
 

Dịch Vụ Dành Cho Thanh Thiếu Niên 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services  
 
Department of Services for the Blind (Sở Dịch Vụ Dành Cho Người Khiếm Thị) phục vụ trẻ em và 
thanh thiếu niên bị mù hoặc có thị lực kém từ sơ sinh đến 21 tuổi. 
 
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ nhằm hướng tới xây dựng nền tảng tuổi thơ, thời niên thiếu và 
tuổi trưởng thành hiệu quả, độc lập và thành công.   
 

• Các Nguồn Lực dành cho Gia Đình 
• Các Chương Trình & Hội Thảo Dành Cho Thanh Thiếu Niên 
• Chuyển Tiếp từ Đi Học sang Đi Làm (Từ 14 đến 21 tuổi) 

 

Các Nguồn Lực dành cho Gia Đình 
Department of Services for the Blind (DSB, Sở Dịch Vụ Dành Cho Người Khiếm Thị) 
làm gì để giúp trẻ em chuyển sang giai đoạn đi làm như người trưởng thành? 
Với học sinh từ 14 đến 21 tuổi, DSB cung cấp: 

• Tư vấn việc làm. 
• Các đánh giá để giúp học sinh xác định sở thích của mình cho nghề nghiệp trong tương 

lai. 
• Chuẩn bị sẵn sàng tại nơi làm việc  
• Hướng dẫn để tự ủng hộ mình  
• Với độ tuổi từ 14 đến 15, các chương trình mùa hè dành cho những thanh thiếu niên 

muốn tìm hiểu về các nghề nghiệp và hoàn thành phục vụ cộng đồng. 
• Với độ tuổi từ 16 đến 21, các chương trình mùa hè dành cho những thanh thiếu niên 

muốn trải nghiệm làm việc có lương*. 
• Với học sinh trung học phổ thông hoặc mới tốt nghiệp trung học phổ thông, các chương 

trình mùa hè để tìm hiểu việc học tập tại trường đại học/cao đẳng. 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang School-to-Work Transition (Chuyển Tiếp từ Đi Học 
sang Đi Làm) của chúng tôi. 

DSB làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ như thế nào? 
DSB cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho các trường học, trung tâm Sơ Sinh đến 3 Tuổi và các 
tổ chức cộng đồng khác làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên bị mù hoặc có thị lực kém.   
 
Khi được hỏi, chúng tôi có thể đưa ra các ý tưởng về những cách thức để giúp trẻ em bị mù 
hoặc trẻ em có thị lực kém tham gia vào một số hoạt động. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với 
chúng tôi tại info@dsb.wa.  
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Các Chương Trình & Hội Thảo Dành Cho Thanh Thiếu Niên 
Vào năm 2014, Tiêu Mục IV của Workforce Innovation and Opportunity Act (Đạo Luật Đổi Mới 
và Cơ Hội cho Lực Lượng Lao Động) - hay gọi tắt là WIOA - đã sửa đổi Tiêu Mục I của 
Rehabilitation Act of 1973 (Đạo Luật Phục Hồi Năm 1973). WIOA được thiết kế để củng cố và cải 
thiện hệ thống phát triển lực lượng lao động công của quốc gia bằng cách giúp những người Mỹ 
có các rào cản đối với việc làm, bao gồm cả người khuyết tật, đạt được sự nghiệp chất lượng 
cao và giúp người sử dụng lao động thuê và giữ chân người lao động có kỹ năng. WIOA cũng bổ 
sung thêm các hướng dẫn để cung cấp cho thanh thiếu niên Pre-Employment Transition 
Services (Pre-ETS, Dịch Vụ Chuyển Tiếp Trước Khi Đi Làm) nhằm giúp thanh thiếu niên hướng 
tới sự nghiệp thành công. 
 
Để cung cấp cho học sinh các lợi ích của WIOA, Các Chuyên Gia Dịch Vụ Dành Cho Thanh Thiếu 
Niên của DSB tổ chức nhiều chương trình và hội thảo Pre-ETS thú vị và cung cấp thông tin đa 
dạng trên khắp tiểu bang trong suốt năm học. Những hội thảo đó cung cấp cho thanh thiếu niên 
từ 9 đến 21 tuổi các cơ hội để: 

• Xác định các điểm mạnh và mục tiêu của mình. 
• Củng cố các kỹ năng sống hàng ngày. 
• Gặp gỡ những người khác và tận hưởng thời gian thú vị! 

Tất cả Các Chương Trình & Hội Thảo Dành Cho Thanh Thiếu Niên sắp tới có trên DSB Events 
page (trang Sự Kiện của DSB). 
 

School to Work Transition 
Khi học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông, việc chuẩn bị cho cuộc sống của người trưởng 
thành là một việc làm hết sức quan trọng. Để lập kế hoạch chuyển tiếp sớm và tham gia tích cực 
vào quá trình đưa ra quyết định cho học sinh khuyết tật, các thành viên của nhóm lập kế hoạch 
cần có thông tin đầy đủ về khả năng, nhu cầu và các dịch vụ sẵn có của học sinh.  School-to-
Work Transition (Chuyển Tiếp từ Đi Học sang Đi Làm) của DSB giúp học sinh, từ 14 tuổi, và gia 
đình của các em suy nghĩ và lập kế hoạch cho cuộc sống sau trung học phổ thông. 
 
Các cố vấn viên của DSB hỗ trợ việc chuyển tiếp thông qua: 
 

• Tư vấn về các hoạt động hướng nghiệp của học sinh bao gồm việc làm bán thời gian và 
thực tập 

• Tham gia vào các cuộc họp Individual Education Plan (Lập Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân) 
• Cung cấp thông tin về các dịch vụ dành cho người trưởng thành của chúng tôi 
• Hợp tác với học sinh, phụ huynh và nhân viên nhà trường trong các hoạt động sau tốt 

nghiệp trung học phổ thông 



 
Trách nhiệm của phụ huynh và học sinh là gì? 
Cho đến khi học sinh 18 tuổi, phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp sẽ ký tên để cho phép 
học sinh nhận dịch vụ. Sự tham gia và hỗ trợ của phụ huynh đóng vai trò rất quan trọng, đặc 
biệt là trong giai đoạn đầu của quy trình. Mục tiêu của chúng tôi là giúp học sinh độc lập hơn. 
Phụ huynh và học sinh tham dự các cuộc họp với cố vấn viên của DSB và nhân viên nhà trường 
để hợp tác trong các hoạt động sau tốt nghiệp trung học phổ thông. 
 

Tôi có phải trả tiền cho các dịch vụ của DSB không? 
Tất cả các dịch vụ của DSB đều miễn phí. 
 

