NHỮNG BƯỚC TIẾP
THEO LÀ GÌ?
____
TUỔI TỪ 19-20
1. Hãy liên hệ với Hạt để nhận bộ
hồ sơ đăng ký của quý vị ngay
hôm nay!
2. Đăng ký dự án bằng cách gửi
lại hồ sơ đăng ký cho Điều
phối viên của Hạt Clark
3. Chọn một Nhà cung cấp việc
làm
4. Bắt đầu làm việc với nhóm của
quý vị để hoàn thành Báo cáo
Quỹ tài trợ việc làm
Chúng tôi có thể cung cấp những tài liệu này bằng ngôn ngữ của quý vị.
Vui lòng gửi email đến địa chỉ Kristin.Wade@clark.wa.gov để đưa ra yêu cầu.

DỰ ÁN QUỸ TÀI TRỢ VIỆC LÀM
Dự án Quỹ tài trợ việc làm là gì?
Năm 2018, Cơ quan quản lý dịch vụ cho người khuyết tật phát triển
(Developmental Disabilities Administration, DDA) đã nhận được tài trợ từ
Trung tâm Medicare và Medicaid (Center for Medicare and Medicaid) để
phát triển phương pháp tiếp cận theo nhóm nhằm cải thiện kết quả làm việc
cho các cá nhân khuyết tật về trí tuệ và phát triển. Hợp tác với Văn phòng Bộ
trưởng giáo dục tiểu bang (Office of Superintendent of Public Instruction,
OSPI), Nha Phục hồi chức năng hướng nghiệp (Division of Vocational
Rehabilitation, DVR), Khu Dịch vụ giáo dục (Educational Service Districts,
ESD), các trường học địa phương, Chương trình Người khuyết tật về phát
triển của Hạt Clark (Clark County Developmental Disabilities Program), các
nhà cung cấp việc làm, gia đình và học sinh/sinh viên được hỗ trợ,
mục đích của dự án là:
•
•
•

•

Khuyến khích học sinh/sinh viên bắt tay sớm hơn vào việc lập kế hoạch việc
làm và sau khi tốt nghiệp
Kết nối học sinh/sinh viên và gia đình với các đối tác và nguồn lực của cộng
đồng
Tăng cường hợp tác với nhân viên trường học, các cơ quan dịch vụ việc làm
được hỗ trợ và các đối tác cộng đồng khác để hoàn thành Báo cáo Quỹ tài trợ
việc làm của học sinh/sinh viên bao gồm các bước có khả năng thực hiện tiếp
theo để lên kế hoạch về việc làm và tương lai
Tăng số lượng học sinh/sinh viên hoàn thành các chương trình chuyển tiếp và kỹ
năng sống có việc làm hoặc kết nối giáo dục trung học

Những ai hội đủ điều kiện?
 Học sinh/sinh viên từ 19-20 tuổi đã ghi danh và đang theo học (nghĩa là
chuyển tiếp trung học hoặc chương trình kỹ năng sống)
 Là một khách hàng lâu năm với Cơ quan quản lý dịch vụ cho người khuyết tật
phát triển (DDA)
 Sẵn sàng cộng tác với một nhóm để hỗ trợ hoàn thành Báo cáo Quỹ tài trợ việc
làm.

____
TUỔI TỪ 20-21
1. Ở lại trường và hoàn thành
chương trình chuyển tiếp/kỹ
năng sống
2. Sử dụng Báo cáo Quỹ tài trợ
việc làm và làm việc với nhóm
của quý vị để giúp quý vị phát
triển các mục tiêu cá nhân và
nghề nghiệp
3. Đăng ký DVR và tham gia các
hoạt động đào tạo trước khi
làm việc và phát triển việc làm.
____
TUỔI TRÊN 21
1. Làm việc với nhóm của quý vị
và người quản lý hồ sơ DDA
để phát triển kế hoạch sau tốt
nghiệp
2. Chuyển sang Dịch vụ việc làm
có hỗ trợ

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN,
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