FOR DVR STAFF ONLY (ਿਸਰਫ਼ DVR ਸਟਾਫ਼ ਲਈ)

DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION (DVR)

VRC ASSIGNED

ਿਕੱ ਤਾਮੁਖ ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

APPLICATION DATE

Vocational Information

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੂਰਾ ਭਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਿਵ�ਤਬੰ ਦੀ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਬਾਰੇ ਿਡਵੀਜ਼ਨ

(DVR) ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ।

I. ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

1. ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ

2. ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ /ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨ�

3. (ਨ�) ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ
6. ਿਲੰਗ

ਮਰਦ

9. ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ

ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਨ�

4. ਿਪਛਲਾ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਨ�
7. ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼

ਔਰਤ

ਿਵਚਲਾ ਮੁਢਲਾ ਅੱ ਖਰ

5. ਿਪਛਲਾ ਪਿਹਲਾ ਨ�

8. ਿਜਸ ਕਾ�ਟੀ ਿਵਚ ਤੁਸ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ

10. ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ (ਜੇ ਡਾਕ ਦੇ ਪਤੇ ਨਾਲ� ਵੱ ਖ ਹੈ)

ਸ਼ਿਹਰ

ਸਟੇਟ

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

ਸ਼ਿਹਰ

ਸਟੇਟ

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

11. ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ

12. ਵੀਡੀਓਫੋਨ IP

13. ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ)

14. ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ)
ਸੈ�ਲ

15. ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਿਥਤੀ

ਕਦੀ ਿਵਆਹ ਨਹ� ਕੀਤਾ

ਿਵਆਹੁਤਾ

16. ਆਸਿਰਤ� ਦੀ ਤਦਾਦ:

ਸੈ�ਲ

TTY/TDD

ਵੱ ਖ ਰਿਹੰ ਦਾ/ਰਿਹੰ ਦੀ ਹ�

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ

ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਵਾਲੀ

TTY/TDD

ਿਵਧਵਾ/ਿਵਧੁਰ

ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚਲੀ ਤਦਾਦ:

17. ਘਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਨ�

ਿਰਸ਼ਤਾ

18. ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ

ਉਮਰ

ਘਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਨ�

ਿਨਜੀ ਿਰਹਾਇਸ਼

ਬਾਲਗ਼ ਸੁਧਾਰ ਸਹੂਲਤ

ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸਹੂਲਤ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਕੁਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਇਲਾਜ ਸ�ਟਰ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ/ ਸਮੂਹਕ ਘਰ

ਿਰਸ਼ਤਾ

ਸੁਧਾਰ ਘਰ

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ

ਬੇਘਰ/ਪਨਾਹ

ਨਰਿਸੰ ਗ ਹੋਮ

ਹੋਰ:

19. ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਿਪਛੋਕੜ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ� ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ�?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ DWI/DUI ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰ ਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ?

ਹ�
ਹ�

ਨਹ�
ਨਹ�

II. ਮੈਡੀਕਲ/ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨ ਸਬੰ ਧੀ

ਹ�

ਨਹ�

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ:

ਪ�ੋਬੇਸ਼ਨ�/ਪੈਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨ�:
ਿਰਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:

ਉਮਰ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ:
ਸ਼ਿਹਰ/ਅਿਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ:

1. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱ ਕ ਜ� ਵੱ ਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱ ਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹ�

ਨਹ�

2. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ:
ਸਰੀਰਕ

ਤੰ ਤੂਆਂ ਸਬੰ ਧੀ
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ਸ਼ਰਾਬ/ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

ਸੰ ਵੇਦੀ (ਸੁਣਨ/ਵੇਖਣ)

ਮਨ�ਿਵਿਗਆਨਕ/ਜਜ਼ਬਾਤੀ

ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਚ ਅਸਮਰੱ ਥਾ (ਅਪਾਹਜ)
ਪੰ ਨਾ 1 ਦਾ 8

3. ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ (ਆਂ) ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਚ ਦੱ ਸੋ:

4. ਕੀ ਤੁਸ� ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?

ਹ�

ਨਹ�

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਲਖੋ:

5. ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ (ਆਂ) ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਜ� ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਡਉਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਵ� ਰੋਕਦੀ ਹੈ?

6. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਜ� ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ?
ਨਜ਼ਰ

ਸੁਣਨਾ

ਬੋਲਣਾ

ਆਂਦਰ�

ਿਦਲ

ਿਮਰਗੀ/ਕੜਵੱ ਲ

ਖ਼ੂਨ ਿਵਚਲਾ ਿਵਗਾੜ

ਨ�ਦ ਨਾ ਆਉਣਾ

ਿਸਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਜ� ਦੌਰਾ

ਅਲਸਰ/ਕ�ਸਰ

ਦਮਾ/ਸਾਹ ਚੜ�ਣਾ

ਿਸਰ-ਪੀੜ

ਿਢੱ ਡ, ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ
7. ਕੀ ਤੁਸ� ਕਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ?

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ
ਅਲਰਜੀਆਂ/ਧੱ ਫੜ

ਤੁਰਨਾ-ਿਫਰਨਾ
ਹ�

ਨਹ�

ਅੱ ਖ� ਅੱ ਗੇ ਹਨ�ਰਾ ਛਾ ਜਾਣਾ/ਬੇਹੋਸ਼ੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਚ ਦੱ ਸੋ:

8. ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ:

9. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਜ� ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ?
ਸਿਹਣ-ਸ਼ਕਤੀ/ਤਾਕਤ

ਉਪਰਾਮਤਾ

ਚੀਜ਼�/ਗੱ ਲ� ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ

ਗ਼ੁੱ ਸਾ ਜ� ਿਚੜਿਚੜਾ ਸੁਭਾਅ

ਹੋਰਨ� ਨਾਲ ਿਮਲ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ

ਤਾਲਮੇਲ

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ

ਗਿਣਤ

ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ�

ਕੰ ਮ ਤ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣਾ

ਪੜ�ਣਾ ਜ� ਿਲਖਣਾ

ਤਣਾਅ

ਬੋਲਚਾਲ

ਬੇਚੈਨੀ ਜ� ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ

ਿਧਆਨ ਲਾਉਣਾ

10. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਇਹਨ� ਲਈ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ:
a. ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮੱ ਿਸਆ?

b. ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ/ਜ� ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ?
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ਹ�

ਨਹ�

ਹ�

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ:

ਨਹ�

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ:
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11. ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ(ਆਂ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਿਫਜ਼ੀਿਸ਼ਅਨ� ਜ� ਮਾਿਹਰ� ਦੇ ਨ� ਿਲਖੋ।
ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼�

ਨ�

ਪਤਾ

12. ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ (ਆਂ) ਲਈ ਕਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹੋ?
ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼�

ਹ�

ਨਹ�

ਹਸਪਤਾਲ

ਪਤਾ

ਕਾਰਣ:

ਕਾਰਣ:

III. ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਅਿਧਅਨ
1. ਕੀ ਤੁਸ� ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਹੋ ਜ� ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰ ਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ 504 ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਨ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸ� IEP ਹੇਠ ਸੇਵਾਵ� ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?

ਹ�
ਹ�

2. ਕੀ ਤੁਸ� ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨ�

ਹ�

ਨਹ�

ਨਹ�
ਨਹ�
ਹ�

ਨਹ�

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਜ� GED ਿਮਲੀ ਹੈ?

ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਾਲ

3. ਕੀ ਤੁਸ� ਕਾੱਿਲਜ ਗਏ ਹੋ?

ਹ�

ਕਾੱਿਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

ਸਕੂਲ� ਜ� ਿਸਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ:
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ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਓ:

ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ

ਹ�

ਨਹ�
ਜੇ ਨਹ�, ਤ� ਆਖ਼ਰੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਕਹੜਾ ਗ�ੇਡ ਸੀ?

ਨਹ�
�ਥੇ ਪੜ�ਾਈ

ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲ

ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸਾਲ

ਅਿਧਅਨ ਦਾ/ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਖੇਤਰ

ਿਡਗ�ੀਆਂ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ�, ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ� ਜ� ਲਾਇਸ�ਸ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ:
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4. ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ

ਕੀ ਤੁਸ� ਫ਼ੌਜ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ?