Các dịch vụ của DSB kéo dài trong bao lâu? 
Không có quy định giới hạn về thời gian. Thời gian khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của 
người tham gia và các dịch vụ được cung cấp. Sau khi học sinh được 22 tuổi, các cư dân của 
Washington có thể tiếp tục nhận được dịch vụ của DSB với tư cách là người tham gia Vocational 
Rehabilitation (Phục Hồi Hướng Nghiệp). 
 
* Học sinh phải hội đủ điều kiện được làm việc tại Hoa Kỳ để tham gia vào các chương trình 
cung cấp trải nghiệm làm việc có lương. 
 

Các Nguồn Lực dành cho Gia Đình 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/resources-families 
 
Department of Services for the Blind (DSB, Sở Dịch Vụ Dành Cho Người Khiếm Thị) phục vụ trẻ 
em và thanh thiếu niên bị mù hoặc có thị lực kém từ sơ sinh đến 21 tuổi. 
 
Chúng tôi cung cấp: 

• Thông tin và giới thiệu đến các nguồn lực cộng đồng thích hợp. 
• Chương trình đào tạo để hiểu rõ các nhu cầu phát triển đặc biệt và kỹ thuật nuôi dạy trẻ 

bị mù hoặc có thị lực kém. 
• Hỗ trợ để hiểu rõ bản chất và tác động tiềm năng của tình trạng khuyết tật thị lực ở trẻ. 
• Tư vấn nhằm hướng tới xây dựng nền tảng tuổi thơ, thời niên thiếu và tuổi trưởng 

thành hiệu quả, độc lập và thành công. 
• Hỗ trợ ủng hộ các nhu cầu tiếp cận trong hệ thống trường học từ Mẫu Giáo đến Lớp 12. 
• Chương trình đào tạo cho trẻ và gia đình trẻ về các kỹ năng sống hàng ngày để giúp trẻ 

đọc lập hơn tại nhà và tham gia vào các công việc nhà. 
 
Với học sinh từ 14 đến 21 tuổi, DSB cung cấp: 

• Tư vấn việc làm. 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/resources-families


 
• Các đánh giá để giúp học sinh xác định sở thích của mình cho nghề nghiệp trong tương 

lai. 
• Với độ tuổi từ 14 đến 15, các chương trình mùa hè dành cho những thanh thiếu niên 

muốn tìm hiểu về các nghề nghiệp và hoàn thành phục vụ cộng đồng. 
• Với độ tuổi từ 16 đến 21, các chương trình mùa hè dành cho những thanh thiếu niên 

muốn trải nghiệm làm việc có lương hoặc tìm hiểu việc học tập tại trường đại học/cao 
đẳng. 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang School-to-Work Transition (Chuyển Tiếp từ Đi Học 
sang Đi Làm) của chúng tôi. 
 
DSB cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho các trường học, trung tâm Sơ Sinh đến 3 Tuổi và các 
tổ chức cộng đồng khác làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên bị mù hoặc có thị lực kém.   
 
Khi được hỏi, chúng tôi có thể đưa ra các ý tưởng về những cách thức để giúp trẻ bị mù hoặc 
trẻ có thị lực kém tham gia vào một số hoạt động. 
 
DSB có một số nguồn lực có sẵn khác dành cho những gia đình có trẻ bị mù hoặc có thị lực kém: 

• Các chương trình Mùa Hè diễn ra trong nhiều ngày 
• Các nguồn lực và thông tin dành cho những gia đình có trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị mù hoặc 

có thị lực kém 
• Các hội chợ việc làm 
• Thông tin về học bổng và tài trợ 

 
Các gia đình muốn tìm nguồn lực giáo dục cho học sinh bị mù hoặc khiếm thị cũng có thể truy 
cập Washington State School for the Blind (WSSB, Trường Học Dành Cho Người Khiếm Thị của 
Tiểu Bang Washington). DSB hợp tác với WSSB trong các chương trình mùa hè, hội thảo và 
chương trình Learning Independence For Today and Tomorrow (LIFFT, Học Tập Độc Lập Vì Hôm 
Nay và Ngày Mai) 
 
Yêu cầu dịch vụ trực tuyến hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 800-552-7103 hay 
info@dsb.wa.gov để biết thêm thông tin. 
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Các Chương Trình Mùa Hè 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs  

 

Các chương trình mùa hè dành cho thanh thiếu niên bị mù hoặc 
có thị lực kém 
Bằng chứng cho thấy những người đã có kinh nghiệm làm việc trước khi tham gia thị trường lao 
động có khả năng xác định mục tiêu nghề nghiệp và đảm bảo có việc làm cao hơn. 
 
DSB đã thiết kế Summer Programs (Các Chương Trình Mùa Hè) để cung cấp cho học sinh ở mọi 
lứa tuổi những kinh nghiệm thực tế để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai của các em. 
Ngoài ra, một số Summer Programs của DSB cũng cung cấp các trải nghiệm làm việc có lương và 
không lương. 
 
Các Summer Youth Programs (Chương Trình Mùa Hè Dành Cho Thanh Thiếu Niên) của chúng tôi 
- được phát triển để cung cấp cho học sinh trải nghiệm nghề nghiệp trong thế giới thực - mang 
đến cho thanh thiếu niên cơ hội: 

• Xác định các điểm mạnh và mục tiêu của mình. 
• Tìm hiểu về các lộ trình học tập và làm việc. 
• Củng cố các kỹ năng sống hàng ngày. 
• Gặp gỡ những người khác và tận hưởng thời gian thú vị! 

 
Hãy tìm hiểu một trong những chương trình dành cho thanh thiếu niên được phát triển để cung 
cấp cho học sinh trải nghiệm nghề nghiệp trong thế giới thực của chúng tôi! 

Các Hội Thảo Kỹ Năng Diễn Ra Trong Nhiều Ngày 
Skills Workshops (Các Hội Thảo Kỹ Năng) dạy các kỹ năng sống độc lập cho trẻ nhỏ từ 9 - 13 
tuổi. 
 
Kể từ năm 2009, chương trình này đã giải quyết tình trạng thiếu các chương trình mùa hè dành 
cho trẻ em ở độ tuổi tiểu học. Skills Workshops giải quyết những vấn đề đó và tập trung vào các 
lĩnh vực kỹ năng có trong Expanded Core Curriculum (ECC, Chương Trình Đào Tạo Cốt Lõi Mở 
Rộng). 
 

