
Thiếu Niên đang  
Chuyển Tiếp
Community Living British Columbia (CLBC) giúp người 
lớn hội đủ điều kiện gầy dựng một cuộc sống có ý nghĩa 
bằng cách kết nối họ với cộng đồng của họ và các dịch 
vụ được CLBC tài trợ. Tài liệu thông tin này giải đáp một 
số thắc mắc thông thường về vai trò của CLBC trong 
việc yểm trợ thiếu niên trong giai đoạn chuyển tiếp sang 
cuộc sống người lớn.

Chuyển tiếp là gì?
Hoạch định chuyển tiếp là về việc chuẩn bị để chuyển tiếp từ 
một phần trong cuộc sống sang một phần khác. Chuẩn bị cho 
việc thay đổi từ cuộc sống trẻ em sang người lớn thật quan 
trọng.
Muốn chuyển tiếp êm xuôi từ cuộc sống trẻ em sang người 
lớn, điều quan trọng là thiếu niên khuyết tật và gia đình phải 
bắt đầu hoạch định kỹ lưỡng trước khi thiếu niên đến 19 tuổi.

Hoạch định chuyển tiếp cho thiếu niên là gì?
Hoạch định chuyển tiếp cho thiếu niên gồm kết nối với các cơ 
hội và tài nguyên trong cộng đồng, cũng như thành lập một 
hệ thống gia đình và bạn bè có thể yểm trợ cho thiếu niên qua 
giai đoạn chuyển tiếp này và bước vào cuộc sống người lớn. 
Hoạch định chuyển tiếp cũng có thể gồm cả xin trợ giúp lợi 
tức, lập Thỏa Thuận Đại Diện, và kết nối với CLBC và tìm hiểu 
về các biện pháp yểm trợ chúng tôi có thể cung cấp.

Khi nào nên bắt đầu hoạch định  
chuyển tiếp với CLBC? 
Hoạch định chuyển tiếp với CLBC nên bắt đầu sau ngày sinh 
nhật 16 tuổi của thiếu niên, khi quý vị có thể bắt đầu tiến trình 
này để xem có hội đủ điều kiện của CLBC hay không. Thiếu 
niên có thể tìm hiểu về CLBC và tham dự loạt Hội Thảo Chào 
Đón trước khi đến 16 tuổi. Nếu quý vị đang hưởng các biện 
pháp yểm trợ và dịch vụ của Bộ Phát Triển Trẻ Em và Gia 
Đình (MCFD), sau khi đủ 14 tuổi một nhân viên của MCFD có 
thể yểm trợ cho quý vị và gia đình để hoạch định chuyển tiếp, 
gồm cả khi nào thì xin hội đủ điều kiện của CLBC. 

CLBC yểm trợ việc hoạch định chuyển tiếp cho 
thiếu niên như thế nào? 
CLBC yểm trợ để quý vị có thể tìm hiểu về các dịch vụ của CLBC 
và cách tham gia cộng đồng trước khi đến 19 tuổi. Thiếu niên có 
thể đến gặp một nhân viên trợ giúp của CLBC và/hoặc tham dự 
một loạt Hội Thảo Chào Đón của CLBC. Dù thiếu niên phải chờ 
đến năm 19 tuổi mới có thể tiếp nhận các dịch vụ do CLBC tài 
trợ, chúng tôi muốn hoạch định và yểm trợ cho quý vị sớm hơn 
để có thể chuyển tiếp êm xuôi. 

Nếu người trong gia đình tôi đã được 16, 17 hoặc 
18 tuổi và chúng tôi vẫn chưa bắt đầu hoạch định 
chuyển tiếp thì sao? 
Nếu quý vị từ 16 tuổi trở lên, nhân viên trợ giúp của CLBC có thể 
thông tin về những bước kế tiếp cho trường hợp của quý vị. Hoạch 
định chuyển tiếp càng sớm bao nhiêu sẽ càng tốt bấy nhiêu. 

Loạt Hội Thảo Chào Đón của CLBC là gì? 
Loạt Hội Thảo Chào Đón của CLBC là nơi quý vị tìm hiểu về 
các chọn lựa của mình khi hoạch định cho cuộc sống người lớn. 
Những Buổi Hội Thảo Chào Đón này cũng giúp quý vị tìm các 
cơ hội và tài nguyên trong cộng đồng, soạn Bản Tóm Lược Cá 
Nhân, và tìm hiểu về các dịch vụ của CLBC và cách xin dịch vụ.
Nếu quý vị không thể tham dự các buổi Hội Thảo Chào Đón, 
nhân viên trợ giúp của CLBC có thể yểm trợ và cung cấp tin tức 
đó cho quý vị. 
Muốn biết về loạt Hội Thảo Chào Đón của CLBC, hãy liên lạc 
với văn phòng địa phương của CLBC hoặc đến website của 
CLBC trong mục How do I get support? (Làm thế nào để tôi 
được yểm trợ?) > Attend the CLBC Welcome Workshop series 
(Tham dự loạt Hội Thảo Chào Đón của CLBC).

