
DVR خدمات متنوعی برای کمک به آماده شدن، دریافت و حفظ شغل به شام ارائه می دهد. خدمات مورد استفاده به رشایط و نیازهای 

فردی شام بستگی دارد. DVR می تواند با ارائه اطالعاتی به شام کمک کند تصمیم بگیرید برای رسیدن به هدف شغلی تان به کدام خدمات 

نیاز خواهید داشت. این خدمات و برنامه ها شامل این موارد است:

 خدمات ارزیابی جهت اندازه گیری نقاط قوت، توانایی ها، مهارت های شغلی و عالئق شام و کمک به انتخاب هدف شغلی و خدمات 

پشتیبانی DVR موردنیازتان برای دستیابی به آن هدف شغلی.

خدمات برنامه ریزی مزایا جهت کمک به شام نسبت به اینکه کار کردن چه تأثیری 

بر مزایای پزشکی یا نقدی ناتوانی دریافتی شام )به عنوان مثال درآمد اضافی تأمین 

اجتامعی یا بیمه از کار افتادگی تأمین اجتامعی( دارد.

 خدمات مشاوره و راهنامیی در طول روند توانبخشی ارائه می شود تا به 

شام کمک شود تصمیامتی مناسب در مورد دستیابی به هدف خود بگیرید.

 خدمات زندگی مستقل برای کمک به درک چالش های معلولیت که شام را از 

کار کردن بازمی دارد. این داروها شامل، اما نه محدود به این موارد است:

  •  آموزش در مراقبت از خود

  •  مدیریت هزینه

  •  استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی

خدمات فناوری کمکی برای کمک به از میان برداشنت موانع ارتباطات و/یا جسامنی که ممکن است مانع از دستیابی و حفظ شغل 

موردنظرتان شود. این خدمات می تواند شامل دستگاه هایی مانند سمعک، کمک به بینایی یا نرم افزار کامپیوتر ویژه باشد. می توانید با مشاور 

بررسی کنید که فناوری چه کمکی می تواند در دستیابی شام به هدف شغلی ایفا کند.

مترین یا آموزش برای کمک به ایجاد مهارت ها و برخوردار شدن از صالحیت های شغل.

خدمات کاریابی برای کمک به جستجوی شغل توسط شام، از جمله:

کمک در تکمیل درخواست های شغلی   •

تهیه رزومه   •

مترین مهارت های مصاحبه، و شناسایی آگهی های استخدام  •

DVR خدمات قابل ارائه از طرف
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ارائه دهنده خدمات DVR از سال 1933

رسالت

 تغییر زندگی افراد به وسیله کمک به افراد دچار معلولیت 

جهت مشارکت کامل در جامعه خود از طریق اشتغال معنادار.

چشم انداز

افراد حرفه ای متعهد در حوزه توانبخشی شغلی، که همیشه 

تجربه هایی استثنایی برای متام مشرتیان به وجود می آورند.

ارزش ها

شفافیت از طریق ارتباطات شفاف و صادقانه با   • 

مشرتیان، کارمندان و رشکا

کار کردن با صداقت و درستکاری، احرتام گذاشنت   • 

به اصول اخالقی و ارزش های حرفه خود

ایجاد فرهنگ توامنندسازی مشرتیان و کارمندان  •

پیشربد فعالیت های توانبخشی از طریق نوآوری  •

همکاری با مشرتیان، کارمندان و رشکا که باعث   • 

اثربخشی اقدامامتان است

تعهد به تنوع، برابری و شامل کردن متام افراد در   • 

متام شکل ها جهت دستیابی به برتری
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 توانایی هایتان را 
به کار بگیرید

بخش توانبخشی شغلی

 DVR از بودجه های ایالتی و فدرال جهت ارائه خدمات 
 استفاده می شود. برنامه VR حدود 78 درصد در بودجه های 

 فدرال و 22 درصد در بودجه های ایالتی دریافتی دارد. جهت 
 کسب اطالعات دقیق تر در مورد بودجه های فدرال برای این برنامه، لطفاً از 

.https://rsa.ed.gov/programs.cfm?pc=basic-vr&sub=awards بازدید منایید. 



آیا DVR برای شام مناسب است؟

DVR در مورد

DVR یکی از منابع ایالت برای کمک به افراد ناتوان است تا اقدام 

به آماده شدن، به دست آوردن، حفظ، پیرشفت یا بازپس گیری شغل 

شوند. DVR ضمن همکاری با سازمان ها و کسب وکارها، فرصت های 

اشتغال برای افراد ایجاد می کند.

خدمات DVR به چه کسانی ارائه می شود

افرادی که به دنبال اشتغال معنادار و امن هستند، اما 

معلولیت هایشان سدی بر رس راه دستیابی به هدف شغلی است.