LEAP 
Các học sinh - từ 14 đến 21 tuổi - muốn tham gia các chương trình Youth Employment Solutions 
1 (YES 1, Giải Pháp Việc Làm Cho Thanh Thiếu Niên 1), Youth Employment Solutions 2 (YES 2, 
Giải Pháp Việc Làm Cho Thanh Thiếu Niên 2) hoặc chương trình mùa hè Bridge (Cầu Nối) nhưng 
cần luyện tập thêm với chương trình đào tạo tính độc lập cá nhân và kỹ năng sống được khuyến 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs


 
khích tham gia Lifeskills Extended Assistance Program (LEAP, Chương Trình Hỗ Trợ Mở Rộng Kỹ 
Năng Sống)! 
 

Youth Employment Solutions 1 (YES 1) 
Youth Employment Solutions 1 (YES 1, Giải Pháp Việc Làm Cho Thanh Thiếu Niên 1) là chương 
trình kéo dài hai tuần dành cho học sinh 14 và 15 tuổi, được tổ chức tại Washington State 
School for the Blind (Trường Học Dành Cho Người Khiếm Thị của Tiểu Bang Washington) ở 
Vancouver, Washington. YES 1 cung cấp cho học sinh - những người cần được hỗ trợ tối thiểu 
về kỹ năng sống và đi lại độc lập - cơ hội khám phá sở thích và năng khiếu của mình thông qua 
các bài đánh giá khác nhau; khám phá các khả năng nghề nghiệp khác nhau; và tham quan các 
địa điểm làm việc. 
 

Youth Employment Solutions 2 (YES 2) 
Youth Employment Solutions 2 (YES 2, Giải Pháp Việc Làm Cho Thanh Thiếu Niên 2) là một 
chương trình mùa hè kéo dài sáu tuần dành cho học sinh trung học phổ thông từ 16 tuổi trở 
lên, mang đến cho học sinh năm tuần trải nghiệm làm việc có lương* dựa trên sở thích, kinh 
nghiệm và khả năng của học sinh cùng trải nghiệm sống ở khu dân cư mang đến cho học sinh cơ 
hội trau dồi kỹ năng sống hàng ngày của mình.   
 

Bridge Program 
Mỗi mùa hè, DSB cung cấp chương trình Bridge (Cầu Nối) - một chương trình mùa hè kéo dài 
năm tuần để hỗ trợ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông bị mù hoặc khiếm thị - và học sinh 
trung học phổ thông đang cân nhắc Running Start (Khởi Đầu Tăng Tốc) hoặc các lớp học cấp tốc 
- trong quá trình chuyển tiếp từ trung học phổ thông sang sau trung học phổ thông. 
 
Bridge được tổ chức trong khuôn viên trường đại học/cao đẳng và học sinh sẽ sống trong ký túc 
xá, tìm hiểu về cuộc sống trong khuôn viên trường để chuẩn bị vào đại học/cao đẳng vào mùa 
thu, và tham gia một lớp học lấy tín chỉ. 
 

Student Work and Academic Growth (SWAG) 
Học sinh/sinh viên của Student Work and Academic Growth (SWAG, Việc Làm cho Học 
Sinh/Sinh Viên và Phát Triển Học Tập) làm việc bán thời gian* trong khi tham gia các khóa học 
đại học/cao đẳng và luyện tập sống độc lập. Người tham gia chương trình này phải hội đủ điều 
kiện được làm việc tại Hoa Kỳ; có kỹ năng thích ứng với tình trạng mù lòa ở mức chấp nhận 
được để sống độc lập; là học sinh tốt nghiệp trung học, hoặc đã đậu General Educational 
Development (GED, Chương Trình Phát Triển Giáo Dục Tổng Hợp); đã hoàn thành ít nhất một 
khóa học ở trình độ đại học/cao đẳng. 
 
*Học sinh phải hội đủ điều kiện được làm việc tại Hoa Kỳ để tham gia vào các chương trình cung 
cấp trải nghiệm làm việc có lương. 



 
 
Để biết thêm thông tin về các chương trình mùa hè và dịch vụ của chúng tôi dành cho trẻ em và 
thanh thiếu niên, vui lòng liên hệ với chúng tôi, info@dsb.wa.gov hoặc 800-552-7103. 
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Các Hội Thảo Dành Cho Thanh Thiếu Niên 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops  

 

Các Hoạt Động Giáo Dục và Giải Trí dành cho Thanh Thiếu Niên  
Department of Services for the Blind (Sở Dịch Vụ Dành Cho Người Khiếm Thị) phục vụ trẻ em và 
thanh thiếu niên bị mù hoặc có thị lực kém từ sơ sinh đến trung học phổ thông 21 tuổi trên 
khắp tiểu bang. 
 
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhằm hướng tới xây dựng nền tảng tuổi thơ, thời niên 
thiếu và tuổi trưởng thành hiệu quả, độc lập và thành công. 
 
Các hội thảo của DSB rất hữu ích cho thanh thiếu niên bị mù hoặc có thị lực kém. Các hội thảo 
của chúng tôi cung cấp cơ hội cho thanh thiếu niên để: 

1. Xác định các điểm mạnh và mục tiêu của mình. 
2. Tìm hiểu về các lộ trình học tập và làm việc. 
3. Củng cố các kỹ năng sống hàng ngày. 
4. Có các trải nghiệm làm việc có lương và không lương. 
5. Gặp gỡ những người khác và tận hưởng thời gian thú vị! 

 
Bằng chứng cho thấy những người trẻ đã có kinh nghiệm làm việc trước khi tham gia thị trường 
lao động có khả năng xác định mục tiêu nghề nghiệp và đảm bảo có việc làm cao hơn. Các 
chương trình của chúng tôi cung cấp trải nghiệm thực hành, xây dựng nền tảng vững chắc cho 
thanh thiếu niên. 
 
Tất cả các hội thảo của DSB đều mở cửa cho mọi học sinh tại Washington, bất kể địa điểm tổ 
chức hội thảo hay thành phố nơi học sinh cư trú. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị có ý 
tưởng dành cho các hội thảo giúp học sinh khiếm thị đạt được các mục tiêu của mình. Chúng tôi 
đánh giá cao và hoan nghênh ý kiến đóng góp của quý vị! 
 
Các hội thảo của DSB được lập kế hoạch trong suốt cả năm. Chúng tôi liên tục cập nhật lịch sự 
kiện của mình. Hãy xem trang web của chúng tôi để tìm hiểu khi nào các sự kiện này sẽ được 
cung cấp tiếp. Do đại dịch COVID-19, các hội thảo trực tiếp hiện đang tạm dừng. Nhiều hội thảo 
trực tuyến sẽ sớm được thông báo. 
 