* Người lớn hội đủ điều kiện của CLBC là người từ 19 tuổi trở lên và hội đủ các tiêu chuẩn về  
điều kiện nêu trong Điều Kiện về Yểm Trợ và Chính Sách Dịch Vụ của CLBC
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Bản Tóm Lược Cá Nhân là gì?
Bản Tóm Lược Cá Nhân là một văn bản cho biết về các ưu 
điểm của quý vị, những gì quan trọng đối với, và cho cuộc 
sống của quý vị, những gì quý vị cần được giúp, và các chi tiết 
khác có thể giúp mọi người, kể cả CLBC hiểu được cách nào là 
cách hay nhất để yểm trợ cho quý vị. 
Có nhiều cách khác nhau để nhờ giúp soạn Bản Tóm Lược Cá 
Nhân. Một cách là tham dự loạt Hội Thảo Chào Đón. Một cách 
nữa là nhờ nhân viên trợ giúp của CLBC sau khi quý vị đã hội 
đủ điều kiện của CLBC. Cách thứ ba là sử dụng tài liệu “About 
Me” (Về Tôi) trên mạng tại FindSupportBC.com. Nếu quý vị 
chọn cách dùng tài liệu trên website FindSupportBC và cần 
được giúp, quý vị có thể gọi cho Viện Yểm Trợ Gia Đình tại số 
1-800-441-5403. 

Các dịch vụ do CLBC tài trợ là gì? 
CLBC đài thọ cho nhiều loại dịch vụ khác nhau để yểm trợ cho 
người lớn bị khuyết tật phát triển hội đủ điều kiện về những 
loại như sinh sống trong cộng đồng, tìm việc làm, học tay 
nghề mới, và kết bạn.    CLBC cũng đài thọ cho dịch vụ yểm 
trợ đỡ tay cho gia đình và yểm trợ chuyên môn khác. 

Các nguồn tài nguyên khác về Hoạch Định 
Chuyển Tiếp thì sao? 
Dịch Vụ cho Người Lớn bị Khuyết Tật Phát Triển (STADD) 
cung cấp các dịch vụ Navigator (Hoa Tiêu) cho thiếu niên 16 
đến 24 tuổi và gia đình các em trong nhiều cộng đồng trên 
khắp B.C. Các Hoa Tiêu này có thể giúp thiếu niên và gia đình 
các em hoạch định cho tương lai và chuyển tiếp sang cuộc 
sống người lớn. Họ có thể giúp lập thành một toán hoạch định 
và phối hợp các dịch vụ của chính quyền và các cơ quan. Quý 
vị có thể tìm hiểu thêm tại: 1-855-356-5609. 
Viện Yểm Trợ Gia Đình có đăng những thời điểm chuyển tiếp 
trên mạng có thể giúp quý vị biết những bước chuyển tiếp từ 
cuộc sống trẻ em sang người lớn. Hãy tìm thời điểm này tại: 
FindSupportBC.com/timeline. Nếu quý vị được MCFD trợ 
giúp, một Nhân Viên Xã Hội cho Trẻ Em và Thiếu Niên có Nhu 
Cầu Đặc Biệt (CYSN) có thể trợ giúp về tiến trình chuyển tiếp 
và kết nối quý vị với CLBC.

LIÊN LẠC VỚI CLBC
Muốn biết chi tiết liên lạc với văn phòng địa phương của 
CLBC, xin đến www.communitylivingbc.ca. 
Quý vị cũng có thể liên lạc với CLBC tại số miễn phí  
1-877-660-2522.

Có những bước nào trong tiến trình 
chuyển tiếp với CLBC?
Tiến trình chuyển tiếp cho CLBC có 3 bước:

Bước 1  Sau ngày sinh nhật 16 tuổi
• Bắt đầu tiến trình xác định điều kiện để cho thấy 

quý vị hội đủ điều kiện cho các dịch vụ người lớn của 
CLBC.

• Xin xem tài liệu Thông Tin cho Gia Đình về Điều Kiện.
• Ghi danh tham dự Loạt Hội Thảo Chào Đón để 

tìm hiểu về những bước hoạch định cho cuộc sống 
người lớn, gồm cả kết nối với cộng đồng, các quyền 
của người lớn, các phương tiện hoạch định, soạn 
Bản Tóm Lược Cá Nhân và chi tiết về các dịch vụ 
của CLBC và tiến trình xin dịch vụ.

• Quý vị có thể ghi danh tham dự Hội Thảo Chào Đón 
trước hoặc sau khi hội đủ điều kiện cho các dịch vụ 
của CLBC.

Bước 2  Sau ngày sinh nhật 17 tuổi

• Soạn Bản Tóm Lược Cá Nhân để cho biết chi tiết về 
các ưu điểm, mục tiêu và nhu cầu cần dịch vụ của 
quý vị.

• Hãy đến FindsupportBC.com
• Tham dự Loạt Hội Thảo Chào Đón (nếu chưa tham 

dự, hoặc tham dự lại)

Bước 3  Sau ngày sinh nhật 18 tuổi
• Gặp nhân viên trợ giúp của quý vị và cho họ biết 

Bản Tóm Lược Cá Nhân. Nhân viên sẽ trợ giúp quý 
vị quyết định xem quý vị có muốn hoạch định hay 
không, bằng cách nào và với ai, và quý vị có muốn 
xin các dịch vụ do CLBC tài trợ hay không. Hãy 
xem Thông Tin cho Gia Đình về Tiếp Nhận Các 
Dịch Vụ của CLBC để biết thêm chi tiết.
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