ਹ�

ਨਹ�

ਿਡਸਚਾਰਜ ਦੀ ਿਕਸਮ:

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਬ��ਚ ਿਲਖੋ:

ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼�:

ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਹੁਿਦਆਂ, ਮੁਹਾਰਤ� ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ:

5. ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦਾ ਜ� ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਿਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਵਧਾਇਆ ਿਗਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਪਨਾਹ ਵਾਲੀ ਥ� ਿਵਚ ਵਰਕਸ਼ਾੱਪ)

ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹ� ਹੈ, ਕਾੱਿਲਜ ਜਾ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ

ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹ� ਹੈ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜ� GED ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਜਾ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ

ਸਟੇਟ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ �ਦਮ ਸਬੰ ਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ (BEP)

ਟ�ੇਨੀ, ਇੰ ਟਰਨ ਜ� ਵਾੱਲੰਟੀਅਰ ਵਜ� ਜਾ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ

ਿਬਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਵਰਕਰ (ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ� ਖੇਤ)

ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹ� ਹੈ, ਹੋਰ

ਹੋਮਮੇਕਰ (ਘਰ ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਤ�ਜੋ ਘਰ ਿਵਚ ਦੂਜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇ)
ਕੰ ਮ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ: ਆਪਣੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਿਤੰ ਨ (3) ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਿਲਖੋ
ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ

ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ

ਤਨਖਾਹ: $

ਹਰ:

ਘੰ ਟੇ

ਹਫ਼ਤੇ

ਮੁਹਾਰਤ�/ਿਡਉਟੀਆਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਦੋ ਵਾਰੀ

ਮਹੀਨ�

ਸਲਾਨਾ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ

ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ

ਹਰ:

ਘੰ ਟੇ

ਹਫ਼ਤੇ

ਮੁਹਾਰਤ�/ਿਡਉਟੀਆਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਦੋ ਵਾਰੀ

ਮਹੀਨ�

ਸਲਾਨਾ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ

ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ

ਮੁਹਾਰਤ�/ਿਡਉਟੀਆਂ
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ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ

ਛੱ ਡਣ ਦਾ ਕਾਰਣ

ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ

ਤਨਖਾਹ: $

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ

ਛੱ ਡਣ ਦਾ ਕਾਰਣ

ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ

ਤਨਖਾਹ: $

ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਹਰ:

ਘੰ ਟੇ

ਹਫ਼ਤੇ

ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਦੋ ਵਾਰੀ

ਮਹੀਨ�

ਸਲਾਨਾ

ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ

ਛੱ ਡਣ ਦਾ ਕਾਰਣ
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ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਜ� ਢੁਕਵ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜ� ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ:

IV. ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
1. ਜੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਤੱ ਕ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ, ਤ� ਸਾਨੂੰ ਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨ�

2.

ਪਤਾ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ

ਕੀ ਤੁਸ� ਨਾਬਾਲਗ਼ (18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ) ਹੋ ਜ� ਅਦਾਲਤ ਵਲ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਹੈ?
ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ:
ਨ�

ਹ�

ਨਹ�

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ

ਿਰਸ਼ਤਾ

ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ

ਸ਼ਿਹਰ

ਸਟੇਟ

ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

THIS BOX TO BE COMPLETED BY DVR STAFF (ਇਹ ਬਾੱਕਸ DVR ਸਟਾਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਵਲ� ਭਿਰਆ ਜਾਏ)

If individual has a legal guardian, has DVR obtained a copy of the legal guardianship signed by a judge?
Yes
No
V. ਬੰ ਸ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਮੂਲ

DVR ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਬੰ ਸ/ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਰਿਖਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� DVR ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰ ਸ/ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਦੱ ਸਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਡਰਲ ਦੀਆਂ ਰਕਮ� ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ� ਤ� ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਵੈ-ਿਰਪੋਰਟ ਰਾਹ� ਜ� ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਿਨਗਰਾਨੀਆਂ ਰਾਹ� ਬੰ ਸ/ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਸਬੰ ਧੀ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ

ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ, ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਬਜਟ (OMB) ਬਾਰੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਪਾੱਿਲਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 15 ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ
ਲਈ ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਵਾਸਤੇ ਿਮਆਰ� 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ।
ਨਸਲੀ ਮੂਲ
ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ਲੈ ਟੀਨ� ਨਹ�
ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ਲੈ ਟੀਨ�

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਢੁਕਵ� ਬਾੱਕਸ (ਬਾੱਕਸ�) 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ:
ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਮਰੀਕੀ

ਿਪਉਰਤੋ ਰੀਕਨ

ਿਕਉਬਨ

ਹੋਰ (ਦੱ ਸੋ):

ਬੰ ਸ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰ ਸ/ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਸਬੰ ਧੀ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਢੁਕਵ� ਬਾੱਕਸ (ਬਾੱਕਸ�) 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ:
ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ

ਕੰ ਬੋਡੀਅਨ

ਹਵਾਈਅਨ

ਥਾਈ

ਕਬੀਲਾ ਿਲਖੋ:

ਚੀਨੀ

ਜਪਾਨੀ

ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਗੁਆਮਾਨੀਅਨ

ਸਾਮੋਅਨ

ਹੋਰ (ਦੱ ਸੋ):

ਕਾਲਾ/ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ
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ਿਫ਼ਲੀਪੀਨ�

ਲਾਓਸ਼ੀਅਨ

ਗੋਰਾ/ਯੋਰੁਪੀ ਅਮਰੀਕੀ
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VI. ਗੱ ਲਬਾਤ ਅਤੇ ਟ��ਸਪੋਰ ਟੇਸ਼ ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤ�
ਤੁਸ� ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਿਕਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਬੋਲ, ਪੜ� ਅਤੇ/ਜ� ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

ਹ�

ਡ�ਾਇਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸ�ਸ ਨੰਬਰ:

ਨਹ�

THIS BOX TO BE COMPLETED BY DVR STAFF (ਇਹ ਬਾੱਕਸ DVR ਸਟਾਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਵਲ� ਭਿਰਆ ਜਾਏ)

Communication ability:
Transportation use ability:

VII. ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ
1. ਜੇ ਤੁਸ� ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹੋ?

2. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਤ� ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ?
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ�
ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਅਸਮਰੱ ਥਾ (ਅਪਾਹਜ) ਬੀਮਾ (SSDI) $
ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨ�ਤਰਹੀਣ ਜ� ਅਸਮਰੱ ਥਾ (ਅਪਾਹਜ) ਲਈ ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਮਦਨ (SSI)

$

ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ (TANF) $
ਆਮ ਸਹਾਇਤਾ (ਸਟੇਟ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ) $
ਵੈਟਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱ ਥਾ (ਅਪੰ ਗਤਾ) ਲਾਭ $
ਵਰਕਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

$

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ (ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ) $
ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ $
3. ਸਾਰੇ ਸ�ੋਤ� ਅਤੇ/ਜ� ਲਾਭ� ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱ ਲ ਮਹੀਨ�ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਿਕੰ ਨੀ ਹੈ? $
4. ਜਦ� ਤੁਸ� ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਜ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਆਪਣੀ ਅਤੇ/ਜ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨ� ਿਕੰ ਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਏਗੀ? $
5. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
Medicaid (ਮੈਿਡਕਏਡ)

ਹ�

ਨਹ�

Medicare (ਮੈਡੀਕੇਅਰ)

ਵਾਜਬ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸਚ�ਜ

ਹੋਰਨ� ਸ�ੋਤ� ਤ� ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ (ਵਰਕਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਿਦ)
ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਾਹ� ਿਨਜੀ ਬੀਮਾ
ਹੋਰ ਸ�ੋਤ ਰਾਹ� ਿਨਜੀ ਬੀਮਾ
ਅਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਾਹ� ਿਨਜੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ, ਪਰ ਸਮ� ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ/ਜਾਏਗੀ।
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VIII. ਿਕੱ ਤਾਮੁਖ ੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬ ਾ ਸ਼ਮੂਲ ੀਅਤ
1. ਕੀ ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਜ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ?
ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਜ� ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲ� ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਰਕਮ� ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ� ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸ਼ਰਾਬ/ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਜ� ਿਨਜੀ)

ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ VR ਸੇਵਾਵ� ਸਬੰ ਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਇੱ ਕ-ਥ� 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸ�ਟਰ (ਵਰਕਸੋਰਸ)

ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਲਈ ਸ�ਟਰ

ਪਬਿਲਕ ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਅਥਾੱਿਰਟੀ

ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ�

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ (SSA)

ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਸਬੰ ਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੁਧਾਰ/ਨਾਬਾਲਗ਼ ਿਨਆ ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ

ਖਪਤਕਾਰ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ� ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸਮੂਹ

ਸਟੇਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਏਜੰ ਸੀ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ)

ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਰੇ (ਐਲੀਮ�ਟਰੀ/ਹਾਈ ਸਕੂਲ)

ਵੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ

ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਰੇ (ਸੈਕੰਡਰੀ/ਕਾੱਿਲਜ ਤ� ਬਾਅਦ)

