
ທ່ານຫວ່າງງານຫືຼກຳ�ລັງຊອກຳຫາຊ່ອງທາງຍົກຳລະດັບທັກຳສະຂອງຕົນເອງຫືຼຊອກຳຫາອາຊີບໃໝ່ບ?ໍ
ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອກຳານຝຶກຳອົບຮົມຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍອາດຈະເໝາະສົມສ�ລັບທ່ານ!

ຄ�ແນະນ�ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫືຼອກຳານຝຶກຳອົບຮົມຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ

ເງນິຊວ່ຍເຫຼືອການຝຶກອົບຮມົຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍແມນ່ຫຍັງ?

California Training Benefits (CTB, ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ການຝຶກ ອບົ ຮົມ ຂອງ ລັດ ຄາ ລ ິຟໍ ເນຍ)  ເຮັດ ໃຫ້ ທ່ານ ສືບ ຕໍ່ ການ ສຶ ກ ສາ ຂອງ ຕົນ ເອງ, ຍົກ ລະ ດັບ ທັກ ສະ 
ຄວາມ ຊ� ນານ ຫຼື ຮຽນ ຮູ ້ເ ລືອ່ງ ການ ຄາ້ ໃໝ ່ໄດ ້ໂດຍ ການ ເຂົ້າ ຮຽນ ໃນ ໂຮງ ຮຽນຂອງ Employment Development Department (EDD, ກະ ຊວງພັດ ທະ ນາ 
ການ ຈາ້ງ ງານ) ທ່ີ ໄດ ້ຮັບ ອະ ນຸ ມັດ ຫຼື ໂຄງ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ໃນ ຂະ ນະ ທ່ີທ່ານ ໄດ ້ຮັບ Unemployment Insurance (UI, ປະ ກັນ ໄພ ຫວາ່ງ ງານ ຢູ)່.

ເຫດຜົນທ່ີເຂົ້ າຮ່ວມ
ຜູ້ ທ່ີ ມ ີສິດເຂົ້າ ຮວ່ມ CTB ສາ ມາດ:

• ຍົກ ລະ ດັບ ຄວາມ ຮູ ້ແລະ ທັກ ສະ ປັດ ຈຸ ບັນໃຫ້ ສູງ ຂຶນ້.

• ພັດ ທະ ນາ ທັກ ສະ ໃໝ ່ສ� ລັບເສັນ້ ທາງ ອາ ຊບີ ທ່ີ ໜາ້ ຕືນ່ ເຕັນ້.

• ໄດ ້ຮັບ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ UI ເພ່ີມ ຕືມ່ ອກີ ຫຼາຍ ອາ ທິດ ຖາ້ ໄດ ້ຮັບ ອະ ນຸ ມັດ ໃຫ້ ມ ີການ ຕໍ່ ເວ ລາ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ.

ຖາ້ ໄດ ້ຮັບ ອະ ນຸ ມັດ ໃຫ້ ໄດ ້ຮັບ CTB, ທ່ານ ຈະ ໄດ ້ຮັບ ການ ຍົກ ເວັນ້ ຈາກ ເງືອ່ນ ໄຂ ກ� ນົດ ການ ມ ີສິດ ໄດ ້ຮັບ UI ປະ ຈ� ອາ ທິດທ່ີ ຈະ ຕອ້ງ ໄດ ້ພ້ອມ ເຮັດ ວຽກ,  
ຕັ້ງ ໃຈ ຊອກວຽກ ເຮັດ ແລະ ຍອມ ຮັບ ວຽກເຮັດ, ໃນ ຂະ ນະ ທ່ີ ທ່ານ ເຂົ້າຮຽນ ໃນ ໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ໂຄງ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ທ່ີ EDD ອະ ນຸ ມັດ.

ສ່ີຂັ້ນຕອນເພ່ືອໃຫ້ມີສິດໄດ້ຮັບCTB

ເພ່ືອ ເຂົ້າ ຮວ່ມ ໃນ CTB, ທ່ານ ຕອ້ງ ມ ີຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ UI ປັດ ຈຸ ບັນ ແລະ ນ� ໃຊ ້ໄດ ້ແລະ ບັນ ລຸ ໄດຕ້າມ ເງືອ່ນ ໄຂ ກ� ນົດ ການ ມ ີສິດ ໄດ ້ຮັບ UI ອືນ່.