Các Hội Thảo Dành Cho Thanh Thiếu Niên sẽ được liệt kê trên Trang Sự Kiện của chúng tôi khi 
có thông báo. 
 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops


 
Đi Lại và Di Chuyển  
Học sinh học cách sử dụng các loại phương tiện giao thông khác nhau trong những hội thảo 
diễn ra cả ngày giúp tăng cường kỹ năng đi lại độc lập. Học sinh sẽ có cơ hội đi lại trên nhiều loại 
phương tiện giao thông công cộng khác nhau như tàu điện, xe buýt và phà. 
 
Sẽ có các cơ hội để thảo luận về dịch vụ giao thông công cộng cho người khuyết tật. Học sinh và 
các gia đình sẽ có cơ hội khám phá và học các gợi ý về đi lại. 
 

Tìm Hiểu Các Nghề Nghiệp 
Học sinh bị mù và có thị lực kém cùng gia đình các em sẽ tìm hiểu về những làm việc khác nhau 
thông qua các hoạt động thực hành thú vị ở nhiều địa điểm. Các hoạt động trước đây bao gồm:  

• Zookeeper for a Day (Người Trông Nom Vườn Thú trong Một Ngày) - Trong chương 
trình làm việc này, học sinh sẽ hỗ trợ duy trì điều kiện sống an toàn và hợp vệ sinh cho 
động vật, học cách chuẩn bị thức ăn cho chúng và thực hiện các hoạt động phong phú 
sau hậu trường tại Point Defiance Zoo and Aquarium (Vườn Thú và Thủy Cung Point 
Defiance) 

• Khám Phá STEM - khám phá các nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học với hoạt động 
khoa học thực hành và tương tác với các triển lãm Science Technology Engineering & 
Math (STEM, Khoa Học Công Nghệ Kỹ Thuật & Toán Học) tại Mobius Science Center 
(Trung Tâm Khoa Học Mobius). 

 

Các Kỹ Năng Xã Hội  
Học sinh sẽ thực hành sử dụng kỹ năng tự vận động và các kỹ năng khác cần thiết để tiến lên 
phía trước và định hướng tương lai của mình. Các gia đình có thể tìm hiểu thêm về các chương 
trình sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và các cơ hội dành cho con em mình. 
 
Việc tương tác với bạn bè đồng trang lứa có thể giúp ích cho việc học cách điều hướng sự phức 
tạp của các chuẩn mực xã hội trong trường học và cộng đồng của trẻ. 
 
Học sinh luyện tập các kỹ năng xã hội, hành vi xã hội và tương tác với bạn bè đồng trang lứa 
trong môi trường nhóm, học “ai, cái gì, khi nào, ở đâu và như thế nào” của các kỹ năng xã hội. 
 

Kỹ Năng Sống Độc Lập  
Học sinh được hướng dẫn về kỹ năng định hướng và di chuyển, quản lý tiền bạc, tự vận động và 
giờ ăn. Có nhiều cơ hội để luyện tập tính độc lập và tương tác xã hội với bạn bè đồng trang lứa. 
Các hoạt động bao gồm các lớp học nấu ăn, nơi học sinh được giám sát và hướng dẫn cắt, thái 
và gọt vỏ; tìm hiểu các công cụ đo lường như cốc và thìa; tìm hiểu về lò nướng và bếp lò cùng 
cách sử dụng phù hợp. 
 



 
Sử Dụng Công Nghệ  
Học sinh học cách sử dụng công nghệ bên ngoài lớp học, thực hành nhiều loại ứng dụng khác 
nhau để sử dụng tại cộng đồng và gia đình cũng như thực hành sử dụng công nghệ và ứng dụng 
để:  

• Điều hướng môi trường (Blindsquare, MoveIt, và One Bus Away) 
• Xác định và đọc các đối tượng và sản phẩm (Money Reader, KNFB Reader, và Seeing AI) 
• Lên lịch sự kiện và mời người tham gia 
• Ghi lại và sắp xếp các ghi chú và ghi nhớ  

 
Cho dù là để ôn luyện hay mới bắt đầu với các thiết bị iOS (iPhone, iPad hoặc iPod Touch), đào 
tạo thực hành là một cách tuyệt vời để tìm hiểu các kiến thức cơ bản và khám phá những gợi ý 
cũng như thủ thuật hữu ích. 

  



 

Youth Employment Solutions 1 (YES 1) 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/yes-1 

 

Chương trình đào tạo kỹ năng tại nơi làm việc dành cho thanh 
thiếu niên từ 14 đến 16 tuổi 
Youth Employment Solutions 1 (YES 1, Giải Pháp Việc Làm Cho Thanh Thiếu Niên 1) là chương 
trình kéo dài 12 ngày dành cho học sinh 14 đến 16 tuổi, được tổ chức tại Washington State 
School for the Blind (Trường Học Dành Cho Người Khiếm Thị của Tiểu Bang Washington) ở 
Vancouver, Washington.  YES 1 cung cấp cho học sinh - những người cần được hỗ trợ tối thiểu 
về kỹ năng sống và đi lại độc lập - cơ hội khám phá sở thích nghề nghiệp và năng khiếu của mình 
cũng như kết nối với bạn bè đồng trang lứa bị mù và có thị lực kém trong khi học các kỹ năng 
chuẩn bị sẵn sàng để làm việc và các kỹ năng sống độc lập. 

 

Học sinh thực hành các kỹ năng cần thiết để thành công trong công việc, bao gồm:  

• phát triển kiến thức về cơ hội việc làm và lộ trình đào tạo 
• điền đơn xin việc thực hành 
• chuẩn bị và tham gia vào các buổi phỏng vấn thử 
• làm việc theo nhóm để hoàn thành các dự án phục vụ cộng đồng 
• tham gia các buổi tham quan nơi làm việc 
• tham gia vào các buổi quan sát công việc 

 

Thanh thiếu niên cũng sẽ có các trải nghiệm giải trí, được đào tạo kỹ năng quản lý gia đình và cá 
nhân cũng như tham gia chuyến đi 3 ngày đến Seattle để tìm hiểu về chương trình Youth 
Employment Solutions 2 (YES 2, Giải Pháp Việc Làm Cho Thanh Thiếu Niên 2) và tham gia các 
hoạt động phát triển kỹ năng mềm bổ sung. 

• Sổ Tay về YES (PDF) 
• Sổ Tay về YES - Tiếng Tây Ban Nha (PDF) 

Để biết thêm thông tin và tài liệu về đơn đăng ký, hãy truy cập Washington State School for the 
Blind.  

