ECONOMIC SERVICES ADMINISTRATION
COMMUNITY SERVICES DIVISION

Lộ Trình Cá Nhân
Personal Pathway
Tại DSHS, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp dịch vụ trợ giúp, tạo cơ hội và hỗ trợ cho chương trình nhằm giúp kết
nối quý vị và gia đình quý vị với những gì quý vị đánh giá cao nhất.
Chúng tôi mời quý vị hoàn tất thông tin dưới đây. Điều này sẽ cho phép chúng tôi hiểu biết những gì sẽ hữu ích nhất
ngay bây giờ. Chúng tôi rất mong cùng làm việc với nhau để kết nối quý vị với các dịch vụ và nguồn lực hiện có.
Chúng tôi rất cảm kích quý vị đã dành thời gian hoàn tất thông tin, vì quý vị chính là chuyên gia của cuộc đời mình!
1. Quý vị cảm thấy như thế nào trong hoàn cảnh hiện tại của quý vị (đánh dấu tất cả mục thích hợp)?
Không biết chắc chắn về các chương trình DSHS
Nản chí
Lo âu hoặc căng thẳng
Tôi sẵn sàng trợ giúp giảm bớt
Bị áp đảo hoặc chết lặng đi
Bị kích thích

Không có sự giúp đỡ hoặc sợ hãi
Hiểu ngầm
Biết ơn
Bị bẫy hoặc đơn độc
Sẵn sàng thực hiện tiếp tục
Khác:

2. Nếu một chương trình DSHS đã thành công đối với quý vị thì sẽ như thế nào (đánh dấu tất cả mục thích hợp)?
Tìm một việc làm lo liệu cho gia đình tôi
Để phát triển các mối quan hệ lành mạnh
Tiếp cận chương trình huấn luyện để có một nghề
Có thể đủ khả năng mua nhà ở an toàn và ổn định
nghiệp nào đó mà tôi thích
Tự tin nhiều hơn về bản thân và khả năng của tôi
Lấy được bằng GED hoặc HS của tôi
Kết nối với cộng đồng của tôi tốt hơn
Tình hình tài chánh ổn định hơn
Tạo cơ hội cho các con tôi để có một cuộc sống tốt hơn
Là một mô hình vai trò tích cực cho gia đình tôi
Khác:
3. Quý vị nhớ đến các mục tiêu cá nhân nào (đánh dấu tất cả mục thích hợp)?
Điều gì sẽ khiến cho quý vị muốn nhảy ra khỏi giường vào buổi sáng?
Để được khỏe mạnh và có một gia đình khỏe mạnh
Một việc làm chăm sóc gia đình tôi
Để giúp các con tôi tốt nghiệp trường lớp
Để đẩy mạnh việc học của tôi
Để có nhà ở an toàn và ổn định
Một cuộc sống tốt hơn

Để hoàn lại và đóng góp
Để có được kinh nghiệm làm việc
Để là phụ huynh tốt nhất mà tôi có thể
Để có khả năng mua những thứ cho gia đình tôi
Để được độc lập và tự do
Khác:

4. Một số vấn đề nào gặp phải trong cách thức đạt được các mục tiêu của quý vị (đánh dấu tất cả mục thích hợp)?
Giải quyết vấn đề nào trong số này sẽ giúp quý vị nhiều nhất?
Không có quá trình làm việc gần đây để tìm việc
Các vấn để kiểm tra pháp lý hoặc lý lịch
Không có việc làm hoặc các kỹ năng làm việc
Không có tiền để mua những thứ chúng tôi cần
Không có trình độ học vấn để kiếm được một việc làm
tốt hơn đối với tôi
Không có dịch vụ giữ trẻ để đi làm hoặc đi học
Các vấn đề sức khỏe cá nhân (thể chất, tâm thần /
cảm xúc, thói nghiện)

Không có phương tiện đi lại
Thiếu nhà ở ổn định
Các vấn đề Cấp Dưỡng Con (các quan ngại an toàn,
nhận cấp dưỡng hoặc điều chỉnh lệnh / nợ)
Các vấn đề trường học với các con tôi
Làm việc với quá nhiều cơ quan ngay bây giờ
Các vấn đề sức khỏe đối với người nào đó trong gia đình
tôi
Khác:

