Dịch Vụ Tìm Việc Làm và Huấn
Luyện Nhân Viên
Các tổ chức của tiểu bang và địa phương làm việc cùng nhau để cung cấp dịch vụ tìm việc
làm và huấn luyện nhân viên không mất chi phí qua các văn phòng America’s Job Center of
CaliforniaSM (AJCC).
Nhân viên tư vấn nghề nghiệp của AJCC giúp những người tìm việc làm xác định mối quan
tâm, đánh giá kỹ năng, và tìm ra các công việc đang cần người, và huấn luyện.

Các Dịch Vụ của AJCC
•

Tiếp cận tới cơ hội học hành và huấn luyện nghề dẫn
tới con đường nghề nghiệp mới.

•

Trợ giúp tìm việc làm và viết lý lịch, giới thiệu việc làm,
giúp đỡ sắp xếp việc làm, và huấn luyện nghề nghiệp.

•

Các hội thảo liên quan tới việc làm và các buổi giới
thiệu việc làm được thực hiện từ xa.

•

Công cụ tìm hiểu việc làm và thông tin thị trường lao
động.

•

Văn phòng tài nguyên bao gồm máy điện toán có
Internet, điện thoại và máy fax.

•

Tiếp cận tới tài nguyên việc làm trên mạng CalJOBSSM
(CalJOBS.ca.gov) của California với hàng triệu bản tin
tuyển người từ hơn 30,000 nhà tuyển dụng.

•

Giới thiệu tới các dịch vụ hỗ trợ, bao gồm chăm sóc
trẻ em, tiện ích, nhà ở, và trợ giúp đưa đón.

Cách Tìm Văn Phòng AJCC Địa
Phương:
•

Xin ghé vào CareerOneStop’s
American Job Center Finder
(careeronestop.org/LocalHelp/
service-locator.aspx).

•

Nhập tên thành phố, tiểu bang, Mã
Bưu Chánh để tìm văn phòng AJCC
ở gần quý vị nhất.

Chúng tôi khuyên quý vị nên xin hẹn
trước vì các dịch vụ cho khách ghé vào
thăm còn có giới hạn.
Hầu hết các văn phòng AJCCs có dịch
vụ từ xa, qua điện thoại hoặc tới trực
tiếp. Dịch vụ và giờ có thay đổi, và có
thể thay đổi. Xin vui lòng gọi hoặc email
cho văn phòng AJCC địa phương để
xác nhận giờ làm việc hoặc có sẵn dịch
vụ trước khi ghé tới văn phòng.

LƯU Ý: Trợ giúp chung để đòi quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp (UI) có sẵn tại
hầu hết các văn phòng AJCC. Các văn phòng AJCC hiện không có trợ giúp
giải quyết đơn đòi quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp hiện tại.
Để được giúp đỡ cụ thể về tình trạng đơn đòi quyền lợi UI của quý vị, xin vui
lòng đăng nhập vào UI OnlineSM hoặc gọi 800-300-5616.
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