 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/yes-1
https://www.wssb.wa.gov/wp/yes-1/
https://www.wssb.wa.gov/wp/yes-1/


 
Lệ phí 
Vào thời điểm này, DSB không thu bất kỳ khoản lệ phí tham gia nào cho các chương trình mùa 
hè của mình. Tuy nhiên, học sinh nên mang theo tiền cho các chi phí phát sinh, các hoạt động xã 
hội, đồ ăn nhẹ, v.v. Các học sinh ghi danh và gia đình sẽ được cung cấp thông tin chi tiết hơn về 
các nhu cầu của học sinh tham gia YES. 

 

DSB đang phát triển nhiều chương trình hơn cho thanh thiếu niên và thanh niên. Vui lòng xem 
trang Youth Workshops (Các Hội Thảo Dành Cho Thanh Thiếu Niên) của chúng tôi để biết liệu có 
chương trình nào khác mang lại lợi ích cho quý vị hay không. 

Để biết thêm thông tin về các chương trình mùa hè và dịch vụ của chúng tôi dành cho trẻ em và 
thanh thiếu niên, vui lòng liên hệ với chúng tôi, info@dsb.wa.gov hoặc 800-552-7103. 

  

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops
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Youth Employment Solutions 2 (YES 2) 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/yes-2 

 

Chương trình chuẩn bị cho công việc và thực tập dành cho thanh 
thiếu niên từ 16 đến 21 tuổi 
Các chương trình Youth Employment Solutions (YES, Giải Pháp Việc Làm Dành Cho Thanh Thiếu 
Niên) là các chương trình mùa hè diễn ra trong nhiều tuần tập trung vào chuẩn bị cho công việc.  

• Sổ Tay về YES (PDF). 
• Sổ Tay về YES - Tiếng Tây Ban Nha (PDF) 

YES 2 là chương trình kéo dài sáu tuần ở Seattle, Washington, được thiết kế để cung cấp trải 
nghiệm làm việc và học tập có giá trị cho học sinh trung học phổ thông từ 16 đến 21 tuổi. Các 
ứng viên được chấp nhận sẽ có năm tuần trải nghiệm làm việc có lương* tại các cơ sở thực tập 
được thiết kế cho họ với sự hợp tác của các doanh nghiệp trong khu vực Seattle. Học sinh được 
phân công các vị trí dựa trên sở thích, khả năng và trải nghiệm của mình. 

YES 2 là một trải nghiệm sống trong khu dân cư cho phép học sinh có cơ hội trau dồi kỹ năng 
sống hàng ngày của mình, như lập kế hoạch bữa ăn, mua hàng tạp hóa, mua và chuẩn bị bữa 
ăn, cũng như duy trì các sinh hoạt cá nhân và khu sinh hoạt chung tại khu nhà YES. Ngoài ra, học 
sinh sẽ học kỹ năng sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi đến nơi làm việc. Các em 
được khuyến khích tham gia vào các hoạt động xã hội và giải trí trong cộng đồng. 

Thông Tin về Đơn Đăng Ký 
• Các tài liệu đăng ký sẽ có sẵn vào tháng 1.  Phải nộp các gói đơn đăng ký hoàn chỉnh 

trước ngày 15 tháng 2. 

Lệ phí 
Vào thời điểm này, DSB không thu bất kỳ khoản lệ phí tham gia nào cho các chương trình mùa 
hè của mình. **có thể bỏ câu sau đi không? Học sinh không cần mang theo tiền. Trong tuần đầu 
tiên của chương trình, tất cả học sinh sẽ được cấp một khoản phụ cấp trước khi các em nhận 
được phiếu lương đầu tiên. Tuy nhiên, học sinh nên mang theo tiền cho các chi phí phát sinh, 
các hoạt động xã hội, đồ ăn nhẹ, v.v. 

Các học sinh ghi danh và gia đình sẽ được cung cấp thông tin chi tiết hơn về các nhu cầu của 
học sinh tham gia YES.  Hãy liên hệ với Youth Specialist (Chuyên Gia về Thanh Thiếu Niên) của 
DSB để biết thêm thông tin hoặc info@dsb.wa.gov hay 800-552-7103. 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/yes-2
mailto:info@dsb.wa.gov


 
 

DSB đang phát triển nhiều chương trình hơn cho thanh thiếu niên và thanh niên. Vui lòng xem 
trang Youth Workshops (Các Hội Thảo Dành Cho Thanh Thiếu Niên) của chúng tôi để biết liệu có 
chương trình nào khác mang lại lợi ích cho quý vị hay không. 

Để biết thêm thông tin về các chương trình mùa hè và dịch vụ của chúng tôi dành cho trẻ em và 
thanh thiếu niên, vui lòng liên hệ với chúng tôi, info@dsb.wa.gov hoặc 800-552-7103. 

 

* Học sinh phải hội đủ điều kiện được làm việc tại Hoa Kỳ để tham gia vào các chương trình 
cung cấp trải nghiệm làm việc có lương. 

  

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops
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Chương Trình Chuẩn Bị Cho Đại Học/Cao Đẳng của 
Bridge 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/bridge 

 

Giúp học sinh thu hẹp khoảng cách giữa trung học phổ thông và 
đại học/cao đẳng  
Washington State Department Services for the Blind (DSB, Sở Dịch Vụ Dành Cho Người Khiếm 
Thị) của Tiểu Bang Washington cung cấp chương trình Bridge (Cầu Nối) - một chương trình mùa 
hè kéo dài năm tuần để hỗ trợ học sinh bị mù hoặc khiếm thị trong quá trình chuyển tiếp từ 
trung học phổ thông sang sau trung học phổ thông. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với chương trình 
Vocational Rehabilitation (VR, Phục Hồi Hướng Nghiệp) của DSB để cung cấp "cầu nối" giữa 
trung học phổ thông và đại học/cao đẳng.  

Bridge được tổ chức tại Eastern Washington University (EWU) ở Cheney, Washington - gần 
Spokane - từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 hàng năm.  Một chương trình nội trú, học sinh sống 
trong ký túc xá và tìm hiểu về cuộc sống trong khuôn viên trường để chuẩn bị tham gia chương 
trình Running Start (Khởi Đầu Tăng Tốc), vào đại học hoặc cao đẳng vào mùa thu. 

