
 Giấy Giới Thiệu Chương 688 là gì? 

 Giấy giới thiệu Chương 688 là cách giúp các cơ quan phục vụ 

người trưởng thành, trường học và gia đình chọn và hoạch định 

trước các dịch vụ cần thiết cho học sinh bị tàn tật nghiêm trọng 

khi đến tuổi trưởng thành. Nhà trường sẽ gởi giấy giới thiệu 

Chương 688 điện tử tới cơ quan dịch vụ cho người trưởng thành 

mà Nhóm IEP thấy có thể đáp ứng nhu cầu của học sinh khi em 

học xong trung học hoặc trước 22 tuổi. Xem danh sách và mô tả 

ngắn về các cơ quan dịch vụ cho người trưởng thành nêu trong 

Chỉ Dẫn số 2 trong tập sách này. Để biết cơ quan dịch vụ cho 

người trưởng thành nào phù hợp với nhu cầu cá nhân của con 

mình, hãy xem “Hướng Dẫn cho Giấy Giới Thiệu” trên mạng 

lưới: www.doe.mass.edu/sped/iep/688  

Nên lưu ý:  Giấy giới thiệu 688 không phải là đơn xin  cơ quan 

để được đủ tiêu chuẩn. Trường học nộp giấy giới thiệu 688, nhưng 

gia đình có trách nhiệm nộp đơn xin tới cơ quan. Các cơ quan cần 

được đơn xin đầy đủ để có thể xem học sinh có đủ tiêu chuẩn 

được dịch vụ cho người trưởng thành hay không. 

Ai nên có Giấy Giới Thiệu Chương 688? 

Để có giấy giới thiệu Chương 688, học sinh phải: 

· Theo Chương Trình Giáo Dục cho Từng Cá Nhân 

(Individualized Education Program, hay IEP)  

· Cần tiếp tục các dịch vụ này do tình trạng khuyết tật nghiêm 

trọng 

· Không thể làm việc 20 giờ trở lên mỗi tuần trong môi trường 

làm việc cạnh tranh 

Vì sao Giấy Giới Thiệu Chương 688 Quan 
Trọng? 

Tiến trình giấy giới thiệu Chương 688 quan trọng vì hai lý do: (1) 

Nó cho phép các cơ quan dịch vụ cho người trưởng thành được 

quỹ theo hiến pháp tiểu bang để phục vụ cho học sinh bị khuyết 

tật khi các em học xong trung học. (2) Giấy giới thiệu Chương 

688 cũng đòi hỏi cơ quan dịch vụ cho người trưởng thành giúp 

học sinh, gia đình, và trường học lập một Chương Trình Chuyển 

Tiếp cho Từng Cá Nhân (Individualized Transition Plan, hay ITP) 

để hoạch định những hỗ trợ cần thiết cho học sinh sau khi xong 

trung học. 

Các nguồn tham khảo 

Trung Tâm LINK Center, một dự án chuyển tiếp của 

Hiệp Hội Trẻ Em có Nhu Cầu Đặc Biệt http：

//fcsn.org/linkcenter/home/getting-started/age-of-

majority/ 

Mạng Lưới Chuyển Tiếp Giáo Dục Đặc Biệt Trung Học 

DESE MA 

http：//www.doe.mass.edu/sped/secondary-

transition/ 

Hướng dẫn MA DESE về Chương 688 

http://www.doe.mass.edu/sped/iep/688/ 

Phòng Hoạch Định Chuyển Tiếp: https：

//www.mass.gov/service-details/bureau-of-

transitional-planning 
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CHỈ DẪN: Thông Tin Chuyển Tiếp cho 

Phụ Huynh và Học Sinh theo IEP 

 (Từ 14 tuổi đến 22 tuổi)  

