Lợi ích
công cộng
Chăm sóc
sức khỏe

• SSI (Medi-Cal bao gồm ở California)
• IHSS
• Medi-Cal, HIPP Chương trình (thanh toán phí
bảo hiểm)

Giáo dục
• Chuyển sang nhà cung cấp
dành cho người lớn
• Sức khỏe tình dục
• Giữ bảo hiểm y tế tư nhân
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Kế hoạch
cuộc sống
• Nhà cung cấp dành cho người
lớn
• Giữ bảo hiểm y tế tư nhân
• Chỉ Medi-Cal (Chương trình
HIPP)
• Lựa chọn sống: Nhà ở, Cuộc
sống được hỗ trợ, Tự quyết định
• Mục tiêu việc làm
• Mục tiêu xã hội
• Kế hoạch Tập trung Cá nhân
• Dạy chống lạm dụng
• Ở tuổi 18 không có Trung tâm
khu vực hỗ trợ chăm sóc trẻ em.
• Phục vụ trong Quân đội (chỉ
dành cho nam)

• Các lớp học sau trung học (thay đổi
kỹ năng sống chức năng, không phải
kỹ năng học tập)
• Cao đẳng cộng đồng / Đại học

Quyết
định
Kế hoạch
tài chính

• Bảo thủ
• Hỗ trợ ra quyết định
• Giấy ủy quyền

Lập kế hoạch cho tương lai trẻ con
và người về hưu.. Khi nhiều người
bắt đầu nghĩ về điều này.
• Tài khoản ủy quyền cho người
khuyết tật (cách thức tài trợ)
• Tài khoản ABLE
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• Chọn lựa Chương trình Ban
ngày
• Chương trình ngày hiện tại
(khó hơn cho phụ huynh so
với chuyển tiếp sau trung học

• Phụ huynh trở thành người
lập kế hoạch và điều khiển
hầu hết các dịch vụ và hỗ trợ
(với thông tin được cung cấp
bởi điều phối viên dịch vụ
trung tâm khu vực nhưng phụ
huynh phải đưa ra quyết định
với rất ít thông tin về một tổ
chức.
• Cha mẹ có trách nhiệm hoàn
toàn khi mọi việc không
thành công.

• Tiếp tục mối quan tâm về
tương lai mà chỉ trở nên
mãnh liệt hơn và tuổi cha mẹ
và trẻ em.
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