DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION (DVR)

ሙያዊ ግምገማ ዎርክሽት

Vocational Assessment Worksheet
1. ምን ዓይነት ስራ እና የስራ ቦታ ሁኔታ ማግኘት ይፈልጋሉ?
2. ሌሎች የDVR ስብሰባዎችዎን እና/ወይም በዚህ ቅጽ ላይ እንዲያግዞት (ለምሳሌ ጓደኛ፥ የቤተሰብ አባል፥ የመብት ተሟጋች፥ የሕግ አማካሪ፥ አስተማሪ ወይም
ሌሎች የVR አማካሪ ከሌላ ፕሮግራም) መጋበዝ ይፈልጋሉ?
3. የማህበራዊ ዋስትና ጥቅማጥቅም የሚያገኙ ከሆነ፥ ስለእነሱና እንዴት ወዴ ስራ በመሄድ ተጽህኖ ሊደረግባቸው እንደሚችል የበለጠ መማር ይፈልጋሉ?
4. ወዴ ስራ ሲሄዱ፥ ራስዎን እና/ወይም ቤተሰብዎን ለመርዳት ለወራዊ ባጀትዎ ምን ያህል ገንዘብ ይፈልጋሉ?
5. የዚህ ስራ ቅጥር ግብ በአካቢዎ ባለው ፊላጎት መሠረት መሆኑን የሚያሳይ የስራ ገበያ መረጃ ይግለጹ።
ፍላጎት የሌለ ከሆነ፥ በዚህ መስክ በስራ ለመቀጠር እንድልዎ ሰፊ እንዲሆን ማድረግ የሚችል ምንን ታሳቢ አደረጉ (ለምሳሌ፥ የተለየ የስራ ልምድ፥ ኢንተርንሽፕ፥
በስራ ላይ ስልጠና፥ዝውውር)?
6. ከፊተኛ እምቅ ፊላጎት ባላቸው ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ምን ዓይነት ስራዎችን ታሳቢ አድርገዋል (ለምሳሌ እንዴ ኮምፕዩተር ሳይንስ፥ የጤና እንክብካቤ፥ ሳይንስ፥
ቴክኖሎጂ፥ ኢንጂነርንግና ማትስ)?
7. ለስራ ቅጥርዎ ግብ በተለየ ለኢንዱሰትሪ የሚያስፈልጉ መስፈርቶች ምን አሉልህ (ለምሳሌ፥ ልዩ ሴርትፊኬቶች፥ የፈቃድ መስፈርቶች፥ የመድኃኒት ምርመራ፥ የተለየ
ልምድ፥ ወዘተ።)?
8. እንዴ አንድ የቅጥር ሁኔታ የስራ ቅጥርዎ ግብ የጃርባ ሁኔታን ያጣራል?
አዎ
አይደለም
አዎ ከሆነ፥ DVR የጃርባ ሁኔታ ማጣራቱ ተጠናቆ እርስዎ ከተለየው ስራ እንዳይገለሉ ማረጋገጥን ይፈልጋል።
9. እባክዎን የስራ ቅጥር ግብዎን የሚደግፍ ግምገማ ይግለጽ (ለምሳሌ፥ የስራ ፈተና፥ በጎ ፈቃደኝነት ወይም ትምህርት ቤትን መሠረት ያደረጉ ልምዶች፥ ስራን
የማዳበር ትምህርት፥ ወዘተ)?
10. ፈቃዶችንና ሴርትፍከቶችን ጨምሮ የትምህርትዎንና የስልጠና ታሪክዎን ይግለጸ፡
11. ስራን ከመፈለግዎና ከምደባ በፊት ለDVR ለማጋራት የሚፈልጉት የተለዩ ማህላዊ እሴቶች፥ ልምምዶች እና/ወይም የሚመርጡት ቋንቋ ይኖሮታል?
12. አንድን ስራ ለማግኘትና ለማቆየት ያለፉትን ስኬቶችዎንና ተግዳሮቶችዎን (ለምሳል እንዴ የስራ ታሪክ፥ በስራ ቅጥር ክፍተቶች፥ የሚሸጋገሩ ክህሎት፥ የበጎ
ፈቃደኝነት ልምዶች፥ ወዘተ)?
13. ይህንን የቅጥር ግብ ተገቢ የሚያደርግ የግል ጥንካሬዎችዎን ይግለጽ፡
14. የስራ ቅጥርዎ ዕቅድ ልደግፍ የሚችል የግልዎ ሀሴቶችን (ለምሳሌ ቤተሰብና ማህበራዊ ድጋፎች፥ ትራንስፖርተሽን፥ ወዘተ)፡
15. ለስራ ቅጥር ከአካል ጉዳተኝነት/ውስንነት ጋር የተገኛኙ እንቅፋቶችዎን (ለምሰሌ የመንቀሳቀስ ስጋቶች፥ ለረጅም ጊዜ የመቆም ችግሮች፥ ከሌሎች ጋር የመላመድ፥
ማስታወስ፥ አድስ መረጃዎችን/ስራዎችን ለመማር መቸገር) ይግለጹ፡
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16. በአሁኑ ጊዜ ከአካል ጉዳተኝነት/ውስንነት ጋር የተገኛኙ እንቅፋቶችዎን እንዴት እንደሚቋቋሙ (ለምሳሌ፥ ምክር፥ አካላዊ ተራፒ፥ የሙያዎች ስልጠና፥ የድጋፍ
ቡድን) ይግለጹ፡
17. ከአካል ጉዳተኝነት/ውስንነት ጋር ያልተገናኙ ተጨማሪ ማንኛውንም የስራ ቅጥርዎ እንቅፋቶችን (ለምሳሌ፥ የልጅ እንክብካቤ፥ የሚሰራ የመልክት
አድራሻ/ኢሜል/ስልክ ማጣት፥ የወንጀል ታሪክ፥ ትራንስፖርተሽን፥ የመኖሪያ ቤት፥ የምግብ ድጋፍ፥ ወዘተ)፡
18. የስራ ቅጥር ግብዎን ለመድረስ ምን ምን አገልግሎቶችን እፈልጋለሁ ብሎ ያስባሉ?
የአገልግሎቶች ዓይነቶች

