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Mục đích của Chương Trình Thực Tập Dành Cho Khách Hàng DVR là để giúp các cá nhân thu được kinh nghiệm làm 
việc có trả lương trong những lĩnh vực việc làm đã chọn của họ trong khi họ đang hoàn tất Kế Hoạch Việc Làm Cá 
Nhân (IPE) của mình. 

Nếu quý vị muốn tham gia Chương Trình Thực Tập Dành Cho Khách Hàng DVR, hãy hoàn tất đơn xin này và bàn thảo 
việc tham gia với Chuyên Viên Tư Vấn Phục Hồi Chức Năng Hướng Nghiệp (VRC). 

Đơn xin này sẽ được chia sẻ với các sở làm sử dụng lao động trong tương lai nếu quý vị được chọn tham gia Chương 
Trình Thực Tập Dành Cho Khách Hàng DVR. 
TÊN KHÁCH HÀNG 
      

TÊN NHÓM VR CỦA QUÝ VỊ 
      

MỤC TIÊU VIỆC LÀM DVR CỦA QUÝ VỊ 
      

Vì sao quý vị muốn thực tập và quý vị muốn thu được kinh nghiệm gì? 
      

Quý vị quan tâm đến lĩnh vực việc làm nào để thực tập? 
  Kế toán, kiểm toán, ghi sổ   Chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp 
  Hành chánh, hỗ trợ văn phòng   Trợ giúp chăm sóc sức khỏe 
  Nghệ thuật, thiết kế   Khách sạn - nhà hàng 
  Bảo dưỡng tòa nhà, coi sân bãi   Pháp lý, trợ lý pháp luật 
  Kinh doanh, tài chánh   Quản lý 
  Máy vi tính, phần mềm, Công Nghệ Thông Tin   Chăm sóc cá nhân 
  Xây dựng, tu sửa   Chế tạo, sản xuất 
  Giáo dục, huấn luyện   Bán hàng, bán lẻ 
  Nuôi trồng, lâm nghiệp   Dịch vụ xã hội 
  Chuẩn bị thức ăn, phục vụ   Vận chuyển 
  Khác:        

Quý vị có muốn thực tập từ xa không?    Có       Không 

Quý vị muốn loại lịch làm việc thực tập nào? 
 Quý vị muốn làm việc bao nhiêu giờ/ngày?        
 Bao nhiêu ngày/tuần?        
 Quý vị muốn làm việc lúc mấy giờ mỗi ngày?        
 Quý vị muốn kết thúc công việc lúc mấy giờ mỗi ngày?        
Quý vị muốn mức lương theo giờ bao nhiêu tiền?  $     /      giờ 
Quý vị muốn làm việc trong khu vực địa lý nào?        
Quý vị có bất kỳ hoạt động chính nào theo kế hoạch sẽ làm gián đoạn lịch làm việc thực tập của quý vị không?   

  Có       Không 
 Nếu có, xin giải thích:        
Trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của quý vị 
Trình độ học vấn:  Xin đánh dấu vào ô trình độ học vấn cao nhất mà quý vị đã hoàn tất. 
   Trung Học   Chứng nhận nghề   Bằng Cử nhân BA hoặc BS   Bằng Thạc sĩ MA hoặc MS 
   Đã học mà chưa tốt nghiệp đại học hoặc huấn nghiệp, không bằng cấp   Bằng AA  PHD  
Kinh nghiệm làm việc:  Xin đính kèm một bản sao lý lịch hiện tại của quý vị với đơn xin này. 

 




