
Nếu quý vị bước sang tuổi 22 tuổi trong 
thời gian Covid?

Nếu quý vị:

• Bước sang tuổi 22 sau ngày
10 tháng 3 năm 2020

• Tiếp tục đi học cho đến khi quý vị 22 tuổi
và đã hoàn thành chương trình học

Thì quý vị có thể đủ điều kiện hưởng các dịch vụ ngay bây giờ.

Các cơ quan nhà nước tham gia: Ủy ban người mù Massachusetts (MCB), Sáng kiến ghi 
danh kép trong môi trường hòa nhập Massachusetts (MAICEI), Sở dịch vụ phát triển 
(DDS) và Ủy ban phục hồi chức năng Massachusetts (MCB).

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ bổ sung có sẵn cho quý vị
Vui lòng gọi 1-800-331-0688 hoặc truy cập www.fcsn.org/transition-support

Liên đoàn dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt
Trung tâm cung cấp hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ.

http://www.fcsn.org/transition-support
http://www.fcsn.org/transition-support


Nếu quý vị sắp bước 
sang tuổi 22?
Tôi:

• 22 tuổi hoặc sẽ tròn 22 tuổi trước
ngày 1 tháng 9 năm 2023

• Hiện đang là học sinh trung học cho đến khi
tôi 22 tuổi hoặc sẽ tiếp tục đi học cho đến
khi tròn 22 tuổi

Covid đang ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi của tôi. Tôi cần các dịch vụ bổ sung.

Các cơ quan nhà nước tham gia: Ủy ban người mù Massachusetts (MCB), Sáng kiến 
ghi danh kép trong môi trường hòa nhập Massachusetts (MAICEI), Sở dịch vụ phát 
triển (DDS) và Ủy ban phục hồi chức năng Massachusetts (MCB).

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ bổ sung có sẵn cho quý vị
Vui lòng gọi 1-800-331-0688 hoặc truy cập www.fcsn.org/transition-support

Liên đoàn dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt
Trung tâm cung cấp hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ.

http://www.fcsn.org/transition-support
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