Các tùy chọn về
VIỆC LÀM

Lập bởi Ủy ban Việc làm năm 2013
Được chỉnh sửa tháng 10 năm 2014

TRUNG TÂM KHU VỰC PHÍA
ĐÔNG LOS ANGELES

Nguồn lao động
Chính sách Việc làm Đầu tiên,
(Dự luật Thƣợng nghị viện số 1041); Cuốn
sách này nhằm mục đích xác định rõ các vấn
đề liên quan đến việc làm cạnh tranh, doanh
nghiệp vi mô, và tự tạo việc làm cho ngƣời
mắc khuyết tật trí tuệ và xác định các nguồn
lực hiện có.
ELARC (Trung tâm Khu vực Phía Đông Los
Angeles) cam kết việc xác định chiến lƣợc,
giải pháp thực hành tốt nhất và các ƣu đãi để
tăng cơ hội có đƣợc việc làm thích họp và có
lợi cho ngƣời mắc khuyết tật trí tuệ.

Khoa Phục hồi chức năng
www.dor.ca.gov
Sở Dịch vụ Phát triển
www.dds.ca.gov
Sở An sinh Xã hội
www.ssa.gov
Sở Phát triển Việc làm
www.edd.ca.gov

Thu nhập sẽ Ảnh hƣởng đến các Dịch vụ
nhƣ thế nào
Hỗ trợ Tuyển dụng & Khích lệ lao động
www.DisabilityBenefits101.org
www.chooseWork.net
Www.SSA.gov/redbook

Các cơ hội về
Việc làm

Những nguồn khác nên cân nhắc:
Gia đình, khách hàng và các nguồn riêng khác
Những nguồn lao động phổ thông địa phương và
bang khác
Quản trị Kinh doanh Nhỏ
Các Trung tâm Nguồn Việc làm Một cửa
Các Tổ chức tín thác Riêng
Hội Cựu chiến binh (VA-Veteran’s Administration)

1

6

GIÁO DỤC SAU TRUNG HỌC
Là chƣơng trình giáo dục sau bậc trung học.
Các nguồn lực:
www .ThinkCollege.net
Đây là một trang web dành cho các học sinh ở độ
tuổi chuyển tiếp bị mắc các khuyết tật trí tuệ, các bậc
phụ huynh và các chuyên gia làm việc với các học
sinh đó. Trang web có cơ sở dữ liệu của các trường
đại học trên khắp đất nước mà có cung cấp sự hỗ trợ
cho các sinh viên mắc khuyết tật trí tuệ, cũng như
nguồn tài liệu về các chương trình hoạch định lấy
con người làm trọng tâm, các phương án tài trợ, và
sự khác biệt giữa các trường trung học và đại học.
Các diễn đàn thảo luận, danh mục các dịch vụ và các
ấn phẩm cũng có sẵn.
www .going-to-college.org/
Trang web này có chứa các thông tin về cuộc sống
của sinh viên khuyết tật tại các trường cao đẳng và
đại học. Trang web này được thiết kế cho học sinh
trung học và cung cấp các video clip, các hoạt động
và các nguồn lực bổ sung có thể giúp cho sinh viên
có được một nền tảng ban đầu để lập kế hoạch cho
bậc đại học.
www.communityinclusion.org
ICI cung cấp các khóa đào tạo, các dịch vụ y học
lâm sàng, và các dịch vụ việc làm, tiến hành nghiên
cứu, và cung cấp giải pháp hỗ trợ cho các tổ chức để
thúc đẩy việc hòa nhập của người khuyết tật trong
các hoạt động tại trường học, trong công việc làm,
và trong các hoạt động cộng đồng.
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VIỆC LÀM CẠNH TRANH
là làm việc trong thị trường lao động cạnh tranh được
thực hiện trên cơ sở việc làm toàn thời gian hoặc bán
thời gian trong một môi trường tích hợp; và đối với
việc làm đó thì một cá nhân được trả lương bằng hoặc
cao hơn mức lương tối thiểu, nhưng không thấp hơn
mức lương thông thường và mức độ phúc lợi mà
người sử dụng lao động chi trả cho các công việc
giống như thế hoặc công việc tương tự được thực hiện
bởi những người không bị khuyết tật.

DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ
là một doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu của một cá
nhân, được hình thành theo nguyện vọng của con
người và phát triển dựa trên nhu cầu và lợi ích của
thị trường. Là một tập hợp con của việc làm điều
chỉnh theo nhu cầu. Một kế hoạch tự doanh đầy đủ
được phát triển toàn diện, do chủ sở hữu thực hiện
và duy trì mà có hoặc không có sự hỗ trợ hợp lý. Các
cá nhân sẽ chứng minh và thiết lập các phương tiện
tài chính của họ. Các doanh nghiệp nhỏ phải tuân
thủ các yêu cầu pháp lý như quy định tại Mục 17
Khoản 7136.8

Tự tạo việc làm là hành động tạo ra thu
nhập của một người một cách trực tiếp từ các
đối tác, khách hàng, hoặc các tổ chức khác mà
không phải bằng cách trở thành một nhân viên
của một doanh nghiệp (hoặc của một người
nào đó).
Tại Hoa Kỳ, bất kỳ người nào đó sẽ được coi là tự doanh về
mặt thuế vụ nếu như người đó đang điều hành một doanh
nghiệp như là sở hữu chủ duy nhất, nhà thầu độc lập, là
thành viên của một quan hệ đối tác, hoặc là một thành viên
của một công ty trách nhiệm hữu hạn mà không được xếp
vào nhóm các công ty cổ phần.
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VIỆC LÀM CÓ HỖ TRỢ

Các tùy chọn khác:

VIỆC LÀM TÙY CHỈNH
cá nhân hóa mối quan hệ việc làm giữa một cá nhân
đang tìm kiếm việc làm và những người sử dụng lao
động theo hình thức đáp ứng nhu cầu của cả hai bên.
Nó dựa trên cơ sở quyết định cá nhân về những thế
mạnh, các yêu cầu và lợi ích của một cá nhân khuyết
tật, và cũng được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ
thể của người sử dụng lao động. Việc làm Tùy chỉnh
không phải là một chương trình mà là một tập hợp
các nguyên tắc và chiến lược mà dẫn đến kết quả là
tạo ra việc làm. Nó có thể bao gồm những cơ hội
việc làm có được thông qua việc phát triển những
công việc tự tạo, kinh doanh, hoặc chiến lược tái cơ
cấu dẫn đến kết quả là các trách nhiệm trong công
việc được tùy biến và được thương lượng một cách
riêng rẽ để phù hợp với nhu cầu của cá nhân bị
khuyết tật.
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là công việc được trả lương mà được tích hợp trong
cộng đồng dành cho người mắc khuyết tật trí tuệ.
Điều này bao gồm việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ
liên tục cần thiết cho các cá nhân để duy trì việc làm
cho họ. Việc hỗ trợ có thể được cung cấp cho từng
cá nhân hoặc theo nhóm.

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VIỆC LÀM
(WAP)
là một dịch vụ được cung cấp thông qua Sở Phục hồi
chức năng, bao gồm các công việc được trả lương, các
điều chỉnh trong việc làm, và các dịch vụ hỗ trợ khả
năng hoạt động độc lập trong một nơi làm việc có mái
che, nhà xưởng có mái che, các trung tâm hoạt động
việc làm, hoặc các công việc trên cơ sở cộng đồng.
Chương trình hành động việc làm của WAP có thể bao
gồm việc phát triển khả năng thực hành tốt về an toàn
lao động, kỹ năng quản lý tiền bạc, và thói quen làm
việc thích hợp. Dịch vụ hỗ trợ khả năng hoạt động độc
lập có thể bao gồm việc đào tạo kỹ năng xã hội và đào
tạo nguồn lực cộng đồng miễn là các dịch vụ đó là cần
thiết để đạt được mục tiêu nghề nghiệp.
CHƢƠNG TRÌNH TẬP SỰ
Phương pháp vừa học vừa làm, có thể được hưởng
lương hoặc chưa được hưởng lương, tương tự như tập
sự đối với công việc thương mại hoặc nghề nghiệp,
và thường được hiểu là vị trí tạm thời. Thông thường
chương trình tập sự là một phần hoặc là một phần tử
của một chương trình đào tạo giáo dục.
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