nhà chuyên môn mà họ tương tác, gặp phải hàng ngày.
autismontario.com

Connectability (Nối Kết)
Giúp quý vị tìm các nguồn hỗ trợ có lệ phí trong cộng đồng của quý vị.
connectability.ca

MyCommunityHub (Mạng Lưới Cộng Đồng Của Tôi)
Cho phép quý vị ghi danh và trả tiền cho các sinh hoạt, các lớp học, các chương trình, các buổi hội 
thảo (workshops), dịch vụ thay mặt chăm sóc thế cho người thân tạm nghỉ (respite) và các trại do 
các cơ quan phục vụ những người bị tàn tật phát triển tại Ontario cung cấp. 
mycommunityhub.ca

Chương Trợ Cấp Cho Người Mất Sức Lao Động (Ontario Disability 
Support Programm, viết tắt ODSP)
Cung cấp sự trợ giúp tài chánh cho quý vị. 
mcss.gov.on.ca

Các Giải Pháp Chiến Lược Giúp Tìm Việc Làm của Cơ Quan Ontario 
March of Dimes
Cung cấp cho quý vị với các cơ hội công ăn việc làm. 
marchofdimes.ca
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Mạng Lưới Hoạch Định P4P (P4P Planning Network)
Cung cấp miễn phí các nguồn hỗ trợ được thiết kế để giúp tạo năng lực cho quý vị, cho gia đình 
quý vị và cho (những) người chăm sóc cho quý vị. 
planningnetwork.ca

respiteservices.com
Cung cấp cho (những) người chăm sóc một cơ hội nghỉ ngơi ngắn để họ có thể dành thời gian 
phục hồi sức lực và tái nối kết. 
respiteservices.com

Thế Vận Hội Đặc Biệt của Ontario (Special Olympics Ontario)
Giúp quý vị làm giàu cuộc sống của quý vị qua việc chơi thể thao. 
specialolympicsontario.com

thehealthline.ca
Giúp quý vị tìm các dịch vụ y tế và cộng đồng tại địa phương. 
thehealthline.ca

Cập nhật thông tin của quý vị
Điều quan trọng phải cập nhật cho cơ quan DSO tại địa phương quý vị biết bất cứ những thay 
đổi nào trong hoàn cảnh của quý vị. Ví dụ, hãy gọi cho chúng tôi nếu quý vị đang có kế hoạch dời 
nhà hoặc  đổi số điện thoại của quý vị. Điều này giúp chắc chắn chúng tôi có được thông tin liên 
lạc mới nhất của quý vị và xác nhận quý vị vẫn muốn có tên trong danh bạ phục vụ.

Cần thêm thông tin?
Để tìm hiểu thêm, xin liên lạc Các Dịch Vụ Giúp Phát Triển của Ontario (Developmental Services 
Ontario, viết tắt DSO) bằng cách 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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