Trở nên một thành viên

Sau đây là một vài thí dụ những thành
quả chúng tôi đã đạt được trong hai
năm:

Thống đốc chỉ định thành viên tình
nguyện trong nhiệm kỳ ba năm. Thành
viên của chúng tôi bao gồm đại diện các
nhóm: thân chủ hiện nay và trong quá
khứ của DVR, ngành Thương mại và Công
nghiệp, Công đoàn, DVR (cả từ địa
phương và do Giám đốc), những nhóm
cùng hợp tác với VR của Bộ lạc, các
Chương trình Phục hồi Chức năng Cộng
đồng, Chương trình Trợ giúp Thân chủ,
Văn phòng Giám thị về Giáo dục Công, và
Chương trình Giáo dục và Đào tạo Phụ
huynh. Chúng tôi hoan nghênh sự nộp
đơn của những lãnh đạo mới và có kinh
nghiệm. Để yêu cầu những thích nghi hợp
lý trong quá trình nộp đơn, xin liên lạc
với Giám đốc của chúng tôi qua thông tin
dưới đây.

• Chúng tôi xây dựng lại Hội đồng từ đầu;
•	Chúng tôi xây dựng và thực hiện hai
cuộc khảo sát về sự hài lòng của thân
chủ và đã gởi bản câu hỏi khảo sát đến
1.600 thân chủ của DVR;

•	Chúng tôi dựa trên thông tin được thân
chủ cung cấp để đưa đề nghị về chính
sách lên lãnh đạo cấp trên của DVR khi
họ đang cân nhắc quyết định về những
hoạt động nào cần thiết để nâng cao
dịch vụ;

•	Chúng tôi bảo trợ 8 cuộc hội đàm với
thân chủ khắp tiểu bang và nhận được ý
kiến của hơn 200 người dân của tiểu
bang Washington.
Chúng tôi đã xây dựng được những sự
hợp tác có hiệu quả và đã đưa đến kết
quả:
• Có thông tin qua lại thường xuyên hơn
giữa DVR và thân chủ;

• Tạo cơ hội có ý nghĩa cho những người
khuyến tật đứng ra lãnh đạo những
hoạt động ảnh hưởng đến chính sách và
thực tế;
• Tăng sự dễ dàng ra vào các văn phòng
DVR;
• Nhiều thời gian hơn để thân chủ yêu
cầu những cuộc điều giải công bằng.

Bước kế tiếp bao gồm:

• Điền đơn của Thống đốc cho Uỷ viên
Hội đồng Điều hành (có sẵn trên trang
web của chúng tôi);

• Nộp một thơ đến Thống đốc ghi rõ
những kỷ năng của quý vị và lý do quý
vị muốn tham gia WSRC;

• Cung cấp một thơ ủng hộ từ một người
giới thiệu cho đơn của quý vị;
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“

Không bao giờ nghi ngờ việc
một nhóm nhỏ những công
dân tận tâm và quan tâm đến
người khác có thể thay đổi thế
giới. Thực tế, họ là những
người duy nhất có thể làm
được từ trước đến nay.
– Margaret Mead
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“

Cùng làm việc để đạt kết quả

Tham gia Hội đồng Phục hồi Chức năng
tiểu bang Washington hôm nay

Hội đồng được thành lập vào năm 1994
do những thay đổi của Đạo luật Phục hồi
Chức năng của liên bang và Lệnh Hành
pháp 94-04 của Thống đốc tại tiểu bang.
Các Hội đồng Phục hồi Chức năng Tiểu
bang tạo cơ hội cho những người khuyến
tật có thể định hướng những dịch vụ để
trợ giúp họ đi làm.

Sứ mệnh

Để hỗ trợ tất cả những người
khuyến tật được nhận Dịch vụ
Phục hồi Nghề nghiệp phù hợp với
phong tục tập quán của họ trên
mức độ họ mong đợi hầu trợ giúp
họ đạt được năng lực và lòng tự
hào.

Nếu quý vị thích học hỏi, xây dựng quan
hệ với người khác, và ủng hộ sự thay đổi
trong hệ thống, WSRC cung cấp một cơ
hội thoả đáng để tình nguyện phục vụ
việc công.

Thành viên bỏ ra nhiều thời gian và công
sức cho nhiệm vụ của Hội đồng. Mỗi
thành viên tham gia hai uỷ ban và công
việc chung của Hội đồng. Mỗi năm chúng
tôi có bốn buổi họp dài hai ngày ở các
cộng đồng trên khắp tiểu bang. Phần lớn
công việc của chúng tôi xảy ra giữa các
buổi họp này.
Nhân viên của Hội đồng sắp xếp các buổi
họp và thành viên được hoàn trả chi phí
đi lại và ăn uống theo qui định đi lại của
tiểu bang.

“
Tôi tham gia với WSRC vì trong
một ngày tốt chúng tôi có thể
có tác động đến cuộc sống của
10.000 người.
– Bill Murray
Wenatchee

“

Hội đồng Phục hồi Chức năng tiểu bang
Washington (WSRC) là một hội đồng quản
trị gồm 15 thành viên. Chúng tôi làm việc
với Cơ quan Phục hồi Nghề nghiệp (DVR)
để tăng số nhân viên khuyến tật trong lực
lượng những người đang làm việc ở tiểu
bang Washington.

Một Lời Cam kết Phục vụ
người khác

Chia sẻ tài nghệ của quý vị
Sự tiếp tục thành công của chúng tôi phụ
thuộc vào việc thu hút được thành viên
chủ chốt và tận tâm với các ý kiến, kinh
nghiệm, và tài nghệ khác nhau để phục
vụ trên WSRC.
Nếu quý vị có ý muốn trở thành thành
viên, chúng tôi khuyến khích quý vị dự
một trong các buổi họp của chúng tôi.
Nếu quý vị muốn nói chuyện với thành
viên ở gần quý vị nhất, chúng tôi sẽ vui
lòng sắp xếp cho quý vị. Chúng tôi cũng
sẵn sàng đón nhận những thắc mắc của
quý vị. Cám ơn quý vị đã quan tâm đến
công việc của chúng tôi.

“

Mọi người cần có quyền đạt được
tiềm năng của mình qua việc làm.
WSRC tạo cơ hội cho tiếng nói của
người khuyến tật đang tìm kiếm hy
vọng và cơ hội cải thiện cuộc sống
tài chính được nghe thấy.
– John Harrison
Olympia

“

Về chúng tôi

Để biết thêm về việc nộp đơn trở
thành thành viên

Gọi: 1-866-252-2939
E-mail: Brounjm@dshs.wa.gov
Đến thăm: www.wastrehabcouncil.org

Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp sự thích nghi
hợp lý khi có yêu cầu.

