
   NHÀ TUYỂN DỤNG 

Tái Mở Cửa Kinh Doanh và Tuyển 
Dụng Nhân Viên 

Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) cung cấp các chương trình miễn phí, nguồn tài nguyên và dịch vụ 
có giá trị để hỗ trợ quý vị tái mở cửa kinh doanh. 

Ghi danh tham gia Chương Trình Chia 
Sẻ Công Việc 
Chương trình Work Sharing Program có sẵn cho bất kỳ 
nhà tuyển dụng nào bị cắt giảm sản xuất, dịch vụ hoặc 
các tình trạng khác có thể khiến quý vị phải tìm kiếm 
một giải pháp thay thế cho việc sa thải. Chương trình 
này có thể phần nào cung cấp trợ cấp thất nghiệp để bổ 
sung cho số giờ làm việc bị giảm – giúp quý vị giảm 
thiểu chi phí tuyển dụng và đào tạo sau này khi tình hình 
kinh doanh được cải thiện. 

Nếu quý vị đã cho nghỉ việc không lương hoặc sa thải 
nhân viên trong thời kỳ đại dịch, chương trình Work 
Sharing có thể giúp quý vị có thể tiếp tục tuyển dụng lại 
nhân viên với thời gian làm việc đã được cắt giảm. 
Những nhân viên này có thể tiếp tục nhận thêm khoản 
trợ cấp thất nghiệp của liên bang trị giá $300 một tuần, 
cũng như được trợ cấp một phần tiền lương theo 
chương trình trợ cấp thất nghiệp thông thường của họ. 
Chính phủ liên bang đài thọ 100% chi phí trợ cấp Chia 
Sẻ Công Việc. 

EDD gần đây đã tự động hóa việc đăng ký Work Sharing 
và quy trình chứng nhận hàng tuần, giúp chủ lao động và 
nhân viên tận dụng được chương trình hữu ích này 
nhanh chóng và dễ dàng hơn. 

Tối Đa Hóa Các Cơ Hội Việc Làm 
CalJOBSSM là một hệ thống trao đổi nguồn nhân công 
miễn phí cho phép quý vị tiếp cận trực tiếp với nguồn 
nhân công đang tìm việc lớn nhất trong tiểu bang, 24 giờ 
trong ngày, bảy ngày trong tuần. Với Cal- JOBS, quý vị 
có thể: 
• Đăng tin tuyển dụng không giới hạn.
• Sử dụng trình tuyển dụng ảo 24 giờ để tìm các

ứng viên đủ tiêu chuẩn.
• Liên hệ với các ứng viên tiềm năng.

Liên Hệ với Trung Tâm Tìm Kiếm Việc 
Làm Hoa Kỳ Bang California (America’s 
Job Center of California, AJCC) Tại Địa 
Phương 
America’s Job Center of CaliforniaSM là nơi giúp quý vị dễ 
dàng tiếp cận với các dịch vụ liên quan đến việc làm 
của tiểu bang. Nhân viên tại AJCC có thể giúp quý vị 
đáp ứng được nhu cầu nhân lực của mình bằng cách 
cung cấp: 
• Các chiến dịch tuyển dụng tập trung cho cơ sở kinh

doanh của quý vị.
• Cơ sở vật chất và các dịch vụ lên lịch giúp

sàng lọc và phỏng vấn các ứng viên.
• Tiếp tục tìm kiếm để phù hợp với vị trí quý vị đang

tuyển dụng.
• Hỗ trợ ngày hội việc làm để phù hợp với nhu cầu

sẵn có về làm việc ảo hoặc trực tiếp.
• Các nguồn tài nguyên giúp đáp ứng nhu cầu

đào tạo của quý vị, bao gồm hỗ trợ hoàn trả tại
nơi làm việc và các khoản trợ cấp khác.

• Hội thảo về các chủ đề như tình hình thị trường
lao động, luật lao động, các vấn đề nhân sự, thuế
thu nhập cá nhân, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Bảo
Hiểm Khuyết Tật, v.v.

Truy cập Office Locator của chúng tôi để biết địa chỉ của 
gần 200 văn phòng AJCC trên toàn tiểu bang. 