Khóa học của Bridge có tín chỉ phi đại học/cao đẳng diễn ra trong tuần trước khi bắt đầu khóa 
học EWU. Mỗi buổi được thiết kế đặc biệt để giải quyết các nhu cầu riêng biệt của học sinh bị 
mù. Các lớp học của Bridge bao gồm các bài giảng và bài tập tập trung vào cuộc sống tại đại 
học/cao đẳng, các kỹ năng học tập và xã hội, cũng như tính độc lập do nhân viên Disability 
Support Services (Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Khuyết Tật) của DSB và EWU giảng dạy. Học sinh cũng 
học cách Định Hướng và Di Chuyển trong khuôn viên trường và cộng đồng, bao gồm các chuyến 
tham quan thư viện, cửa hàng sách, quán ăn tự phục vụ, và phòng máy tính. Ngoài ra còn có 
thời gian cho các chuyến đi thực tế và các hoạt động giải trí.  

Vào cuối tuần đầu tiên, học sinh của Bridge tham gia vào khóa học đại học/cao đẳng năm tín chỉ 
mà các em chọn từ danh mục khóa học mùa hè của EWU. Khóa học này giới thiệu một chương 
trình học truyền thống kéo dài mười tuần trong một lớp học bốn tuần cấp tốc. Trong suốt năm 
tuần của chương trình Bridge, học sinh nhận được sự hỗ trợ trong học tập, xã hội và độc lập - 
bao gồm cả sự cố vấn - từ các nhân viên của DSB và EWU.  

Điều kiện hội đủ  
Để hội đủ điều kiện cho Bridge, học sinh phải:  

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/bridge


 
• Tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm nay; hoặc tham gia chương trình Running Start 

vào mùa thu,  
• Là người tham gia Dịch Vụ Vocational Rehabilitation của DSB.  
• Được chấp nhận vào học viện cấp cao hơn hoặc Running Start. 
• Có cấp độ Orientation and Mobility and Daily Living Skills (Định Hướng, Di Chuyển và Kỹ 

Năng Sống Hàng Ngày) chấp nhận được.  
• Thành thạo với các định dạng đọc thay thế.  

Học sinh dự định theo học đại học/cao đẳng - trong năm nay hoặc những năm tới - có thể bắt 
đầu xây dựng Cầu Nối của mình để đạt được thành công ở trường đại học/cao đẳng bằng cách 
liên hệ với Youth Services Specialist (Chuyên Gia Dịch Vụ Dành Cho Thanh Thiếu Niên) hoặc cố 
vấn VR của mình để biết chi tiết.  

Thông Tin Liên Hệ  
Để biết thêm thông tin về Chương Trình Bridge, hoặc để yêu cầu đơn đăng ký, hãy liên hệ với 
Department of Services for the Blind tại www.dsb.wa.gov hoặc nhân viên của DSB. 

Washington State Department of Services for the Blind  

800-552-7103 

  



 

Student Work & Academic Growth  
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/swag 

 

Student Work and Academic Growth (SWAG, Việc Làm cho Học Sinh/Sinh Viên và Phát Triển 
Học Tập) là chương trình vừa học vừa làm dành cho sinh viên đại học/cao đẳng bị mù hoặc 
khiếm thị. Học sinh/sinh viên của SWAG làm việc bán thời gian trong khi tham gia các khóa học 
đại học/cao đẳng và luyện tập sống độc lập. 

Tiêu Chuẩn của Học Sinh/Sinh Viên:  

• Phải hội đủ điều kiện được làm việc tại Hoa Kỳ.  
• Phải đang tham gia chương trình Vocational Rehabilitation (Phục Hồi Hướng Nghiệp) 

của Department of Services for the Blind (DSB, Sở Dịch Vụ Dành Cho Người Khiếm Thị). 
• Phải có kỹ năng thích ứng với tình trạng mù lòa ở mức chấp nhận được để sống độc lập.  
• Phải là học sinh tốt nghiệp trung học, hoặc đã đậu General Educational Development 

(GED, Chương Trình Phát Triển Giáo Dục Tổng Hợp), VÀ đã hoàn thành ít nhất một khóa 
học ở trình độ đại học/cao đẳng. 

• Có kinh nghiệm làm việc trước đó là một lợi thế. 

Tuân thủ Americans with Disabilities Act (ADA, Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật), chương trình 
SWAG của DSB sẽ đưa ra các điều chỉnh hợp lý trong bất kỳ và tất cả các giai đoạn của quá trình 
lựa chọn cho những cá nhân bị khuyết tật. Vui lòng liên hệ với Debbie Brown để yêu cầu điều 
chỉnh. 

Học sinh/sinh viên có thể kiếm được $15 mỗi giờ làm việc mùa hè. DSB đài thọ các chi phí đại 
học/cao đẳng bao gồm học phí, lệ phí, sách giáo khoa, nhà ở, tiền ăn ban đầu và thẻ đi xe buýt. 

Để biết thêm thông tin hoặc để yêu cầu đơn đăng ký, vui lòng liên hệ với Debbie Brown. Phải 
nộp đơn đăng ký trước ngày 31 tháng 1. 

  

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/swag


 

Các Hội Thảo Kỹ Năng Diễn Ra Trong Nhiều Ngày 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/skills-multi-day-workshops 

 

Workshops Mùa Hè Skills dành cho thiếu niên và thanh thiếu 
niên 
Youth Services Program (Chương Trình Dịch Vụ Dành Cho Thanh Thiếu Niên) của Department of 
Services for the Blind (Sở Dịch Vụ Dành Cho Người Khiếm Thị) rất vui được cung cấp cho quý vị 
Skills Workshops (Các Hội Thảo Kỹ Năng), giảng dạy các kỹ năng sống độc lập cho trẻ nhỏ. 

Kể từ năm 2009, chương trình này đã giải quyết tình trạng thiếu các chương trình mùa hè dành 
cho trẻ em ở độ tuổi tiểu học và được thiết kế để giải quyết những vấn đề đó cũng như tập 
trung vào các lĩnh vực kỹ năng có trong Expanded Core Curriculum (ECC, Chương Trình Đào Tạo 
Cốt Lõi Mở Rộng). Các hoạt động nhằm mục đích liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực sau của 
ECC: 

• Sống Độc Lập 
• Tương Tác Xã Hội 
• Giải Trí và Thư Giãn 
• Sử Dụng Công Nghệ 
• Tự Quyết Định 

Nếu quý vị có (hoặc biết) một trẻ hoặc học sinh sẽ được hưởng lợi từ trải nghiệm này, vui lòng 
liên hệ với chúng tôi để đăng ký tham gia hội thảo Skills vào mùa hè này. Các em sẽ có những kỷ 
niệm quý báu! 

• Xem sổ tay Skills (pdf) 
• Xem báo cáo Tin Tức của Tacoma về chương trình Tacoma Skills 2019. 

Các Hội Thảo Skills Sắp Tới 
Hiện tại không có sự kiện nào được xếp lịch sắp tới. (Phần này sẽ tự động điền thông tin cơ bản 
về mọi sự kiện Skills sắp tới.) 

