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 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 
 DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION 
 Програма стажування для клієнтів 
 Заява на стажування 
 Customer Internship Program Internship Application 

Метою Програми стажування для клієнтів, запропонованої Департаментом професійної реабілітації (DVR), є 
надання клієнтам ефективних порад щодо отримання досвіду оплачуваної роботи в обраних напрямках 
працевлаштування під час виконання Індивідуалізованого плану працевлаштування (Individualized Plan for 
Employment, IPE). 
Якщо ви маєте бажання взяти участь у Програмі стажування для клієнтів від Департаменту DVR, заповніть цю 
заяву та обговоріть ваші можливості з консультантом із питань трудової реабілітації (Vocational Rehabilitation 
Counselor, VRC). 
Якщо вас буде обрано учасником Програми стажування для клієнтів Департаменту DVR, цю заяву буде 
надіслано потенційним роботодавцям. 
ІМ'Я ТА ПРІЗВИЩЕ КЛІЄНТА 
      

НАЗВА КОМАНДИ З ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
      

ВАША МЕТА ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ DVR 
      

Навіщо вам стажування, і як ви збираєтеся застосувати набутий досвід? 
      

У якій сфері або галузі ви бажаєте проходити стажування для працевлаштування? 
  Бухгалтерія, аудит, бухгалтерський облік   Медична галузь 
  Адміністративна сфера, офісна підтримка   Медична допомога 
  Мистецтва, дизайн   Готельний бізнес 
  Обслуговування будівель, догляд за об’єктами й ділянками   Юридична сфера, робота в юридичній 

        сфері без фахової освіти 
  Комерційна діяльність, фінанси   Керівництво 
  Комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, інформаційні технології   Персональний догляд 
  Будівництво, реставрація   Виробництво 
  Освіта, організація кваліфікаційної підготовки   Гуртово-роздрібна торгівля 
  Фермерська діяльність, лісництво   Соціальні послуги 
  Приготування їжі та обслуговування   Транспорт 
  Інше:        

Чи віддаєте ви перевагу віртуальному стажуванню?    Так       Ні 
Який робочий графік у рамах стажування ви б хотіли мати? 
 Скільки годин на день ви б хотіли працювати?        
 Скільки днів на тиждень?        
 О котрій годині ви б хотіли починати роботу кожного дня?        
 О котрій годині ви б хотіли закінчувати роботу кожного дня?        
Яку погодинну заробітну платню ви б бажали мати?  $     /      година 
У якому районі/географічній місцевості ви б хотіли працювати?        
Чи заплановані у вас будь-які значні заходи, які можуть вплинути на ваш розклад роботи в період стажування?  

  Так       Ні 
 Якщо «Так», поясніть:        
Ваша освіта та досвід роботи 
Освіта:  Позначте найвищій здобутий рівень освіти. 
   Середня школа    Сертифікат про закінчення курсів професійної підготовки  
   Ступінь бакалавра гуманітарних або природничих наук   Ступінь магістра гуманітарних або природничих наук 
   Незакінчена освіта в коледжі або незакінчені курси професійної підготовки  
   Закінчене гуманітарне училище  Ступінь доцента/кандидата наук  
Досвід роботи:  Додайте до заяви копію поточного резюме. 

 