ຂ້ັນຕອນທີ 1 - ແຈ້ງລາຍງານວ່າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນ CTB 
ຕດິ ຕໍ່ ຫາ EDD ໂດຍ ທາງ ອອນ ລາຍ, ທາງ ໂທ ລະ ສັບ ຫຼື ໄປ ດວ້ຍ ຕົນ ເອງຢູ່ ທ່ີ America’s Job Center of CaliforniaSM (AJCC, ສູນ ວຽກ ຂອງ ອາ ເມ ຣ ິກາ 
ແຫ່ງ ລັດ ຄາ ລ ິຟໍ ເນຍ) ໃຫ້ ໄວ ເທົ່າ ທ່ີເປັນ ໄປ ໄດ ້ເພ່ືອ ແຈງ້ ລາ ຍ ງານຄວາມ ສົນ ໃຈ ຂອງ ທ່ານ ທ່ີ ຢາກ ເຂົ້າ ຮວ່ມໃນ CTB.

ສ່ິງສໍາຄັນ: ເພ່ືອ ໃຫ້ ໄດ ້ຮັບ ພິ ຈາ ລະ ນາການ ຕໍ່ ເວ ລາ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ, ທ່ານ ຕອ້ງ ຕດິ ຕໍ່ ຫາ ທາງ EDD ກ່ອນ ທ່ີ ທ່ານ ຈະ ໄດ ້ຮັບ ການ ຈາ່ຍ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ UI ອາ ທິດ ທີ 
16 ຂອງ ທ່ານ.

ຂ້ັນຕອນທີ 2 - ຊອກຳໂຄງກຳານທ່ີມີເງື່ອນໄຂມີສິດໄດ້ຮັບ
ທ່ານ ສາ ມາດ ຊອກ ສ� ຫວຼດ ເບິງ່ ຫາຼຍ ໂຮງ ຮຽນ ແລະ ໂຄງ ການ ຝຶກ ອບົ ຮມົ ຕາ່ງໆ ທ່ີ ບັນ ລຸ ໄດ ້ຕາມ ເປ້ົາ ໝາຍ ອາ ຊບີ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ ທ່ານ ມ ີເງືອ່ນ ໄຂຄົບ ຖວ້ນ ໄດ ້ຮບັ 
CTB.  ສ� ລັບ ຂໍ້ ມູນ ເພ່ີມ ຕືມ່ ກ່ຽວ ກບັ ໂຄງ ການ ຝຶກ ອບົ ຮມົ ທ່ີ ມ ີເງືອ່ນ ໄຂ ຄົບ ຖວ້ນ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ ສ� ລບັ ທ່ານ, ໃຫ້ ເບິງ່ພາກ ປະເພດຂອງໂຄງການຝຶກອົບຮົມທ່ີມີເງືອ່ນ
ໄຂຄົບຖ້ວນ.

ຖາ້ ທ່ານເຂ້ົາ ຮວ່ມ ໂຄງ ການ ທ່ີ ລດັ ຖະ ບານ ຈັດ ສະ ເພາະ ຫືຼ ການ ຝຶກ ອບົ ຮມົ ທ່ີ ໃຫ້ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໂດຍ ນາຍ ຈາ້ງ, ສະ ມາຄົມ ການ ຄາ້ ຫຼື ສະ ຫະ ພາບ, ທ່ານ ອາດ ຈະ ໄດ ້
ຮບັ ອະ ນຸ ມັດ ກ່ອນ ທ່ີ ຈະ ໄດ ້ຮບັ CTB. ເຖງິ ແນວ ໃດ ກໍ່ ຕາມ, EDD ຈະ ຕອ້ງ ໄດ ້ກວດ ສອບ ການ ລງົ ທະ ບຽນ ແລະ ການ ເຂ້ົາຮວ່ມ ໃນ ການ ຝຶກ ອບົ ຮມົ ຂອງ ທ່ານ. ຖາ້ ທ່ານ ຈັດ 
ເພ່ືອ ການ ຝຶກ ອບົ ຮມົ ດວ້ຍ ຕົວ ເອງ, ທ່ານ ຕອ້ງ ບັນ ລຸ ໄດ ້ຕາມທກຸມາດ ຖານ ເພ່ືອ ໃຫ້ ມ ີເງືອ່ນ ໄຂ ໄດ ້ຮບັ CTB.

