
 

 

Tạo Lập Một Cuộc Sống Đầy Những Cơ Hội! 
Không bao giờ là quá sớm để lên kế hoạch & chuẩn bị 

cho tương lai! 
Bộ Phục Hồi (DOR) 

Tóm tắt thông tin về các dịch vụ của Bộ Phục Hồi, bao gồm các dịch vụ giúp chuẩn bị 
cho việc đi làm và việc làm dành cho học sinh và các em đã tốt nghiệp Trung Học.  

 

 Tư vấn nghề nghiệp  Dịch vụ dành cho sinh viên 
 Dự án Đối tác Chuyển tiếp  Dịch vụ phục hồi nghề nghiệp 
  Có một công việc làm  Chuẩn bị cho sự nghiệp 

 
                                                Điều hợp bởi: 
Arturo Cazares, Associate Director Employment, Regional Center of Orange County 

Carlos Fonseca, Employment & Day Services Coordinator, RCOC 
Anita Kwon, Employment & Day Services Coordinator, RCOC 

Linda ONeal, RCOC & CU TPI Consultant, Adult Transition Programming 
 

Thời gian: Thứ Tư, 23 tháng 3, 2022 từ 6:00 to 7:30 tối. 

Địa điểm: Zoom… từ nhà của bạn hoặc bất cứ nơi nào bạn có thể truy cập vào hệ thống Zoom! 

Ai có thể được lợi khi tham dự: Những người đang nhận dịch vụ và gia đình của họ 
muốn tìm hiểu thêm về các dịch vụ của Bộ Phục Hồi bây giờ và cho tương lai. Buổi hội 
thảo này đặc biệt được làm ra cho các em ở lứa tuổi 14 và lớn hơn; tuy nhiên, các gia 
đình có con em mọi lứa tuổi (tiểu học hoặc mẫu giáo nhưng muốn bắt đầu làm quen và 
tìm hiểu về quá trình chuyển tiếp) cũng cũng có thể tham dự.  

Phải ghi danh trước: để ghi danh,vui lòng gửi tên và địa chỉ email của bạn đến địa chỉ 
transition@rcocdd.com. Bạn sẽ nhận được thông tin zoom để vào tham dự qua e-mail 
trước ngày diễn ra hội thảo. Thông dịch viên tiếng Việt có thể được cung cấp nếu yêu cầu. 
Vui lòng gửi kèm yêu cầu cho thông dịch viên với e-mail đăng ký của bạn ít nhất 10 ngày 
trước ngày diễn ra hội thảo. 

mailto:transition@rcocdd.com

