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Le të shkojmë në punë!   
 

Çfarë duhet të prisni nga koordinatori i mbështetjeve në 
procesin e punësimit 

 
• Biseda të menduara mirë në lidhje me punësimin në çdo mundësi që jepet  

 
• Lehtësim i bisedave rreth punësimit gjatë takimeve ISP duke bërë pyetje specifike 

në lidhje me pikat e forta në punë, aftësitë, interesat dhe prioritetet në punë 
 
• Mbështetje për ju dhe pjesëtarët e familjes ose skuadrës suaj mbi mundësitë dhe 

burimet që janë në dispozicion, duke përfshirë bisedat se si të ndërtohen mbështetje 
rreth punësimit sipas dëshirës dhe nevojës 

 
• Rekomandim përmes procesit të rekomandimit të detyrueshëm në Office of 

Vocational Rehabilitation (OVR - Zyra e Rehabilitimit Profesional) si hap i parë në 
procesin e punësimit 

 
• Rekomandim në shërbimet e punësimit dhe mbështetje e ndjekje në emrin tuaj   
 
• Sigurohu që Service Preference Packet (Paketa e Preferencës së Shërbimit) dhe 

Prioritization of Urgency of Need for Services (PUNS - Prioritizimi i Urgjencës së 
Nevojës për shërbime) të jetë e përditësuar  

 
• Sigurohu që ISP përmban rezultate që janë të qarta dhe të përqendruara te 

punësimi 
 
• Dallo dhe ndihmo me mundësitë e transportit, duke përfshirë por jo vetëm ndihmën 

familjare, SEPTA, dhe aplikimin për CCT Connect kur është e nevojshme 
 
• Monitoro shërbimet e punësimit për t'u siguruar që po bëhet progres 
 
• Përqendrohu në shërbimet e pandërprera kur punon me disa organizata financimi  
 
• Jepi familjes burimet për të kontaktuar konsulentët e përfitimeve për të kuptuar se si 

Supplemental Security Income (SSI - Të ardhura shtesë nga sigurimet) dhe Social 
Security Disability (SSD - Të ardhura nga sigurimet për aftësi të kufizuara) ndikohen 
nga puna 

 
• Monitoro kënaqësinë me punën dhe diskuto synimet e ardhshme  
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