ຂ້ັນຕອນທີ3 - ແຈ້ງລາຍງານກຳານເລ່ີມຕ້ົນເຂົ້ າຮ່ວມຮຽນ
ຖາ້ ປັດ ຈຸ ບັນ ທ່ານ ກ� ລັງ ເຂົ້າ ໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ໂຄງ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ຢູ,່ ໃຫ້ ແຈງ້ ລາຍ ງານ ການ ເຂົ້າ ຮວ່ມ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ ແກ່ EDD ເມືອ່ ທ່ານ ຍືນ່ ຫຼື ເປີດ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ UI 
ຄນື ໃໝ.່ ອກີ ຢ່າງ ໜຶງ່, ໃຫ້ ແຈງ້ບອກ EDD ໃນ ອາ ທິດທ່ີ ທ່ານເລີມ່ຕົ້ນເຂົ້າ ໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ເມືອ່ ທ່ານ ຢັ້ງ ຢືນ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ. ທ່ານ ອາດ ຈະ ຕດິ ຕໍ່ ຫາ 
EDD ໂດຍ ທາງ ອອນ ລາຍ, ທາງ ໂທ ລະ ສັບ ຫຼື ໄປ ດວ້ຍ ຕົນ ເອງຢູ່ ທ່ີ AJCC ໃນ ທ້ອງ ຖິນ່ ຂອງ ທ່ານ ໄດ ້ນ� ອກີ. ທ່ານ ພຽງ ແຕ ່ຈ� ເປັນ ຕອ້ງ ແຈງ້ ລາຍ ງານ ການ ເລີມ່ 
ຕົ້ນ ການ ເຂົ້າ ຮວ່ມ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ ໃນ ອາ ທິດ ທ່ີ ທ່ານ ເລີມ່ ຕົ້ນ ເຂົ້າ ຮຽນ ຫຼື ຝຶກ ອບົ ຮົມນ້ັນ.

* ສ� ລບັ ການ ຝຶກ ອບົ ຮມົ Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA, ກດົ ໝາຍການ ເສີມ ສ້າງແຮງ ງານ ແລະ ໂອ ກາດ ) ຫຼື Trade Adjustment 
Assistance (TAA, ການຊວ່ຍເຫຼືອການປັບປ່ຽນການຄາ້), ໃຫ້ ຕດິ ຕໍ່ ຫາ ຕົວ ແທນ ຂອງ ທ່ານ ຢູ່ ທ່ີ AJCC ເພ່ືອ ແຈງ້ ລາຍ ງານ ການ ເຂ້ົາ ຮວ່ມ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ.

ຂ້ັນຕອນທີ4 - ໃຫ້ຂໍ້ມູນກຳານຝຶກຳອົບຮົມ
EDD ຈະ ຕອ້ງ ການ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ໂຄງ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ຂອງ ທ່ານ ເພ່ືອ ກ� ນົດ ການ ມ ີສິດ ໄດ ້ຮັບ CTB ຂອງ ທ່ານ. ທ່ານ ອາດ ຈະ ໄດ ້ຮັບ ແບບ ສອບ ຖາມ 
ໂດຍ ທາງ ໄປ ສະ ນ ີຫຼື ໄດ ້ຮັບ ການ ນັດ ໝາຍ ສ� ພາດ ທາງ ໂທ ລະ ສັບ ກັບ ຕົວ ແທນ ຂອງ EDD.

ຈົ່ງ ກຽມ ພ້ອມບອກວັນ ທີ ແລະ ຕາ ຕະ ລາງ ເວ ລາ ການ ເຂົ້າ ຮວ່ມ ຂອງ ທ່ານ, ລວມ ທັງ ໄລ ຍະ ພັກ ຫຼື ວັນ ພັກ,  ເປົ້ າ ໝາຍ ການ ເຂົ້າ ຮວ່ມ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ຫຼື ອາ ຊບີ ຂອງ ທ່ານ 
ແລະ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ສະ ຖານ ຝຶກ ອບົ ຮົມ.  ການກວດ ສອບ ການ ເຂົ້າ ຮວ່ມ ຮຽນ ຂອງ ທ່ານ ໂດຍ ຕົວ ແທນ ທ່ີ ໄດ ້ຮັບ ອະ ນຸ ຍາດ ຢູ່ ໃນ ໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ບອ່ນ ຝຶກ 
ອບົ ຮົມ ຂອງ ທ່ານ ອາດ ຈະ ມ ີຄວາມ ຈ� ເປັນ ຕອ້ງ ໄດ ້ເຮັດ ໂດຍ ການ ຕອບ ແບບ ສອບ ຖາມ ເສີມ ຕືມ່ ອກີ.