Truy Cập Thông Tin Về Thị Trường Lao Động 
State and local labor market data có sẵn để giúp quý vị lập 
kế hoạch mở rộng kinh doanh, chuyển vị trí cơ sở cũng như 
các nhu cầu tuyển dụng và đào tạo trong tương lai. Hàng 
nghìn thống kê cập nhật gồm dữ liệu tiền thù lao và tiền 
lương, xu hướng nghề nghiệp, thông tin nhân khẩu học, 
thống kê việc làm, v.v. Truy cập CalJOBS để xem danh sách 
các dịch vụ về thị trường lao động. Để yêu cầu các dịch vụ, 
dữ liệu tùy chỉnh hoặc để biết thêm thông tin về những nội 
dung chúng tôi đã đề cập, vui lòng liên hệ với local Labor 
Market Consultant (PDF).  
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https://edd.ca.gov/Unemployment/Work_Sharing_Program.htm
https://www.caljobs.ca.gov/
https://www.caljobs.ca.gov/
https://edd.ca.gov/Jobs_and_Training/TCLobby.htm
https://edd.ca.gov/office_locator/
https://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/
https://www.caljobs.ca.gov/vosnet/Default.aspx
https://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/file/resource/LMIConsultants.pdf
https://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/file/resource/LMIConsultants.pdf
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Tận Dụng Các Nguồn Tài Nguyên Khác 
TÍN DỤNG THUẾ BẢO 

ĐẢM SỰ TRUNG THỰC 

HỎI EDD 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN 
CHO CHỦ LAO ĐỘNG 
TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

CAL/OSHA COVID-19 

Tax credits có sẵn cho chủ lao động thuê nhân công từ những 
nhóm đối tượng mục tiêu nhất định phải chịu những trở ngại 
về việc làm. 

Fidelity Bonding Program cung cấp các dịch vụ ràng buộc để 
giúp giảm bớt mối lo ngại cho nhà tuyển dụng trong việc tuyển 
dụng những người từng phạm tội và những người xin việc 
không minh bạch. Chương trình ràng buộc của chúng tôi được 
cung cấp miễn phí cho nhà tuyển dụng, nhân viên và người 
tìm việc tại AJCC trên khắp tiểu bang. 

Ask EDD cung cấp lựa chọn trực tuyến thuận tiện cho nhà 
tuyển dụng để báo cáo về những nhân viên có thể từ chối một 
lời đề nghị việc làm phù hợp. Việc từ chối một lời đề nghị việc 
làm phù hợp mà không có lý do chính đáng có thể ảnh hưởng 
đến khả năng đáp ứng các điều kiện nhận trợ cấp thất 
nghiệp của một nhân viên. Chủ lao động có thể tìm hiểu thêm 
về quy trình báo cáo của Ask EDD qua YouTube video. 

Local Employer Advisory Councils  là các tổ chức phi lợi nhuận 
độc lập hợp tác với EDD nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ 
việc làm ở California. Tham dự hội thảo và hội nghị để cập 
nhật thông tin về luật lao động, các vấn đề về nhân sự và 
chiến lược tại nơi làm việc. Học cách tiết kiệm thời gian và 
tiền bạc và có cơ hội kết nối với các nhà tuyển dụng khác. 

Các Cal/OSHA COVID-19 Guidance and Resources có thể giúp 
quý vị cập nhật về cách bảo vệ nhân viên và nơi làm việc của 
mình trong đại dịch COVID-19. 

Truy cập Employers: Reopening Your Business and Hiring 
Employees  (Employers: Reopening Your Business and Hiring 
Employees) để biết thêm thông tin về các chương trình và 
dịch vụ hiện có. 
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https://edd.ca.gov/Jobs_and_Training/Tax_Credits_Incentives.htm
https://edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de8714ff.pdf
https://edd.ca.gov/Unemployment/Employer_Information/report-refusal-of-work.htm
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hH57YOmzmls
https://edd.ca.gov/Jobs_and_Training/California_Employer_Advisory_Council.htm
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://edd.ca.gov/Jobs_and_Training/employers-reopen-and-hire.htm
https://edd.ca.gov/Jobs_and_Training/employers-reopen-and-hire.htm
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