
DVR cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau để giúp quý vị chuẩn bị, kiếm được và duy trì việc làm. Các dịch 
vụ quý vị sử dụng còn tùy thuộc vào nhu cầu và hoàn cảnh cá nhân của quý vị. DVR có thể cung cấp cho quý 
vị thông tin cần thiết để trợ giúp quý vị trong việc quyết định các dịch vụ nào quý vị cần để đạt được mục tiêu 
việc làm của quý vị. Việc này bao gồm:

Dịch vụ thẩm định để đánh giá ưu điểm, khả năng, kỹ năng làm việc và sở thích của quý vị và trợ giúp quý vị chọn 
lựa một mục tiêu việc làm và DVR hỗ trợ các dịch vụ quý vị cần để đạt được mục tiêu đó.

Dịch vụ hoạch định phúc lợi để giúp quý vị hiểu cách thức làm việc 
có thể ảnh hưởng đến các phúc lợi tiền mặt hoặc y tế dành cho người 
khuyết tật (ví dụ: Phụ Cấp Thu Nhập An Sinh hoặc Bảo Hiểm Khuyết 
Tật An Sinh Xã Hội) mà quý vị nhận được.

Dịch vụ tư vấn và hướng dẫn được cung cấp trong suốt quy trình 
phục hồi chức năng nhằm giúp quý vị đưa ra các quyết định đúng 
về cách thức đạt được mục tiêu của quý vị.

Dịch vụ sống độc lập để giúp quý vị hiểu các khó khăn về khuyết 
tật ngăn cản quý vị đi làm. Việc này bao gồm, nhưng không giới 
hạn về:

•   Huấn luyện việc tự chăm sóc

 •   Quản lý tiền bạc

 •   Sử dụng phương tiện đi lại công cộng

Dịch vụ công nghệ trợ giúp để giúp quý vị loại bỏ rào cản giao tiếp và/hoặc thể chất có thể ngăn cản quý 
vị kiếm được và duy trì việc làm quý vị muốn. Các dịch vụ này có thể bao gồm những thiết bị như là máy trợ 
thính, máy trợ giúp thị giác hoặc phần mềm máy tính đặc biệt. Quý vị có thể thăm dò cùng với tư vấn viên của 
quý vị cách thức công nghệ có thể giúp quý vị đạt được mục tiêu việc làm của quý vị.

Huấn luyện hoặc giáo dục để giúp quý vị xây dựng các kỹ năng  
và đáp ứng các điều kiện việc làm.

Dịch vụ sắp xếp việc làm để giúp quý vị thực hiện tìm việc của 
quý vị, bao gồm:

•  Trợ giúp hoàn tất các mẫu đơn xin việc 

•  Trình bày lý lịch 

•  Thực hành các kỹ năng phỏng vấn và nhận biết các hướng  
dẫn việc làm

Các Dịch Vụ Hiện Có Từ DVR
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Nhiệm Vụ
Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp các cá nhân 
khuyết tật tham gia đầy đủ trong cộng đồng của  
họ thông qua việc làm có ý nghĩa.

Tầm Nhìn
Các chuyên gia tận tụy dẫn đầu lĩnh vực phục hồi 
chức năng hướng nghiệp, chuyển giao các kinh 
nghiệm đặc biệt cho mọi khách hàng, mọi lúc.

Giá Trị
•  Tính minh bạch thông qua sự giao tiếp rõ ràng 

và thành thật với khách hàng, nhân viên và  
đối tác

•  Hành động cùng với Hòa Nhập, giữ gìn đạo  
đức và giá trị về nghề nghiệp của chúng tôi

•  Đẩy mạnh văn hóa Trao Quyền cho khách hàng 
và nhân viên

•  Đưa ra các phương pháp luyện tập phục hồi  
chức năng thông qua Sự Đổi Mới

•  Cộng tác với khách hàng, nhân viên và đối tác  
để đưa ra các kết quả

•  Cam kết Tính Đa Dạng, Công Bằng và Hòa 
Nhập dưới mọi hình thức của nó để đạt được 
chuẩn mực xuất sắc
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Sử Dụng Các Khả 
Năng Của Quý Vị

Nha Phục Hồi Chức Năng  
Hướng NghiệpCác ngân quỹ Tiểu Bang và Liên Bang được sử dụng để cung 

cấp các dịch vụ DVR. Chương trình VR nhận được khoảng 78 
phần trăm ngân quỹ Liên Bang và 22 phần trăm ngân quỹ  
Tiểu Bang. Để biết thông tin chi tiết về số tiền đô la của 

ngân quỹ Liên Bang dành cho chương trình, xin truy cập vào 
https://rsa.ed.gov/programs.cfm?pc=basic-vr&sub=awards.



DVR có dành cho quý 
vị không?
Giới thiệu về DVR
DVR là nguồn lực toàn tiểu bang trợ giúp những 
người khuyết tật để chuẩn bị, bảo đảm, duy trì,  
thăng tiến, hoặc kiếm lại việc làm. DVR hợp tác  
với các tổ chức và doanh nghiệp để phát triển  
các cơ hội việc làm.

DVR phục vụ cho ai
Những người tìm kiếm việc làm có ý nghĩa và bảo 
đảm nhưng tình trạng khuyết tật của họ có thể dẫn 
đến một hoặc nhiều rào cản đối với việc đạt được 
mục tiêu việc làm.