ສ່ິງສໍາຄັນ: ຕອບ ຄ� ຖາມ ແບບ ຟອມ ໃຫ້ ຄົບ ຖວ້ນ ແລະ ສ່ົງ ຄນື ທັນ ທີ ທ່ີ ເປັນ ໄປ ໄດ ້ແລະ ໃຫ້ ພ້ອມ ຕໍ່ ການ ສ� ພາດ ທາງ ໂທ ລະ ສັບ ຕາມ ກົດ ນົດ ເວ ລາ ທ່ີ ນັດ ໝາຍ ຂອງ 
ທ່ານ ເພ່ືອ ໃຫ້ EDD ສາ ມາດ ກ� ນົດ ການ ມ ີສິດ ໄດ ້ຮັບ CTB ຂອງ ທ່ານ.
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ຫຼັງຈາກທ່ານສະໝັກ
EDD ຈະ ສົ່ງ Notice of Determination, DE 1080, (ແຈງ້ ການ ເລືອ່ງ ການ ກ� ນົດ) ພ້ອມ ດວ້ຍ ຜົນ ຂອງ ການ ມ ີສິດ ໄດ ້ຮັບ ໃຫ້ ແກ່ ທ່ານ. ຖາ້ ທ່ານ ມ ີສິດ ໄດ ້ຮັບ 
CTB, ແຈງ້ ການ ຈະ ອະ ທິ ບາຍ ເຖງິ ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ທ່ານ. 
ຖາ້ ທ່ານ ບໍ່ ມ ີສິດ ໄດ ້ຮັບ CTB, ທ່ານ ອາດ ຈະ ສືບ ຕໍ່ ໄດ ້ຮັບເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ UI ໃນ ຂະ ນະ ທ່ີ ທ່ານ ເຂົ້າ ໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ. ເຖງິ ແນວ ໃດ ກໍ່ ຕາມ, EDD ຕອ້ງ ກ� 
ນົດ ວາ່ ທ່ານ ພ້ອມ ເຮັດ ວຽກ, ຕັ້ງ ໜາ້ ຊອກວຽກ ເຮັດ, ຕັ້ງ ໃຈ ຈະ ຮັບ ວຽກ ເຮັດ ແລະ ບັນ ລຸ ໄດ ້ຕາມ ເງືອ່ນ ໄຂ ກ� ນົດ ການ ມ ີສິດ ໄດ ້ຮັບ ອືນ່ ທັງ ໝົດ ບໍ່.
ສ່ິງສໍາຄັນ: ທ່ານຕອ້ງສືບ ຕໍ່ຢັ້ງ ຢືນເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ UI ໃນ ຂະ ນະ ທ່ີ ທ່ານ ເຂົ້າ ໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ. ແຈງ້ ໃຫ້ ທາງ EDD ຮູ ້ຖາ້ ມ ີການ ປ່ຽນ ແປງ ໃດ ໜຶງ່ ກັບ 
ວັນ ທີ ການ ເຂົ້າ ຮວ່ມ ຮຽນ ຫຼື ໂຄງ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ຂອງ ທ່ານ.

ການຕໍ່ເວລາການຝຶກອົບຮົມ
ຖາ້ ທ່ານມ ີສິດ ໄດ ້ຮັບ CTB, ເປັນ ໄປ ໄດ ້ທ່ີທ່ານ ອາດ ຈະ ຍັງ ມ ີສິດໄດ ້ຮັບການ ຕໍ່ ເວ ລາ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ເພ່ືອ ສ� ເລັດ ການ ເຂົ້າ ໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ໂຄງການ ຝຶກ ອບົ ຮົມໄລ ຍະ 
ຍາວ. ທ່ານ ອາດ ຈະ ໄດ ້ຮັບ ຈ� ນວນ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ປະ ຈ� ອາ ທິດ ຂອງ ຂໍ້ ຮຽກ ຮອ້ງ UI ຂອງ ທ່ານ ໄດ ້ຈ� ນວນ ສູງ ສຸດ ເຖງິ 52 ຄັ້ງ, ລວມ ທັງ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ UI ປົກ ກະ ຕ ິ
ຫຼື ໄດຕ້ໍ່ ໃຫ້ ໃດ ໜຶງ່ ທ່ີ ຕອ້ງ ຈາ່ຍ ໃຫ້ ທ່ານ.   ການ ຕໍ່ ເວ ລາການ ຝຶກ ອບົ ຮົມແມນ່ ໄດ ້ຮັບ ອະ ນຸ ຍາດ ພຽງ ແຕ ່ຄັ້ງ ດຽວ ເທົ່າ ນັ້ນ ສ� ລັບ ແຕ ່ລະໂຄງການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ທ່ີ CTB ອະ 
ນຸ ມັດ.