 
Tập sách phát hành bởi Trung Tâm LINK Center thiết 

kế - một dự án của Hiệp Hội Trẻ Em có Nhu Cầu Đặc 

Biệt, và  Ban Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học 

(Elementary and Secondary Education, hay ESE) của 

Massachusetts 

Giấy Giới Thiệu Chương 688 



Giấy Giới Thiệu Chương 688: Những 

điều cần biết…. 
CHỈ DẪN 1: Tìm hiểu các bước trong tiến trình giới 
thiệu Chương 688:  
 Trước tiên là nói chuyện về giấy giới thiệu Chương 688 với 

nhân viên trường học ở 

các buổi họp của Nhóm 

IEP khi mới vào trường 

trung học để xem cơ 

quan dịch vụ cho người 

trưởng thành nào phù 

hợp để nộp giấy giới 

thiệu. 

 Trường học phải nộp 

giấy giới thiệu điện tử ít 

nhất 2 năm trước khi học sinh được dự kiến sẽ tốt nghiệp 

trung học hoặc bước sang tuổi 22. 

 Phụ huynh hoặc người giám hộ phải ký tên vào giấy giới 

thiệu trước khi nộp. 

 Nếu Nhóm IEP không thể chọn cơ quan dịch vụ cho người 

trưởng thành cho học sinh, thì cần gởi giấy giới thiệu 

Chương 688 cho Phòng Hoạch Định Chuyển Tiếp để chọn cơ 

quan đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học sinh. 

CHỈ DẪN 2: Các cơ quan dịch vụ cho người trưởng thành: 
 Ban Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental 

Services, hay DDS) hỗ trợ những người bị khuyết tật về trí  

tuệ và phát triển, bao gồm cả những người bị Bệnh Phạm 

Trù Tự Kỷ. 

 Ủy Ban Phục Hồi Massachusetts (Massachusetts 

Rehabilitation Commission, hay MRC) giúp những người bị 

tàn tật sống và làm việc độc lập qua các dịch vụ duy trì nghề 

nghiệp và đời sống cộng đồng. 

 Ban Sức Khỏe Tâm Thần (Department of Mental Health, hay 

DMH) cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ theo nhu cầu sức khỏe 

tâm thần của người dân mọi lứa tuổi để họ sống, làm việc, 

và hòa nhập với cộng đồng. 

 Ủy Ban Người Mù Massachusetts (Massachusetts 

Commission for the Blind, hay MCB) cung cấp dịch vụ phục 

hồi và xã hội cho người bị mù để họ sống độc lập hơn và hòa 

nhập với cộng đồng. 

 Ủy Ban Người Bị Điếc và Khiếm Thính Massachusetts 

(Massachusetts Commission for the Deaf and Hard of 

Hearing, hay MCDHH) cung cấp cho khách hàng thông tin, 

khóa huấn luyện, hỗ trợ hữu ích để người điếc và khiếm 

thính có đầy đủ các chương trình, dịch vụ, và cơ hội cho họ. 

 Ban Trẻ Em và Gia Đình (Department of Children and 

Families, hay DCF) hỗ trợ bạn trẻ trưởng thành 18 đến 22 

tuổi đang chuyển tiếp từ giám hộ DCF sang sống độc lập. 

CHỈ DẪN 3: Trách nhiệm của gia đình sau khi trường 
học gởi giấy giới thiệu Chương 688: 
 Bảo đảm đã nhận được giấy giới thiệu, liên lạc với cơ quan 

dịch vụ trưởng thành và/hoặc ghi danh với nhân viên liên lạc 

về giáo dục đặc biệt của trường con mình.  

  Vì giấy giới thiệu 688 không phải là đơn xin đủ tiêu chuẩn 

cho cơ quan dịch vụ cho người trưởng thành và sẽ được bất 

cứ dịch vụ nào cho người trưởng thành, các gia đình phải gởi 

đơn xin tới cơ quan dịch vụ cho người trưởng thành mình 

muốn. Cơ quan sẽ cứu xét xem người tàn tật có đủ tiêu 

chuẩn được dịch vụ trưởng thành của cơ quan đó hay 

không. 