DVR می تواند به شام کمک کند به رس کار بروید

 کارمندان DVR به شام کمک خواهند کرد اطالعات موردنیازتان 

 را جهت تصمیم گیری صحیح 

در این موارد به دست آورید:

نوع شغل مدنظرتان  •

مراحل الزامی برای   • 

 دستیابی به هدف 

شغلی خود

 شام با پشتیبانی 

DVR خواهید توانست: 

طرحی گام به گام   • 

 جهت دستیابی به 

 هدف شغلی خود 

طراحی و اجرا کنید

برنامه اشتغال

مشاور DVR مشاوره و راهنامیی مستمر ارائه می دهد و در ایجاد 

 طرح استخدام شخصی شده )IPE( به شام پشتیبانی ارائه می دهد. 

از جمله:

انتخاب هدف شغلی؛  •

تعیین اقدامات و خدماتی که برای دستیابی به هدف شغلی   • 

شام نیاز است؛ و

کار بر فعالیت های مشخص شده در طرح شام. که می تواند   • 

شامل این موارد باشد:

مترین و آموزش  –  

جستجوی شغل  –  

جستجو در منابع و مراجع مرتبط با شغل  –  

آموزش جستجوی شغل  –  

رزومه و روش های مصاحبه  –  

کمک در رابطه با تعیین شغل  –  

پشتیبانی در حفظ شغل  –  

اشتغال موفق

پس از به دست آوردن شغل، DVR همچنان حداقل 90 روز   • 

 با شام در ارتباط خواهد بود تا اطمینان حاصل کند شغل 

برای شام مناسب است.

پس از گذشت 90 روز، اگر رشایط شام در آن شغل خوب بود   • 

و به خدماتی دیگر نیاز نبود، شام و مشاور DVR تصمیم 

می گیرید چه زمانی پرونده تان را ببندید.

پس از اشتغال

اگر پس از بسته شدن پرونده و اشتغال موفقیت آمیزتان به کمک   •

نیاز داشتید، DVR می تواند پرونده تان را مجدداً باز کند و برای 

اینکه شغلتان را حفظ کنید به شام کمک کند.

اگر شغل خود را از دست بدهید، DVR می تواند در درخواست   •

مجدد خدمات DVR و یافنت شغلی مشابه به شام کمک کند.

روند توانبخشی

درخواست

DVR اطالعاتی در   • 

 رابطه با خدمات 

 توانبخشی شغلی 

 در اختیارتان قرار 

خواهد داد.

پیش از اینکه بتوان   • 

 خدمات را رشوع کرد 

 باید درخواستی نزد 

DVR تکمیل منایید.

مشاور DVR درخواست شام را بررسی می کند تا تعیین   • 

 شود آیا واجد رشایط دریافت خدمات DVR هستید یا خیر. 

واجد رشایط بودن

شام در این رشایط واجد رشایط دریافت خدمات DVR هستید:

دچار ناتوانی جسمی، ذهنی یا حرکتی باشید که باعث ایجاد   • 

مانع بر رس اشتغال شام شده باشد؛ 

به خدمات توانبخشی شغلی جهت دریافت یا حفظ شغل   • 

نیاز داشته باشید؛ و

در نتیجه دریافت خدمات DVR قادر به کار کردن باشید.  •

تیم مشاوره DVR شام، سوابقی جهت ثبت هویت، ناتوانی و 

 وضعیت کار شام جمع آوری می کند. اگر هیچ مدرکی در مورد 

 ناتوانی شام وجود نداشته باشد، ممکن است الزم باشد برای 

 تأیید یا نشان دادن واجد رشایط بودن خود معاینه پزشکی 

یا آزمایش  انجام دهید. 

فهرست انتظار

اگر DVR به دلیل محدودیت های بودجه قادر به ارائه خدمات به 

متام افراد واجد رشایط نباشد، باید فهرست انتظاری برای خدمات 

 ایجاد کند. طبق قانون، DVR موظف است اولویت تخصیص 

خدمات را به افراد دچار بیشرت ناتوانی دهد. 

 افراد بر اساس میزان ناتوانی و تاریخی که برای خدمات 

 درخواست داده اند از فهرست انتظار انتخاب می شوند. یکی 

 از مشاوران DVR میزان ناتوانی و طبقه بندی اولویت را تعیین 

 و به عنوان بخشی از فرایند واجد رشایط بودن، شام را در 

جریان این تصمیم قرار خواهد داد.

ارزیابی شغلی

 شام و مشاور DVR شام انواع شغل هایی را بررسی می کنید که 

مطابق با ارزیابی شغلی شام باشند. این موارد را بررسی خواهید کرد:

نقاط قوت، توانایی ها و عالئق شام؛  •

سابقه کار و مهارت های شام؛ و  •

اطالعاتی در مورد روندهای بازار کار محلی.  •

یا این موارد را تکمیل می کنید:

آزمون های عالئق یا استعداد؛ یا  •

آزمودن شغل.   •