Do đại dịch COVID-19, DSB Skills workshops đã bị hủy bỏ cho Mùa Hè 2020. Chúng tôi hy vọng 
có thể tổ chức tiếp chương trình vào mùa hè năm sau.  Vui lòng kiểm tra lại sau để biết các cập 
nhật và thông tin bổ sung. 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/skills-multi-day-workshops
http://www.familyconnect.org/info/education/expanded-core-curriculum/23
http://www.familyconnect.org/info/education/expanded-core-curriculum/23
https://www.thenewstribune.com/news/local/article232756962.html


 
Lệ phí 
Vào thời điểm này, DSB không thu bất kỳ khoản lệ phí tham gia nào cho các chương trình mùa 
hè của mình. Tuy nhiên, học sinh nên mang theo tiền cho các chi phí phát sinh, các hoạt động xã 
hội, đồ ăn nhẹ, v.v. Các học sinh ghi danh và gia đình sẽ được cung cấp thông tin chi tiết hơn về 
các nhu cầu của học sinh tham gia Skills. 

 

DSB đang phát triển nhiều chương trình hơn cho thanh thiếu niên và thanh niên. Vui lòng xem 
trang Youth Workshops (Các Hội Thảo Dành Cho Thanh Thiếu Niên) của chúng tôi để biết liệu có 
chương trình nào khác mang lại lợi ích cho quý vị hay không. 

Để biết thêm thông tin về các chương trình mùa hè và dịch vụ của chúng tôi dành cho trẻ em và 
thanh thiếu niên, vui lòng liên hệ với chúng tôi, info@dsb.wa.gov hoặc 800-552-7103. 

  

mailto:info@dsb.wa.gov


 

LEAP 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/leap 

 

Các học sinh muốn tham gia Youth Employment Solutions 1 (YES 1, Giải Pháp Việc Làm Cho 
Thanh Thiếu Niên 1), Youth Employment Solutions 2 (YES 2, Giải Pháp Việc Làm Cho Thanh 
Thiếu Niên 2) hoặc Bridge (Cầu Nối) nhưng muốn luyện tập thêm với chương trình đào tạo tính 
độc lập cá nhân và kỹ năng sống được khuyến khích tham gia Lifeskills Extended Assistance 
Program (LEAP, Chương Trình Hỗ Trợ Mở Rộng Kỹ Năng Sống)!  

LEAP là chuỗi trải nghiệm kéo dài một hoặc hai tuần được tổ chức trên toàn tiểu bang. LEAP 
cung cấp cho các học sinh/sinh viên cần được hỗ trợ trong việc học các kỹ năng làm việc cơ hội 
tiếp xúc nhiều hơn với tính độc lập cá nhân và phát triển các kỹ năng sống.  

Người tham gia LEAP sẽ tập trung vào chương trình đào tạo chuẩn bị sẵn sàng cho công việc, 
bao gồm cách:  

• viết sơ yếu lý lịch  
• tương tác với chủ lao động tiềm năng  
• chuẩn bị trang phục để thành công  
• chuẩn bị cho buổi phỏng vấn  

Học sinh sẽ tham gia vào cộng đồng tìm hiểu về các ngành nghề bằng cách tham gia vào nhiều 
hoạt động vui chơi, tương tác và thực hành cũng như làm công việc tình nguyện. 

Các chương trình kéo dài hai tuần này cũng có thể cung cấp trải nghiệm làm việc, với việc học 
sinh/sinh viên được nhận công việc bán thời gian có lương!* Sau khi chuẩn bị bữa trưa, học 
sinh/sinh viên sẽ thực hành các nhiệm vụ của thế giới lao động bao gồm đi làm có giám sát và 
đến nơi làm việc đúng giờ, định hướng và di chuyển, cũng như các kỹ năng xã hội và giao tiếp. 

Các Hội Thảo Leap Sắp Tới 
Hiện tại không có sự kiện nào được xếp lịch sắp tới. (Phần này sẽ tự động điền thông tin cơ bản 
về mọi sự kiện LEAP sắp tới.) 

Do đại dịch COVID-19, các hội thảo DSB LEAP đã bị hủy bỏ cho Mùa Hè 2020. Chúng tôi hy vọng 
có thể tổ chức tiếp chương trình vào mùa hè năm sau.  Vui lòng kiểm tra lại sau để biết các cập 
nhật và thông tin bổ sung. 

 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/summer-programs/leap


 
Lệ phí 
Vào thời điểm này, DSB không thu bất kỳ khoản lệ phí tham gia nào cho các chương trình mùa 
hè của mình. Tuy nhiên, học sinh nên mang theo tiền cho các chi phí phát sinh, các hoạt động xã 
hội, đồ ăn nhẹ, v.v. Các học sinh ghi danh và gia đình sẽ được cung cấp thông tin chi tiết hơn về 
các nhu cầu của học sinh tham gia LEAP. 

 

DSB đang phát triển nhiều chương trình hơn cho thanh thiếu niên và thanh niên. Vui lòng xem 
Youth Workshops page (trang Các Hội Thảo Dành Cho Thanh Thiếu Niên) của chúng tôi để biết 
liệu có chương trình nào khác mang lại lợi ích cho quý vị hay không. 

Để biết thêm thông tin về các chương trình mùa hè và dịch vụ của chúng tôi dành cho trẻ em và 
thanh thiếu niên, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@dsb.wa.gov hoặc 800-552-7103. 

* Học sinh phải hội đủ điều kiện được làm việc tại Hoa Kỳ để tham gia vào các chương trình 
cung cấp trải nghiệm làm việc có lương. 

  

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/youth-workshops
mailto:info@dsb.wa.gov


 

Các Hoạt Động Giáo Dục và Giải Trí dành cho Thanh 
Thiếu Niên  
Department of Services for the Blind (Sở Dịch Vụ Dành Cho Người Khiếm Thị) phục vụ trẻ em và 
thanh thiếu niên bị mù hoặc có thị lực kém từ sơ sinh đến trung học phổ thông 21 tuổi trên 
khắp tiểu bang. 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhằm hướng tới xây dựng nền tảng tuổi thơ, thời niên 
thiếu và tuổi trưởng thành hiệu quả, độc lập và thành công. 

Các hội thảo của DSB rất hữu ích cho thanh thiếu niên bị mù hoặc có thị lực kém. Các hội thảo 
của chúng tôi cung cấp cơ hội cho thanh thiếu niên để: 

1. Xác định các điểm mạnh và mục tiêu của mình. 
2. Tìm hiểu về các lộ trình học tập và làm việc. 
3. Củng cố các kỹ năng sống hàng ngày. 
4. Có các trải nghiệm làm việc có lương và không lương. 
5. Gặp gỡ những người khác và tận hưởng thời gian thú vị! 