 Sau khi nộp đơn xin, gia đình cần gọi cơ quan dịch vụ trưởng 

thành trong vòng vài tuần để biết chắc họ đã nhận các mẫu 

đơn.  

CHỈ DẪN 4 Học cách kết nối với các nguồn tham khảo 
khác trong cộng đồng. 
 Tìm các dịch vụ việc làm và sống độc lập tại Trung Tâm Sống 

Độc Lập, MassHire, đồng đạo cố vấn, hoặc nhóm thanh 

niên/nhóm thanh niên trưởng thành.  

 Mọi người cũng có thể ghi danh trực tiếp các dịch vụ thông 

qua MRC, DMH, hoặc DDS nếu Nhóm IEP thấy không cần gởi 

giấy giới thiệu Chương 688. 

Ví dụ về giấy giới thiệu Chương 688 

Tavon (16 tuổi) bị bệnh Tự Kỷ nhưng không bị khuyết 
tật trí tuệ. Em có theo IEP và dự kiến sẽ nhận bằng tốt 
nghiệp trung học khi 18 tuổi. Tavon học tập tốt nhưng 
khó hiểu đời sống xã hội và tổ chức thực hiện, và em 
cần được hỗ trợ để có thể làm việc từ 20 giờ trở lên mỗi 
tuần. Nhóm IEP nghĩ phải nộp giấy giới thiệu em theo 
Chương 688 cho  DDS. 

Cameron (17 tuổi) có theo IEP và được ghi danh vào 
trường trung học thay thế ở quận của em. Do những 
khó khăn lớn về sức khỏe tâm thần, em đã nghỉ học 
nhiều ngày và cần thêm một năm để tốt nghiệp trung 
học ở tuổi 19. Cameron hiện được các dịch vụ DMH, và 
Nhóm IEP thấy em sẽ cần dịch vụ DMH sau khi xong 
trung học. Giấy giới thiệu Chương 688 của em sẽ được 
nộp cho DMH. 

Aliyah (19 tuổi) đang học năm thứ hai của chương trình 
18-22 ở trường. Em bị khuyết tật trí tuệ và sẽ xong 
trung học khi bước sang tuổi 22. Aliyah muốn có việc 
làm và sống độc lập, nhưng em sẽ cần hỗ trợ đáng kể để 
thực hiện được cả hai mục tiêu này. Nhóm IEP nghĩ phải 
nộp giấy giới thiệu Chương 688 của em cho DDS. 

Julián (19 tuổi) bị hạn chế về chức năng. Em được các 
dịch vụ trường học cho tới 22 tuổi và sẽ cần được hỗ 
trợ đáng kể sau khi xong trung học. Nhóm IEP không 
biết chắc cơ quan dịch vụ nào sẽ hỗ trợ tốt nhất cho 
Julian nên sẽ nộp giấy giới thiệu Chương 688 cho Phòng 
Hoạch Định Chuyển Tiếp (Bureau of Transition Planning, 
hay BTP).   

Sadie (16 tuổi) bị khuyết tật học tập. Em có tham gia các 
Dịch Vụ Chuyển Tiếp Trước Khi Đi Làm (Pre-ETS) MRC 
tại trường trung học của em. Nhóm IEP thấy Sadie sẽ 
cần được hỗ trợ để có thể làm việc từ 20 giờ trở lên mỗi 
tuần, nên nhà trường nộp giấy giới thiệu Chương 688 
của em cho MRC. 

Tiến trình Chương 688 giúp 

học sinh khuyết tật kết nối 

với cơ quan dịch vụ cho 

người trưởng thành phù 

hợp, trước khi học xong 

trung học. 

Giay giới thiệu Chương 688 không phải là đơn xin cho cơ quan dịch vụ người trưởng thành đe được hội đủ tiêu chuan. 


