TUYÊN BỐ SỨ MỆNH
Để cung cấp học individuals` cơ hội để tham gia vào
một chương trình an toàn, bao gồm với khen thưởng,
tay trên, các hoạt động có liên quan trong đó bao gồm
tăng thành công giáo dục, tăng cường phát triển nhân
vật, và kỹ năng xây dựng cuộc sống thông qua dạy
nghề, giải trí, a và hoạt động cộng đồng.

“Cung cấp Bất Kỹ năng cho The Real World”

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC
Tầm nhìn của chúng tôi là đóng góp cho cộng
đồng bằng cách phát triển tài năng của các cá
nhân khuyết tật trí tuệ / phát triển. Chúng tôi sẽ
tạo ra những con đường để lao động, học tập suốt
đời, và hòa nhập xã hội.

Liên hệ chúng tôi
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18 and Beyond là gì
Những dịch vụ đặc biệt?
18 và Dịch vụ đặc biệt Beyond là một trung tâm dịch
vụ nghề phuïc vuï nhu cầu đặc biệt người lớn với
một khuyết tật trí tuệ hay phát triển. 18 and Beyond
Dịch vụ đặc biệt mục tiêu chính là:

Ai có thể được hưởng dịch vụ?
Bạn có thể đủ điều kiện cho 18
và
Ngoài Dịch vụ đặc biệt nếu mục
tiêu của bạn là trở thành việc làm
và:
• Bạn có một khuyết tật tài liệu khuyết tật về
• thể chất hoặc tinh thần của bạn cản trở khả
năng của mình để trở thành việc làm

•

Bạn cần dịch vụ để có được vào làm việc, hoặc giữ lại
việc làm của bạn Bạn muốn làm việc trong một thị

•

trường lao động cạnh tranh Bạn đã sẵn sàng để thực
hiện một số sự lựa chọn tích cực để có được cuộc sống

•

của bạn di chuyển theo

• Cung cấp cho sinh viên cơ hội để tham gia
vào một chương trình an toàn, bao gồm với
khen thưởng, tay trên, các hoạt động có liên
quan Tạo con đường để lao động, học tập
suốt đời, và hòa nhập xã hội Dạy khách hàng
• kỹ năng tự quyết và tự vận động quan trọng
trên bốn lĩnh vực học tập: Giáo dục và Đào
tạo, tuyển dụng, định hướng cộng đồng và
• sống độc lập.

Dịch vụ Cung cấp
• Đào tạo Pre-Việc làm
• Vị trí công việc
• Kỹ năng nghề Đào tạo

• Việc hỗ trợ
• Dạy nghề Adjustment
• Đào tạo Điều chỉnh làm việc

• Ngày Habilitation