Bằng chứng cho thấy những người trẻ đã có kinh nghiệm làm việc trước khi tham gia thị trường 
lao động có khả năng xác định mục tiêu nghề nghiệp và đảm bảo có việc làm cao hơn. Các 
chương trình của chúng tôi cung cấp trải nghiệm thực hành, xây dựng nền tảng vững chắc cho 
thanh thiếu niên. 

Tất cả các hội thảo của DSB đều mở cửa cho mọi học sinh tại Washington, bất kể địa điểm tổ 
chức hội thảo hay thành phố nơi học sinh cư trú. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị có ý 
tưởng dành cho các hội thảo giúp học sinh khiếm thị đạt được các mục tiêu của mình. Chúng tôi 
đánh giá cao và hoan nghênh ý kiến đóng góp của quý vị! 

Các hội thảo của DSB được lập kế hoạch trong suốt cả năm. Chúng tôi liên tục cập nhật lịch sự 
kiện của mình. 
Hãy xem trang web của chúng tôi để tìm hiểu khi nào các sự kiện này sẽ được cung cấp tiếp. Do 
đại dịch COVID-19, các hội thảo trực tiếp hiện đang tạm dừng. Nhiều hội thảo trực tuyến sẽ 
sớm được thông báo. 

Các Hội Thảo Dành Cho Thanh Thiếu Niên sẽ được liệt kê trên Trang Sự Kiện của chúng tôi khi 
có thông báo. 

Đi Lại và Di Chuyển  
Học sinh học cách sử dụng các loại phương tiện giao thông khác nhau trong những hội thảo diễn ra cả ngày giúp 
tăng cường kỹ năng đi lại độc lập. Học sinh sẽ có cơ hội đi lại trên nhiều loại phương tiện giao thông công cộng 
khác nhau như tàu điện, xe buýt và phà. 

https://dsb.wa.gov/events


 
Sẽ có các cơ hội để thảo luận về dịch vụ giao thông công cộng cho người khuyết tật. Học sinh và 
các gia đình sẽ có cơ hội khám phá và học các gợi ý về đi lại. 

Tìm Hiểu Các Nghề Nghiệp 
Học sinh bị mù và có thị lực kém cùng gia đình các em sẽ tìm hiểu về những làm việc khác nhau 
thông qua các hoạt động thực hành thú vị ở nhiều địa điểm. Các hoạt động trước đây bao gồm:  

• Zookeeper for a Day (Người Trông Nom Vườn Thú trong Một Ngày) - Trong chương 
trình làm việc này, học sinh sẽ hỗ trợ duy trì điều kiện sống an toàn và hợp vệ sinh cho 
động vật, học cách chuẩn bị thức ăn cho chúng và thực hiện các hoạt động phong phú 
sau hậu trường tại Point Defiance Zoo and Aquarium (Vườn Thú và Thủy Cung Point 
Defiance) 

• Khám phá STEM - khám phá các nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học với hoạt động 
khoa học thực hành và tương tác với các triển lãm Science Technology Engineering & 
Math (STEM) tại Mobius Science Center (Trung Tâm Khoa Học Mobius). 

Các Kỹ Năng Xã Hội  
Học sinh sẽ thực hành sử dụng kỹ năng tự vận động và các kỹ năng khác cần thiết để tiến lên 
phía trước và định hướng tương lai của mình. Các gia đình có thể tìm hiểu thêm về các chương 
trình sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và các cơ hội dành cho con em mình. 

Việc tương tác với bạn bè đồng trang lứa có thể giúp ích cho việc học cách điều hướng sự phức 
tạp của các chuẩn mực xã hội trong trường học và cộng đồng của trẻ. 

Học sinh luyện tập các kỹ năng xã hội, hành vi xã hội và tương tác với bạn bè đồng trang lứa 
trong môi trường nhóm, học “ai, cái gì, khi nào, ở đâu và như thế nào” của các kỹ năng xã hội. 

Kỹ Năng Sống Độc Lập  
Học sinh được hướng dẫn về kỹ năng định hướng và di chuyển, quản lý tiền bạc, tự vận động và 
giờ ăn. Có nhiều cơ hội để luyện tập tính độc lập và tương tác xã hội với bạn bè đồng trang lứa. 
Các hoạt động bao gồm các lớp học nấu ăn, nơi học sinh được giám sát và hướng dẫn cắt, thái 
và gọt vỏ; tìm hiểu các công cụ đo lường như cốc và thìa; tìm hiểu về lò nướng và bếp lò cùng 
cách sử dụng phù hợp. 

Sử Dụng Công Nghệ  
Học sinh học cách sử dụng công nghệ bên ngoài lớp học, thực hành nhiều loại ứng dụng khác 
nhau để sử dụng tại cộng đồng và gia đình cũng như thực hành sử dụng công nghệ và ứng dụng 
để:  



 
• Điều hướng môi trường (Blindsquare, MoveIt, và One Bus Away) 
• Xác định và đọc các đối tượng và sản phẩm (Money Reader, KNFB Reader, và Seeing AI) 
• Lên lịch sự kiện và mời người tham gia 
• Ghi lại và sắp xếp các ghi chú và ghi nhớ  

Cho dù là để ôn luyện hay mới bắt đầu với các thiết bị iOS (iPhone, iPad hoặc iPod Touch), đào 
tạo thực hành là một cách tuyệt vời để tìm hiểu các kiến thức cơ bản và khám phá những gợi ý 
cũng như thủ thuật hữu ích.  

  



 

Các Chương Trình Thực Tập Quanh Năm 
https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/year-round-internships 

 

Department of Services for the Blind (DSB, Sở Dịch Vụ Dành Cho Người Khiếm Thị) đang phát 
triển chương trình thực tập có trả lương* mới cho thanh thiếu niên.  Học sinh/sinh viên bị mù 
và khiếm thị sẽ có thể làm việc bán thời gian trong năm học. 

Do COVID-19, các chương trình thực tập không có sẵn cho kỳ mùa thu của năm học 2020-
2021.  Chúng tôi sẽ cập nhật chương trình khi tình hình thay đổi. 

Vui lòng quay lại sau để biết các cập nhật và thông tin bổ sung.  

  

* Học sinh phải hội đủ điều kiện được làm việc tại Hoa Kỳ để tham gia vào các chương trình 
thực tập có lương. 

https://dsb.wa.gov/our-services/youth-services/year-round-internships
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