ਭਲਾਈ ਏਜੰ ਸੀ (ਸਟੇਟ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ) (DSHS)

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ

ਵਰਕਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (L&I)

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨ�ਟਵਰਕ

ਹੋਰ VR ਸਟੇਟ ਏਜੰ ਸੀਆਂ

ਫ਼ੈਡਰਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਿਜਵ� ਪੈ�ਲ ਗ��ਟਸ ਆਿਦ)

ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ

ਬੌਿਧਕ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਅਸਮਰੱ ਥਾਵ� (ਅਪਾਹਜ) ਬਾਰੇ ਏਜੰ ਸੀਆਂ

ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ�

ਮੈਡੀਕਲ ਿਸਹਤ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਜ� ਿਨਜੀ)
2. DVR ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸਨ� ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨ� ਨਹ� ਦੱ ਿਸਆ ਸੀ, ਤ� ਸਵੈ-ਰੈਫ਼ਰਲ ਚੁਣੋ।
ਸਵੈ-ਰੈਫ਼ਰਲ

FLSA 14(c) ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਧਾਰਕ

ਨਾਬਾਲਗ਼ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ

ਬਾਲਗ਼ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ/ਜ� ਸਾਖਰਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਮੈਡੀਕਲ ਿਸਹਤ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਜ� ਿਨਜੀ)

ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ VR ਸੇਵਾਵ� Program

ਮੈਡੀਕਲ ਿਸਹਤ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਜ� ਿਨਜੀ)

ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਲਈ ਸ�ਟਰ

ਪਬਿਲਕ ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਅਥਾੱਿਰਟੀ (HUD)

ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ�

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਸਬੰ ਧੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਿਵਭਾਗ

ਖਪਤਕਾਰ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ ਜ� ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸਮੂਹ

ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ (TANF)

ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਜ� ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਰਾ

ਵੈਗਨਰ-ਪੇਅਸਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ

�ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਅਦਾਰਾn

ਸਟੇਟ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਭਲਾਈ ਏਜੰ ਸੀ (DSHS)

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ

ਵਰਕਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (L&I)

ਆਸਥਾ ਅਧਾਿਰਤ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ

ਹੋਰ ਸ�ੋਤ

ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ

ਹੋਰ ਇੱ ਕੋ ਥ� ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ (ਿਜਵ� ਬੇਰਜ਼
ੋ ਗਾਰ, SCSEP)

ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ

ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ

ਬੌਿਧਕ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਅਸਮਰੱ ਥਾਵ� (ਅਪਾਹਜ) ਬਾਰੇ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ

ਹੋਰ VR ਸਟੇਟ ਏਜੰ ਸੀਆਂ (ਿਜਵ� DSB, L&I)

ਬਾਲਗ਼�, ਇੱ ਕ ਥ� ਤ� ਦੂਜੀ ਥ� ਿਲਆਂਦੇ ਗਏ ਵਰਕਰ� ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ� ਲਈ ਿਕਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ

WIOA-ਦੀਆਂ ਰਕਮ� ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਿਜਹਨ� ਿਵਚ ਜਾੱਬ ਕੋਰ, ਯੂਥਿਬਲਡ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤ� ਿਵਚ ਿਮਆਦੀ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ� ਬਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ

ਵੈਟਰਨ ਦੇ ਲਾਭ� ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ (ਇਸ ਿਵਚ VA ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ)

ਵੈਟਰਨ ਦਾ ਿਸਹਤ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ (ਇਸ ਿਵਚ VA ਹਸਪਤਾਲ ਿਸਸਟਮ, VA ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ, VA ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰ ਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ ਦੀ
ਿਥਰੈਪੀ ਬਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ)

3. ਕੀ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਸ�

DVR ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਰਹੇ ਹੋ?

ਹ�

ਨਹ�

ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਨ�
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ਜੇ ਹ�, ਤ� ਕਦ�

ਿਕੱ ਥੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਨ� (ਜੇ ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ)
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4. ਤੁਸ� DVR ਤ� ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?

5. ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਰੀ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ?

6. ਜੇ ਤੁਸ� ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਕੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?

7. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫ਼ੌਰੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ� ਹਨ?

ਹ�

ਨਹ�

8. ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਮੀ-ਰ�ਜ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਟੀਚੇ ਹਨ?
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