
Nguồn Thông TinTuổi Trưởng thành là gì? 
Khi một thanh niên tròn 18 tuổi, ở 
Massachusetts, được xem là đến “tuổi 
trưởng thành.” Điều này có nghĩa là các em 
được xem là người lớn hợp pháp, có quyền 
và trách nhiệm của một người lớn. Ví dụ, 
các em có thể tự kí IEP cho chính mình, có 
quyền đi bầu cử, hoặc đi vay tiền

Tại sao Tuổi Trưởng Thành 
lại quan trọng?  

Tất cả quyết đinh sẽ được chuyển từ cha mẹ 
sang học sinh khi các em đến tuổi trưởng 
thành. Học sinh và gia đình nên lập kế hoạch 
trước và thảo luận về các lựa chọn trước tuổi 
18. Học sinh có thể quyết định:
•  Tự mình đưa ra các quyết định về mặt 

pháp lí, tài chính, và  sức khoẻ cho bản 
thân các em. 

• Chia sẻ trách nhiệm cùng với cha mẹ hay 
người lớn khác được ủy quyền, 

• hoặc giao toàn quyền quyết định cho người 
giám hộ do tòa chỉ định, thường là cha mẹ. 

Nếu không có kế hoạch nào khác được thực 
hiện trước khi học sinh tròn 18 tuổi - dù cho 
học sinh có khuyết tật gì - học sinh trở thành 
người giám hộ cho chính mình

Trung Tâm LINK, một dự án chuyển tiếp tại 
Liên đoàn trẻ em cần sự trợ giúp đặc biệt  
www.fcsn.org/linkcenter/home/getting-started/
age-of-majority/

Trang mạng về Chuyển tiếp của Sở Giáo dục, 
Chương trình giáo dục đặc biệt www.doe.
mass.edu/sped/secondary-transition

Hướng dẫn Hổ Trợ Kỹ Thuật SPED 2011-1: 
Tuổi Trưởng Thành www.doe.mass.edu/sped/
advisories/11_1.html

Khi bạn tròn 18 tuổi: Commonwealth of 
Massachusetts, Office of the Attorney 
General: www.mass.gov/ago/consumer-
resources/your-rights/18/whenyouturn18.pdf

Luật của bang Massachusetts về Giám Hộ và 
Bảo hộ: www.mass.gov/courts/case-legal-res/
law-lib/laws-by-subj/about/guardian.html

Massachusetts Department of 
Elementary and Secondary Education 

75 Pleasant Street 
Malden, MA 02148

781-338-3000 | www.doe.mass.edu

Federation for Children  
with Special Needs
The Schrafft Center

529 Main Street, Suite 1M3
Boston, MA 02129

800-331-0688 | www.fcsn.org

Quyền Quyết Định và Tuổi 
Trưởng Thành

FEDERATION FOR CHILDREN
WITH SPECIAL NEEDS

Vietnamese

Một loạt các tài liệu được thiết kế bởi
Trung Tâm LINK - một dự án của Liên Đoàn Trẻ 

Em Cần Sự Trợ Giúp Đặc Biệt,
Và Phòng Giáo Dục bang Masachusetts

TIPS: Chuyển tiếp 
Thông tin dành cho Phụ 

huynh và Học sinh có IEP
(Tuổi 14-22)
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•  Thông qua Quyền Bảo Hộ, tòa án có thể chỉ định 
một "người bảo hộ" để quản lý nhu cầu về tài 
chính cho người khuyết tật

•  Nếu học sinh bị khuyết tật nặng và không có khả 
năng đưa ra các quyết định cá nhân hiệu quả, tòa 
án có thể chỉ định một người giám hộ hợp pháp, 
người đó sẽ có tất cả các quyền quyết định 

Điều 3: Khi học sinh tròn 18 tuổi, 
các em tự kí IEP cho mình, trừ khi:
• Học sinh chia sẻ quyền quyết định bằng việc 
cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ tham 
gia họp IEP, và kí chung IEP với mình

• Học sinh quyết định chuyển quyền quyết định 
bằng việc cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ 

tiếp tục đưa ra tất cả các quyết định liên quan đến 
vấn đề giáo dục cho mình

•  Tòa án chỉ định cha mẹ (hoặc người lớn khác) là 
người giám hộ hợp pháp và đưa ra tất cả quyết 
định cho học sinh 

Điều 4: Hiểu tuổi Trưởng Thành ảnh 
hưởng thế nào đến học sinh ở trường:
•  Học sinh 18 tuổi có thể tự mình đưa ra quyết định 

về các lựa chọn về vấn đề học tập cho mình, bao 
gồm việc muốn mời ai đến họp 
IEP, chia sẻ IEP với ai, và có 
thể giao tiếp với đội ngũ IEP 
về các mục tiêu và dịch vụ 
trên IEP

• Học khu cần phải cho 
cha mẹ và học sinh biết 
là quyền quyết định sẽ 
chuyển đổi cho học sinh ít 
nhất 1 năm trước sinh nhật 18 
tuổi của học sinh đó

•  IEP được thiết kế khi học sinh tròn 17 
tuổi phải liệt kê là học sinh đã được thông báo về 
quyền của mình khi em tròn 18 tuổi

Tuổi Trưởng Thành Điều bạn 
cần biết...