5. Điều gì sẽ hữu ích nhất đối với quý vị vào ngày hôm nay (đánh dấu tất cả mục thích hợp)?
Trợ giúp các phúc lợi (tiền mặt, thực phẩm, y tế)
Trợ giúp phương tiện đi lại
Tìm hiểu nhiều hơn về các chương trình và nguồn lực
hiện có trong cộng đồng
Trợ cấp giữ trẻ

Thăm dò các tùy chọn phúc lợi DSHS khác (WorkFirst,
BFET, Lộ Trình Việc Làm, Cấp Dưỡng Con / Các Giải
Pháp Thay Thế, DVR)
Bàn thảo các cơ hội việc làm
Khác:

Kết nối với các nguồn trợ giúp về Bạo Hành Gia Đình
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6. Quý vị đánh giá và quan tâm đến ưu điểm về điều nào trong số này (đánh dấu tất cả mục thích hợp)?
Quý vị yêu thích làm việc gì dù quý vị đã không được trả lương về việc đó?
Dành thời gian cho gia đình tôi
Chăm sóc sức khỏe của tôi
Sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cá nhân
Dành thời gian vào các sở thích
Kết nối với cộng đồng, trường học, niềm tin của tôi

Tạo ra hoặc xây dựng mọi thứ
Giao lưu với bạn bè và gia đình
Học, đọc hoặc gia tăng các kỹ năng
Làm việc tình nguyện ở trường học của con tôi
Khác:

7. Quý vị giỏi về các kỹ năng nào mà quý vị cũng thích (đánh dấu tất cả mục thích hợp)?
Làm việc với tư cách là thành viên của một nhóm
Công nghệ thông tin / máy tính
Làm việc với các con số hoặc dữ liệu
Giao tiếp
Tổ chức và lập kế hoạch

Trở nên sáng tạo
Làm việc bằng đôi bàn tay của quý vị
Giúp đỡ mọi người
Giải quyết các vấn đề
Khác:

8. Điều gì sẽ đưa quý vị đến gần các mục tiêu của quý vị hơn (đánh dấu tất cả mục thích hợp)?
Kiên quyết với các mục tiêu của quý vị và linh động về các phương pháp của quý vị.
Tìm hiểu về các chương trình huấn luyện / giáo dục
miễn phí
Bảo đảm giữ trẻ an toàn
Có được kinh nghiệm làm việc có lương hoặc không
lương
Thăm dò các nguồn lực để được trợ giúp
Kết nối với các nguồn lực Y Tế Công
Nhận trợ cấp liên tục và thiết lập mục tiêu
Thông tin về các nguồn lực / hỗ trợ nuôi dưỡng con
Tìm hiểu về hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi hoặc
người khuyết tật
Thăm dò các tùy chọn về dịch vụ giáo dục, huấn
luyện và việc làm dành cho người tỵ nạn và người
nhập cư
Thăm dò các tùy chọn phúc lợi DSHS khác

Kết nối với các nguồn trợ giúp về Bạo Hành Gia Đình
Bàn thảo các cơ hội việc làm
Thăm dò việc làm tình nguyện ở trường học hoặc chăm
sóc ban ngày của con tôi
Điều phối các hoạt động với các cơ quan mà tôi đang
làm việc
Hỗ trợ việc theo đuổi các phúc lợi An Sinh Xã Hội
Bàn thảo các chương trình hoặc hỗ trợ về các vấn đề
pháp lý
Thăm dò các tùy chọn Cấp Dưỡng Con
Tìm hiểu về việc hỗ trợ quản lý tiền bạc
Khác:

Hai câu nào quan trọng nhất, đã được đánh dấu trên đây, mà quý vị muốn tập trung vào ngày hôm nay để giúp
quý vị hướng đến các mục tiêu của mình?
9. Ý Kiến Bổ Sung

Cảm ơn quý vị đã hoàn tất Lộ Trình Cá Nhân của quý vị!
Chúng tôi sẽ cùng nhau xem lại thông tin này để giúp tạo dựng một kế hoạch phù hợp với quý vị và gia đình
quý vị.
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