DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION (DVR)

Лист для оцінки професійних навичок
Vocational Assessment Worksheet

1.

На які роботу та умови праці ви розраховуєте?

2.

Чи хочете ви запросити інших осіб (наприклад, друга, члена родини, правозахисника, офіційного опікуна, вчителя
або іншого консультанта з питань професійної реабілітації з інших програм) на ваші зустрічі з представниками
DVR та/або попросити їх про допомогу з заповненням цієї форми?

3.

Якщо ви отримуєте соціальну допомогу, чи хотіли б ви отримати більше інформації про цю допомогу, а також про
те, як на неї вплине ваше працевлаштування?

4.

Після працевлаштування скільки грошей вам знадобиться щомісяця для забезпечення підтримки себе та власної
родини?

5.

Наведіть інформацію з джерел ринка праці про те, що ваші цілі відповідають популярним тенденціям щодо
працевлаштування за вашим місцем мешкання:
Якщо вони не відповідають популярним тенденціям щодо працевлаштування, які фактори, на ваш погляд, варто
взяти до уваги, щоб підвищити шанси на працевлаштування в обраній вами галузі (наприклад, досвід роботи в
галузі, розпочати з проходження практики, пройти оцінювання професійних навичок на робочому місці, готовність
переїхати)?

6.

Які посади ви розраховували обійняти у потенційно популярних економічних сферах (наприклад, у сфері
інформатики, охорони здоров’я, науки, технології, машинобудування, математичного аналізу)?

7.

Які галузеві вимоги ви мали б задовольнити на шляху до своєї мети відносно бажаного працевлаштування
(наприклад, пройти сертифікацію, отримати ліцензію, пройти наркологічне тестування, отримати спеціальний
досвід тощо)?

8.

Чи є однією з вимог до працевлаштування проходження вами біографічної перевірки?
Так
Ні
Якщо так, відділ DVR наполягатиме на збереженні серед критеріїв до кандидатів на посаду, яку ви хочете
обійняти, проведення біографічної перевірки.

9.

Наведіть інформацію на підтримку ваших цілей щодо працевлаштування (наприклад, про проходження тестування
на профорієнтацію, досвід роботи на посаді волонтером або на базі відвідуваного навчального закладу,
інформацію про відвідування зайнять з кар’єрного розвитку тощо).

10. Наведіть інформацію про вашу освіту / професійну підготовку. Перерахуйте наявні у вас ліцензії та сертифікати:
11. Чи маєте ви специфічні потреби, пов’язані з вашими культурними цінностями, практиками та/або бажаною мовою
спілкування, інформацію про які ви хотіли б надати відділу DVR до початку пошуків роботи та працевлаштування?
12. Опишіть ваші попередні успіхи або виклики, пов’язані з отриманням та утриманням робочої посади (які
стосуються, наприклад, вашого стажу, перерв у працевлаштуванні, передання навичок, досвіду волонтерської
роботи тощо).
13. Опишіть індивідуальні сильні сторони, яки виправдовують вашу ціль щодо працевлаштування на відповідній
посаді:
14. Опишіть персональні ресурси, які забезпечують підтримку вашого плану працевлаштування (наприклад, підтримка
родини та суспільства, наявність транспортних можливостей тощо):
15. Опишіть власні перешкоди на шляху до працевлаштування, що їх вам ставить інвалідність (наприклад, проблеми
рухомості, неможливість перебувати тривалий час у положенні стоячи, комунікаційні перешкоди, невміння
сходитися з іншими, проблеми пам’яті, труднощі у сприйнятті нової інформації / вирішенні задач):
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16. Опишіть, яким чином ви адаптувалися до існуючих обмежень, пов’язаних із інвалідністю (наприклад, через
консультування, фізіотерапію, розвиток навичок, за допомогою груп підтримки):
17. Опишіть будь-які додаткові обмеження на шляху до працевлаштування, що не є пов’язаними з інвалідністю
(наприклад, необхідність догляду за дитиною, відсутність чинної поштової адреси / електронної адреси /
телефону, наявність інформації про скоєння кримінальних злочинів, проблеми з транспортуванням, проблеми з
житлом, залежність від продуктової допомоги тощо):
18. Отримання яких послуг, на вашу думку, допоможуть вам досягнути цілей, пов’язаних із працевлаштуванням?
ТИПИ ПОСЛУГ

ОПИС

Ортопедичні й реабілітаційні засоби (Assistive
Technology, AT) (наприклад, аналіз середовища
на робочому місці, спеціалізоване апаратне /
програмне забезпечення, інструктаж щодо
користування ортопедичними та реабілітаційними
засобами тощо.)
Самостійне мешкання (Independent Living, IL)
(наприклад, інструктаж щодо формування та
ведення бюджету, інструктаж із питань складання
графіків, рішення побутових/повсякденних задач,
організація часу тощо).
Індивідуальна допомога (Personal Assistance
Services, PAS) (послуги з індивідуальної допомоги
- це послуги, які надає медичний працівник з
метою допомоги особам із фізичними, психічними
й іншими медичними вадами виконувати
повсякденні задачі).
Послуги з працевлаштування інвалідів
(Supported Employment, SE) (послуги з
працевлаштування осіб з інвалідністю надаються
особам, яким потрібна інтенсивна допомога під
час пошуків та утримання роботи та/або допомога
на робочому місці через характер або ступінь
інвалідності).
Адаптаційні послуги (Transition Services, TS)
(адаптаційні послуги надаються учням або молоді
віком 14 - 24 років з інвалідністю, зокрема такі, що
передбачають відвідування зустрічей, пов’язаних із
індивідуальними освітніми програмами / планом 504).
Інші послуги (наприклад, професійне
консультування/інструктаж, тренінги, надання
одягу для співбесід / роботи, інструменти,
допомога з транспортуванням, ліцензування /
сертифікація, планування у зв’язку з отриманням
соціальної допомоги тощо).
19. Коли ви будете готові шукати роботу, чи знадобиться вам допомога із будь-чим з такого?
Допомога з поданням заяви
Підготовка до співбесід
Індивідуальні зустрічі для роботи над резюме
Супровідні листи
Пошук роботи
Пошук роботи онлайн
Отримання інформації про роботу та вакансії електронною поштою
Працевлаштування зі ступенем магістра
Направлення до програми WorkSource (наприклад, відеокурс Job Hunter, набуття основних навичок роботи з
комп’ютером, робота з Microsoft, послуги для колишніх правопорушників, послуги для кваліфікованих
робітників, послуги для молоді)
Інше:
20. Наведіть будь-яку додаткову інформацію на підтримку вашої мети щодо працевлаштування:
21. Ваші індивідуальні цілі щодо працевлаштування мають узгоджуватися з вашими сильними сторонами, ресурсами,
пріоритетами, інтересами, можливостями, намаганнями, зацікавленнями та інформованим вибором.
Ваша індивідуальна ціль щодо працевлаштування:
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