Điều 1: Hiểu về quyền và trách nhiệm 
của học sinh tròn 18 tuổi. Ở tuổi 18, 
học sinh có thể:
• Tự kí IEP cho mình

• Đăng kí đi bầu cử và đăng kí 
phục vụ trong bồi thẩm đoàn 

• Mở tài khoản ngân hàng mà 
không cần người đồng kí tên

• Mua xe hơi hoặc kí hợp đồng

• Xin trợ cấp an sinh xã hội (SSI) 
và MassHealth

• Xin Voucher nhà Section 8

*Tất cả nam thanh niên phải đăng kí tham gia dịch 
vụ Chọn Lựa

Điều 2: Hiểu về lựa chọn quyền quyết 
định:
•  Tài khoản ngân hàng chung/giám hộ cho phép 

một hoặc nhiều người quản lý một tài khoản

•  Học sinh 18 tuổi có thể tự chỉ định một người biện 
hộ để giúp đỡ với việc giáo dục, các dịch vụ người 
lớn, hoặc các vấn đề liên quan đến sức khỏe

•  Học sinh 18 tuổi có thể viết đơn ủy quyền y tế để 
giúp đưa ra các quyết định liên quan đến y tế và 
trị liệu

•  Học sinh 18 tuổi có thể kí Giấy Ủy Quyền để  cho 
phép ai đó đưa ra quyết định tài chính cho mình

•  Cơ quan An sinh Xã hội có thể chỉ định một 
"người quản lí đại diện" (thường là một thành viên 
trong gia đình) để quản lý các khoản trợ cấp

•  Các khoản tín dụng  có thể được thành lập  
để quản lý quỹ và các tài sản khác cho người  
khuyết tật

Nên bắt đầu  
sớm! Bắt đầu lập 
kế hoạch cho Tuổi 
Trưởng Thành ít 

nhất một năm trước 
sinh nhật 18 tuổi.

Tony tham gia vào việc thiết kế IEP và kế hoạch 
chuyển tiếp khi em tròn 14 tuổi. Sau trung học, em 
muốn học đại học và trở thành người biện hộ cho 
người khuyết tật. Tony tham gia vào nhóm biện hộ 
dành cho thanh thiếu niên khuyết tật và trở thành 
một người tự biện hộ mạnh mẽ. Tony và cha mẹ của 
em cảm thấy là em hiểu về khuyết tật  và các ưu 
điểm của mình và em có thể đưa ra các quyết định 
một cách độc lập. 

Ana muốn học đại học cộng đồng và có việc làm ở 
trường dạy trẻ. Em có thể tốt nghiệp trung học có 
bằng cấp đúng thời gian nhưng chưa cảm thấy tự tin 
trong việc tự đưa ra những quyết định quan trọng.   
Ana có quan hệ tốt với cha mẹ của mình và trước khi 
tròn 18 tuổi, em muốn chia sẻ quyền quyết định với 
cha mẹ của mình để giúp em thành công sau trung 
học và khi trưởng thành. 

Elias thích xe hơi và muốn trở thành một người thợ 
máy. Em thật sự muốn đạt được văn bằng tốt nghiệp 
nhưng có thể không đạt được điểm chuẩn. Cha mẹ 
của em lo lắng về khả năng đưa ra quyết định đúng 
của em khi không có sự giúp đỡ của cha mẹ, nên họ 
đã bắt đầu nói chuyện với Elias về những  lựa chọn 
quyền quyết định ngay từ khi em bắt đầu học trung 
học. Elias tin tưởng cha mẹ của mình và quyết định 
để họ có quyền quyết định giúp cho em đạt được 
các mục tiêu của cuộc sống sau trung học.

Mia là một học sinh không nói được và có khuyết 
tật về mặt vật lý và nhận thức. Em sống với cha 

mẹ và không đủ khả năng tự chăm sóc hay tự biện 
hộ cho mình. Khi Mia tròn 18 tuổi, cha mẹ của em 
sẽ tiến hành việc làm giám hộ vì em không thể đưa 
ra quyết định cho chính mình và em cần có cha mẹ 
quản lý về các nhu cầu học tập, tài chính, và y tế.

Một vài ví dụ về chọn lựa  
Quyền Quyết định: 

Ngay từ khi học  
cấp 1, cần hổ trợ cho 
học sinh học kĩ năng 
đưa ra quyết định để 
các em được chuẩn 

bị khi thành  
người lớn

Tham gia vào việc đưa ra quyết định cho chính mình giúp cho học sinh tự lập nhiều hơn, nhiều cơ hội nghề nghiệp tốt hơn, và chất lượng cuộc sống được cải thiện.


