
Chúng tôi phục vụ các hạt Lancaster và Saunders. Nếu bạn 
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Khám Phá Nghề Nghiệp & Lương  
Khám phá các nghề nghiệp đang có nhu cầu, cụm nghề 
nghiệp, và các chiều hướng thị trường việc làm cho các 
hạt Lancaster và Saunders.

Hướng Dẫn và Cố Vấn Toàn Diện 
Nhận hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, và thảo luận về 
các lựa chọn các khả năng nghề nghiệp của bạn. Điều 
này có thể bao gồm cố vấn về ma tuý/ chất cồn và sức 
khỏe tâm thần.

Huấn Luyện Trong Lớp Học 
Chúng tôi có thể giúp bạn trả tiền học.

Dạy Kèm 
Chúng tôi sẽ trả tiền phí dạy kèm cho bạn để bạn có 
thể tập trung vào học tập. Từ việc đọc và viết cho đến 
các tập huấn kỹ năng học tập, chỉ dẫn, và các chiến lược 
dựa trên cơ sở bằng chứng về ngăn ngừa việc bỏ học 
và phục hồi.

Kinh Nghiệm Việc Làm 
Xây dựng sự tự tôn, các chiến lược cuộc sống, các lộ 
trình nghề nghiệp, và các kỹ năng việc làm thích hợp với 
thị trường lao động thông qua các cơ hội học tập được 
trả lương hoặc không lương.

Sức Khỏe Tài Chính Và Gia Đình  
Có kỹ năng và kiến thức để đưa ra những quyết định có 
hiểu biết với các nguồn tài chính của bạn.

Tập Huấn Các Kỹ Năng Doanh 
Nghiệp 
Tập huấn, công cụ, và hướng dẫn cách khởi đầu doanh 
nghiệp của riêng bạn.

Lựa Chọn Thay Thế Giáo Dục Trung 
Học, và Phục Hồi Bỏ Học 
Trở lại với việc học của bạn và hoàn tất một chứng chỉ 
được công nhận tương đương bậc trung học (GED).

• Tập huấn các kỹ năng giáo dục cơ bản

• Hướng dẫn học thuật cho từng cá nhân

• Học ngôn ngữ tiếng Anh

• Phục hồi tín chỉ

• Cố vấn và xây dựng kế hoạch giáo dục

Các Cơ Hội Phát Triển Khả Năng 
Lãnh Đạo
Các cơ hội khuyến khích tinh thần trách nhiệm, sự tự tin, 
khã năng được tuyển dụng, tính quyết đoán, và các ứng xử 
xã hội tích cực khác. Các hoạt động có thể bao gồm:

• Tiếp cận các tiềm năng giáo dục bậc sau trung học

• Các dự án cộng đồng và dịch vụ học tập

• Các hoạt động tập trung đồng sự, bao gồm đồng sự 
hướng dẫn và dạy kèm

• Tập huấn về làm việc nhóm và tổ chức, bao gồm tập 
huấn về lãnh đạo nhóm

• Tập huấn về cách ra quyết định, bao gồm xác định 
các ưu tiên và giải quyết vấn đề

• Tập huấn công dân, bao gồm huấn luyện các kỹ năng 
cuộc sống như cách làm cha mẹ và ứng xử công việc

• Các hoạt động cam kết công dân để nâng cao chất 
lượng cuộc sống trong cộng đồng

• Các hoạt động lãnh đạo khác để đưa thanh thiếu niên 
vào vai trò lãnh đạo, như phục vụ trong các ủy ban 
lãnh đạo thanh thiếu niên

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ 
Hỗ Trợ khi tham gia chương trình của chúng tôi.

• Phương tiện đi lại

• Chăm sóc trẻ và những người phụ thuộc

• Nhà ở

• Đồng phục hay các trang phục phù hợp với công việc 
và các công cụ làm việc

• Sách, phí tổn, đồ dùng học tập, và các vật dụng cần 
thiết khác

• Thanh toán và chi phí cho đơn xin việc và các tập huấn 
liên quan đến công việc, các kiểm tra, và chứng chỉ

• Những thu xếp hợp lý cho người tàn tật

• Các dịch vụ hỗ trợ pháp lý

• Giới thiệu chăm sóc sức khỏe 

Cố Vấn Cho người Lớn 
Xây dựng mối quan hệ với một chuyên gia trong cộng 
đồng để có trực tiếp nhận thức nghề nghiệp, mối quan 
hệ, và ngữ cảnh.

Chuẩn Bị Cho Giáo Dục Bậc Sau 
Trung Học 
Khám phá các chọn lựa giáo dục bậc sau trung học, bao 
gồm các trường đào tạo kỹ thuật, các trường cao đẳng 
cộng đồng, các trường đại học 4 năm, các trường đai 
học, và các chương trình Học Nghề Có Đăng Ký. Thí dụ 
của các hoạt động khác bao gồm: 

• Hỗ trợ luyện thi SAT/ACT

• Hỗ trợ đơn xin vào đại học

• Tìm kiếm và nộp đơn xin các học bổng và qũy tài trợ

• Điền các đơn xin Hỗ Trợ Tài Chánh thích hợp và tuân 
thủ các chỉ dẫn thay đổi

• Kết nối với các chương trình giáo dục bậc sau 
trung học

Các Dịch Vụ Tiếp Theo 
Các dịch vụ hỗ trợ trong 12 tháng làm việc đầu tiên. 
Đối với các thành viên của YESS, điều này có thể bao 
gồm vài dịch vụ hỗ trợ trả phí.

Các hoạt động và chương trình hỗ trợ tài chính WIOA Title I là các 
chương trình/nhà tuyển dụng lao động cơ hội công bằng. Các trợ 
giúp và dịch vụ phụ trợ có sẳn theo yêu cầu cho người tàn tật


