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Hãy Cùng Bắt tay Làm Việc! 
   

Bạn Nên Kỳ vọng Gì từ Điều phối viên Hỗ trợ trong 
Quá trình Việc làm 

 
• Đối thoại sâu sắc liên quan đến việc làm bất cứ khi nào có cơ hội  

 
• Tạo điều kiện đối thoại về việc làm trong các cuộc họp ISP bằng cách đặt câu 

hỏi cụ thể liên quan đến công việc bao gồm điểm mạnh, kỹ năng, mối quan tâm 
và ưu tiên trong công việc 

 
• Hỗ trợ bạn và các thành viên gia đình bạn hoặc nhóm của bạn về các lựa chọn 

và nguồn lực sẵn có, bao gồm đối thoại về cách phát triển hỗ trợ liên quan đến 
việc làm theo mong muốn và nhu cầu 

 
• Giới thiệu bạn qua quá trình giới thiệu bắt buộc tới Văn phòng Phục hồi Huấn 

nghiệp (OVR) như là bước đầu tiên trong quá trình việc làm 
 

• Tham khảo các dịch vụ và hỗ trợ việc làm và theo dõi thay mặt cho bạn   
 

• Đảm bảo rằng Gói Ưu đãi Dịch vụ và Ưu tiên cho Nhu cầu Khẩn cấp về Dịch vụ 
(PUNS) được cập nhật  

 
• Đảm bảo ISP có kết quả rõ ràng và chú trọng vào việc làm 

 
• Xác định và trợ giúp các phương tiện đi lại, bao gồm nhưng không giới hạn ở hỗ 

trợ gia đình, SEPTA, và xin đăng ký CCT Connect khi cần thiết 
 

• Theo dõi các dịch vụ việc làm để đảm bảo đang có tiến bộ 
 

• Chú trọng vào các dịch vụ liền mạch khi làm việc với nhiều tổ chức tài trợ  
 

• Cung cấp cho gia đình bạn nguồn lực để liên hệ với nhân viên tư vấn phúc lợi để 
tìm hiểu việc làm ảnh hưởng như thế nào đến Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI), 
và Khuyết tật An sinh Xã hội (SSD) 

 
• Theo dõi mức độ hài lòng với việc làm và thảo luận các mục tiêu tương lai  
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