DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION (DVR)

ਿਕੱ ਤਾਮੁਖ ੀ ਮੁਲ �ਕਣ ਵਰਕਸ਼ੀਟ

Vocational Assessment Worksheet

1.

ਤੁਸ� ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

2.

ਕੀ ਤੁਸ� ਹੋਰ� ਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ DVR ਮੀਿਟੰ ਗ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ/ਜ� ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਿਮੱ ਤਰ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ,
ਵਕੀਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ, ਟੀਚਰ ਜ� ਕੋਈ ਵੀਆਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤ� ਹੋਵ)ੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ?

3.

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਕੀ ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨ� 'ਤੇ
ਿਕਵ� ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

4.

ਜਦ� ਤੁਸ� ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਜ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ/ਜ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਿਕੰ ਨੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ?

5.

ਲੇ ਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਮੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹੈ:
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰ ਗ-ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ� ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਟੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰ ਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਇੰ ਟਰਨਿਸ਼ਪ, ਆੱਨ-ਦ-ਜੋਬ (ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ) ਿਸਖਲਾਈ, ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨ)?

6.

ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸ� �ਚ ਮੰ ਗ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਿਵਿਗਆਨ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਿਵਿਗਆਨ, ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ, ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤ) ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੜੀਆਂ
ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?

7.

ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚੇ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ, ਲਾਇਸ�ਸ ਲੋ ੜ�, ਡਰੱ ਗ ਟੈਸਿਟੰ ਗ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਰਬਾ,
ਆਿਦ)?

8.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜ� ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?

ਹ�

ਨਹ�

ਜੇਕਰ ਹ�, ਤ� DVR ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਪਛੋਕੜ ਜ�ਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।
9.

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਮੁਲ�ਕਣ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਕਰੀਅਰ ਟੈਸਟ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜ� ਸਕੂਲ-ਆਧਾਿਰਤ
ਕੰ ਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਕਰੀਅਰ ਿਵਕਾਸ ਕਲਾਸ, ਆਿਦ)?

10. ਆਪਣੀ ਿਸੱ ਿਖਆ / ਿਸਖਲਾਈ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਲਾਇਸੰ ਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ� ਸਮੇਤ ਕਰੋ:
11. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਮੁੱ ਲ, ਅਿਭਆਸ� ਅਤੇ/ਜ� ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਤ� ਪਿਹਲ� DVR ਨਾਲ ਸ�ਝਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?
12. ਨੌਕਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵ� ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਕੰ ਮ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵੱ ਚ
ਅੰ ਤਰਾਲ, ਬਦਲਣਯੋਗ ਹੁਨਰ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤਜਰਬਾ, ਆਿਦ)?
13. ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਬਣਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ:
14. ਆਪਣੇ ਿਨ�ਜੀ ਸਰੋਤ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਪਿਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮਰਥਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਆਿਦ):
15. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੰ ਗਤਾ-ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਰੁਕਾਵਟ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਚੰ ਤਾਵ�, ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਖੜ�ੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱ ਚ ਸਮੱ ਿਸਆਵ�,
ਸੰ ਚਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਰੁਕਾਵਟ�, ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਨਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ / ਕੰ ਮ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਕਿਠਨਾਈ):
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16. ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਅਪੰ ਗਤਾ-ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਰੁਕਾਵਟ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਕਵ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਸਲਾਹ, ਿਫਿਜ਼ਕਲ ਥੇਰੇਪੀ, ਹੁਨਰ ਿਸਖਲਾਈ,
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ):
17. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਰੁਕਾਵਟ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜੋ ਅਪੰ ਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਨਹ� ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਕੋਈ ਵੈਧ ਡਾਕ ਪਤਾ / ਈਮੇਲ / ਫੋਨ ਨਹ�
ਹੈ, ਅਪਰਾਧਕ ਇਿਤਹਾਸ, ਆਵਾਜਾਈ, ਿਰਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਿਦ):
18. ਤੁਹ ਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹ ਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਪ�ਕਾਰ

ਵਰਣਨ

ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ (AT) (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਵਰਕਸਾਈਟ ਮੁਲ�ਕਣ,
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰ ਿਪਊਟਰ/ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਏਟੀ ਿਡਵਾਈਸ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਿਸਖਲਾਈ, ਆਿਦ)
ਸੁਤੰਤਰ ਿਲਿਵੰ ਗ (IL) (ਿਜਵ� ਿਕ ਬਜਟ ਿਸਖਲਾਈ, ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ ਦਾ
ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਖਣਾ, ਘਰੇਲ/ੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦਾ
ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਸਮ�-ਪ�ਬੰਧਨ, ਆਿਦ)
ਿਨ�ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� (PAS) (ਪੀਏਐਸ ਸੇਵਾਵ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ
ਿਕਸੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰ ਗਤਾ, ਮਾਨਿਸਕ
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋ ੜ� ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ�
ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ�ਦਾਨ
ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।)
ਸਹਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (SE) (ਐਸਈ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਅਪੰ ਗਤਾ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰ ਮ ਲੱਭਣ ਅਤੇ
ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਸਖ਼ਤ ਮਦਦ ਅਤੇ/ਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱ ਚ ਆੱਨ-ਦਜੋਬ (ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ) ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।)
ਪਿਰਵਰਤਨ ਸੇਵਾਵ� (TS) (ਟੀਐਸ 14-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜ� ਅਪਾਹਜ ਨੌਜਵਾਨ� ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਆਈਈਪੀ / 504 ਯੋਜਨਾ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।)
ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕੱ ਤਾਮੁਖੀ ਸਲਾਹ/ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਿਸਖਲਾਈ,
ਇੰ ਟਰਿਵਊ/ਕੰ ਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਔਜ਼ਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਾਇਸ�ਸ/
ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ, ਆਿਦ)
19. ਜਦ� ਤੁਸ� ਕੰ ਮ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ?
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਦੀ ਿਤਆਰੀ

ਆਪਣੇ ਿਵਵਰਣ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ ਮੀਿਟੰ ਗ�

ਕਵਰ ਲੈ ਟਰ

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ

ਆੱਨਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ

ਈਮੇਲ ਨੌਕਰੀ ਲੀਡ

ਮੁੱ ਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਕੰ ਮ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਜੌਬ ਹੰ ਟਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਬੁਿਨਆਦੀ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਹੁਨਰ, ਮਾਈਕ�ੋਸਾਫਟ ਿਸਖਲਾਈ, ਐਕਸ-ਓਫ�ਡਰ ਸੇਵਾਵ�, ਪਿਰਪੱ ਕ ਵਰਕਰ
ਸੇਵਾਵ�, ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾਵ�)
ਹੋਰ:
20. ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:
21. ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤ�, ਸਰੋਤ�, ਤਰਜੀਹ�, ਿਚੰ ਤਾਵ�, ਕਾਬਲੀਅਤ�, ਸਮਰੱ ਥਾਵ�, ਰੁਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹ ਾਡਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਾ ਹੈ:
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