DVR có thể  
trợ giúp quý  
vị đi làm
Nhân viên DVR sẽ giúp 
quý vị có được thông 
tin quý vị cần để ra 
một quyết định  
đúng về:

•  Loại việc làm quý vị 
muốn

•  Các bước cần để 
đạt được mục tiêu  
việc làm của quý vị

Với sự trợ giúp từ DVR, quý vị sẽ: 

•  Phác thảo và thực hiện một kế hoạch từng bước 
một để đạt được mục tiêu việc làm của quý vị

Chương Trình Việc Làm
Tư vấn viên DVR của quý vị cung cấp dịch vụ tư vấn 
và hướng dẫn đang diễn ra để hỗ trợ quý vị trong 
quá trình phát triển Chương Trình Việc Làm Cá Nhân 
(IPE) của quý vị. Việc này bao gồm:

•  Chọn lựa một mục tiêu việc làm;

•  Phác thảo các bước và dịch vụ nào quý vị cần để 
đạt được mục tiêu việc làm của quý vị; và

•  Thực hiện các hoạt động được phác thảo trong 
chương trình của quý vị. Các hoạt động này có thể 
bao gồm:

 –  Huấn luyện và giáo dục

 –  Tiến hành tìm việc

 –  Nghiên cứu các nguồn lực và giới thiệu liên 
quan đến việc làm

 –  Huấn luyện tìm việc

 –  Kỹ thuật viết lý lịch và phỏng vấn

 –  Trợ giúp sắp xếp việc làm

 –  Hỗ trợ để duy trì việc làm

Tìm Được Việc Thành Công
•  Sau khi quý vị kiếm được việc làm, DVR sẽ vẫn giữ 

liên lạc với quý vị ít nhất 90 ngày để bảo đảm việc 
làm này rất phù hợp.

•  Sau 90 ngày, nếu quý vị làm tốt công việc và không 
cần đến các dịch vụ khác, quý vị và tư vấn viên DVR sẽ 
quyết định thời điểm để đóng hồ sơ của quý vị.

Hậu Việc Làm
•  Nếu quý vị cần trợ giúp sau khi hồ sơ của quý vị đã 

được đóng lại và quý vị tìm được việc thành công, 
DVR có thể mở lại hồ sơ của quý vị và trợ cấp để 
giúp quý vị duy trì việc làm của mình.

•  Nếu quý vị mất việc của mình, DVR có thể giúp quý 
vị nộp đơn xin hưởng các dịch vụ DVR một lần nữa 
và có thể giúp quý vị tìm một việc làm tương tự.

Quy Trình Phục Hồi Chức Năng
Đơn Xin
•  DVR sẽ cung cấp  

cho quý vị thông tin 
về các dịch vụ phục 
hồi chức năng  
hướng nghiệp.

•  Quý vị phải hoàn tất 
đơn xin với DVR trước 
khi các dịch vụ có thể 
bắt đầu.

•  Đơn xin của quý vị sẽ 
được một tư vấn viên 
DVR tái xét để xác định 
xem quý vị có hội đủ điều kiện để hưởng các dịch 
vụ DVR hay không.

Việc Hội Đủ Điều Kiện
Quý vị hội đủ điều kiện hưởng các dịch vụ DVR  
nếu quý vị:

•  Bị khuyết tật về thể chất, tâm thần hoặc cảm xúc  
sẽ dẫn đến rào cản đối với việc làm;

•  Quý vị yêu cầu các dịch vụ phục hồi chức năng 
hướng nghiệp để kiếm được hoặc duy trì việc  
làm; và

•  Quý vị có khả năng làm việc do nhận được các  
dịch vụ DVR.

Nhóm tư vấn DVR của quý vị thu thập các dữ liệu để 
chứng minh việc nhận dạng, khuyết tật, và tình trạng 
việc làm của quý vị. Nếu các dữ liệu về khuyết tật của 
quý vị không còn tồn tại, quý vị có thể cần phải hoàn 
tất việc khám sức khỏe hoặc xét nghiệm để xác minh 
hoặc chứng minh việc hội đủ điều kiện.

Danh Sách Chờ
Nếu DVR không thể phục vụ cho từng cá nhân hội đủ 
điều kiện do các hạn mức tài trợ, họ phải lập một danh 
sách chờ dịch vụ. Theo luật, DVR phải ưu tiên dịch vụ 
cho các cá nhân bị khuyết tật đáng kể nhất. 

Các cá nhân sẽ được chọn từ danh sách chờ dựa vào 
tình trạng khuyết tật đáng kể của họ và ngày họ đã nộp 
đơn xin hưởng các dịch vụ. Một tư vấn viên DVR sẽ xác 
định tình trạng khuyết tật đáng kể và diện ưu tiên, đồng 
thời thông báo cho quý vị về việc xác định này như là 
một phần của quy trình hội đủ điều kiện.

Thẩm Định Hướng Nghiệp
Quý vị và tư vấn viên DVR của quý vị thăm dò các  
loại việc làm phù hợp với thẩm định hướng nghiệp 
của quý vị. Quý vị sẽ xem xét lại:

•  Ưu điểm, khả năng và sở thích của quý vị;

•  Quá trình và kỹ năng làm việc của quý vị; và

•  Thông tin về các xu hướng thị trường việc làm  
địa phương.

Hoặc quý vị có thể hoàn tất:
•  Các bài kiểm tra sở thích và/hoặc trắc nghiệm  

khả năng làm việc; hoặc

•  Thử việc.