ይግለጹ

ደጋፊ ቴክኖሎጂ (AT) (ለምሳሌ የስራ ቦታ ግምገማ፥ የተለየ
ኮምፕዩተር/ሶፍትዌር፥ የAT ቁሳቁሶችን እንዴት እንደሚጠቀሙ ወዘተ)
ራስን ችሎ መኖር (IL) (ለምሳሌ ስልጠናን መበጀት፥ መርዓ-ግሮችን፥
አባዋራን/የየቀን የኑሮ ፍላጎቶችን፥ የጊዜ ጠቃቀምን እንዴት እንሚይዙ
መማር ወዘተ)
የስግል ድጋፍ አገልግሎቶች (PAS) (PAS አካል ጉዳተኝነት/ውስንነት
ላለባቸው ሰዎች፥ የአህምሮ ጤና ያለባቸው እና ከዕለት ዕለት የኑሮ
ተግባራቶቻቸው ጋር በተገናኙ ሌሎች የጤና እንክእካቤ ፍላጎቶች
ላላቸው በጤና እንክብካቤ ባለሙያ የሚቀርቡ አገልግሎቶች ናቸው።)
የተደገፈ የስራ ቅጥር (SE) (SE ምናልባት ስራ ለማግኘትና በስራ
ለመቆይት ሰፊ ድጋፍ የሚሹ እና/ወይም የአካል ጉዳት/ውስንነታች የከፋ
በመሆኑ ምክንያት በስራቸው ለመቀጠል በስራ ላይ ድጋፍ የሚሹ።)
የሽሽግግር አገልግሎቶች (TS) (TS ለተማሪዎች ወይም የአካል
ጉዳተኝነት/ውስንነት ላለባቸው፥ ዕድሜያያቸው ከ14-24 ለሆኑ፥
የIEP / 504 ዕቅድ ስብሰባዎችን ጨምሮ የሚደረጉ አገልግሎቶችና
ድጋፎች ናቸው።)
ሌሎች አገልግሎቶች (ለምሳሌ፥ ሙያዊ ምክር/ምሪት፥ስልጠና፥ ቃለመጠይቅ/የስራ ልብስ፥ መሳሪያዎች፥ የትራንስፖርት ድጋፍ፥
ፈቃድ/ሴርትፊኬት የመስጠት፥ የማህባራዊ ዋስትና ጥቅማጥቅሞች
ማቀድ፥ ወዘተ።)
19. ስለ ለመፈለግ በሚዘጋጁበት ጊዜ፥ ከሚከተሉት ውስጥ በማንኛውም ነገር ድጋእ ይፈልጋሉ?
የማመልከቻ ድጋፍ
የቃለ-መጠይቅ ዝግጅት
በስራ ልምድ ማስረጃ ላይ ለመስራት አንድ ለአንድ መገናኘት
የማመልከቻ ደብዳቤዎች
ስራ ፍለጋ
በኦንላይን ስራ መፈለግ
የስራ ኢሜሉ ርዕስ
ማስተር ማመልከቻ
ወዴ ስራ ምንጮች መምራት(ለምሳሌ፥ በተከታታይ ስራ ማደን፥ መሠረታዊ የኮምፕዩተር ክህሎቶች፥ የማይክሮሶፍት ስልጠና፥ ኤክስ-ኦፌንደር አገልግሎቶች፥
የበሳል ሠራተኛ አገልግሎቶች፥ የወጣት አግልግሎቶች)
ሌላ፥
20. የስራ ቅጥርዎን ግብ የሚደግፍ ማንኛውንም ተጨማሪ መረጃ ይግለጸ፡
21. የእርስዎ የተለየ የስራ ቅጥርዎ ግብ ከጥንካሬዎችዎ፥ ከሀብቶችዎ/ንብረቶችዎ፥ ቅድሚያ ከሚሰጡዋቸው ነገሮች፥ ካሉት ስጋቶችዎ፥ ከችሎታዎችዎ፥ ከአቅሞችዎ፥
ፍላጎቶችዎ፥ እና በዕውቀት ላይ የተመሰረተ ምርጫዎ ጋር የሚስማማ መሆን አለበት።
የተለየ የስራ ቅጥርዎ ግብ፡
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