CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN
CONTINUARE?
____

Aceste materiale vă pot fi puse la dispoziție în limba pe care o vorbiți.
Vă rugăm să trimiteți un e-mail la Kristin.Wade@clark.wa.gov pentru a efectua solicitarea.

PROIECTUL BAZELE LOCURILOR
DE MUNCĂ
Ce este Proiectul Bazele locurilor de muncă?
În anul 2018, Developmental Disabilities Administration (DDA - Administrația
pentru dizabilități de dezvoltare) a primit finanțare de la Center for Medicare and
Medicaid (Centrul pentru îngrijiri medicale și ajutor medical), pentru a pune
bazele unei abordări de echipă pentru a crește cifrele de ocupare a forței de
muncă pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și de dezvoltare. În
parteneriat cu Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI - Biroul
Directorului pentru instruire publică), Division of Vocational Rehabilitation
(DVR - Divizia de reabilitare vocațională), Educational Service Districts (ESD Districte de servicii de educație), școli locale, Programul de dizabilități de
dezvoltare din districtul Clark, furnizori acceptați de locuri de muncă, familii și
studenți, scopul proiectului este să:
•
•
•

•

Implice mai devreme elevii în angajare și în planificarea post-absolvire
Conecteze elevii și familiile la partenerii și cu resursele comunității
Lărgească parteneriatul cu personalul școlii, cu agențiile acceptate de
ocupare a forței de muncă și cu alți parteneri comunitari, pentru a finaliza
Raportul elevilor privind Bazele locurilor de muncă, care include pașii
următori care pot fi implementați pentru ocuparea forței de muncă și pentru
planificare viitoare
Mărească numărul de studenți care finalizează programe de tranziție și de
abilități de trai cu un loc de muncă sau cu conexiuni de învățământ secundar

Ce persoane sunt eligibile?
 Elevi cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani care sunt înscriși și care
frecventează activ școala (adică programul de tranziție la liceu sau de
abilități de trai)
 Dacă sunteți client care are relații stabile cu Developmental Disabilities
Administration (DDA - Administrația pentru dizabilități de dezvoltare)
 Care au dorința de a lucra în colaborare cu o echipă care să contribuie la
finalizarea Raportului privind Bazele locurilor de muncă.

VÂRSTE DE 19-20 DE ANI
1. Contactați autoritatea
districtuală, pentru a vă primi
chiar astăzi pachetul pentru
solicitare!
2. Aplicați la proiect, returnând
solicitarea către coordonatorul
districtului Clark
3. Selectați un furnizor de locuri
de muncă
4. Începeți să lucrați cu echipa,
pentru a finaliza Raportul
privind Bazele locurilor de
muncă.
____
VÂRSTE DE 20-21 DE ANI
1. Rămâneți la școală și finalizați
programul de tranziție/abilități
de trai
2. Utilizați Raportul privind
Bazele locurilor de muncă și
lucrați cu echipa dvs., pentru a
vă ajuta să vă dezvoltați
obiectivele personale și
profesionale
3. Aplicați la DVR și participați la
activități de formare înainte de
angajare și de dezvoltare a
locurilor de muncă.
____
VÂRSTE DE PESTE 21 DE ANI
1. Colaborați cu echipa dvs. și cu
managerul de caz DDA, pentru
a elabora un plan postabsolvire
2. Tranziția la serviciile acceptate
de ocupare a forței de muncă
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII, CONTACTAȚI:
Kristin Wade
Coordonator DD Districtul Clark
Kristin.Wade@clark.wa.gov
(metoda preferată de comunicare
din cauza COVID)
PO Box 5000
Vancouver, WA 98666-5000
(564) 397-7830 birou
(360) 397-8220 fax