ປະເພດຂອງໂຄງການຝຶກອົບຮົມທ່ີມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນ
ມ ີສອງວ ິທີ ທ່ີ ຈະ ໃຫ້ ມ ີຄຸນ ສົມ ບັດ ຄົບ ຖວ້ນ ໄດ ້ຮັບ CTB. ທ່ານ ສາ ມາດ ເຂົ້າ ຮວ່ມ ໜຶງ່ ໃນ ໂຄງ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ທ່ີ ໄດ ້ຮັບ ອະ ນຸ ມັດ ກ່ອນ ທ່ີ ມ ີລາຍ ຊື ່ຢູ່ ລຸມ່ ນີ ້ຫຼື ຈັດ ການ ຝຶກ 
ອບົ ຮົມ ຂອງ ທ່ານ ເອງ ທ່ີ ບັນ ລຸ ໄດ ້ຕາມ ມາດ ຖານຖກື ຕອ້ງ ຕາມກົດ ໝາຍ.

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມທ່ີໄດ້ອະນຸມັດກ່ອນ
ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມທ່ີມີສິດ(ETPL)
California ETPL ແມນ່ ບັນ ຊ ີລາຍ ຊື ່ຂອງ ຜູ້ ໃຫ້ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ທ່ີ ລັດ ອະ ນຸ ມັດ ເຊິງ່ ເປັນ ຜູ້ ທ່ີ ບັນ ລຸ ໄດ ້ຕາມ ມາດ ຖານ Federal Workforce Innovation and 
Opportunity Act (WIOA, ກົດ ໝາຍ ວາ່ ດວ້ຍ ນະ ວັດ ຕະ ກ� ແລະ ໂອ ກາດ ກ� ລັງ ແຮງ ງານ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ກາງ). ETPL ປະ ກອບ ດວ້ຍ ບັນ ດາ ໂຄງ ການ ທາງ 
ການ ສຶກ ສາ ລະ ດັບ ກ້ ວາງ ລວມ ທັງ ມ ີຫ້ອງ ສິດ ສອນ ແລະ ໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ທາງ ອອນ ລາຍ.

ເພ່ືອ ຊອກ ຫາ ຜູ້ ໃຫ້ ບ ໍລ ິການ ETPL, ເຂົ້າ ເບິງ່ www.caljobs.ca.gov. ເລອືກ ລິງ້ MoreCareerServices (ການ ບ ໍລ ິການ ອາ ຊບີ ເພ່ີມ ຕືມ່) ເພ່ືອ ເຂົ້າ ເຖງິລະ 
ບົບ CalJOBSSM. ຊອກ ຫາ ແທັບ EducationServices (ການ ບ ໍລ ິການ ການ ສຶກ ສາ) ແລະ ເລອືກລິງ້ TrainingProvidersandSchools (ຜູ້ ໃຫ້ ບ ໍລ ິການ 
ຝຶກ ອບົ ຮົມ ແລະ ໂຮງ ຮຽນ).

WorkforceInnovationandOpportunityAct(WIOA,ກົດໝາຍການເສີມສ້າງແຮງງານແລະໂອກາດ)
WIOA ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ກາງ ໃຫ້ ການ ບ ໍລ ິການ ຫຼື ການ ສະ ໜອງ ທຶນ ຫຼື ທັງ ສອງ ຢ່າງ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ຊອກວຽກ ເຮັດ, ການ ສຶກ ສາ, ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ແລະ ການ ບ ໍລ ິການ 
ສະ ໜັບ ສະ ໜູນອືນ່ໆ ເພ່ືອໃຫ້ ໄດວ້ຽກ.

TradeAdjustmentAssistance(TAA,ການຊວ່ຍເຫຼືອການປັບປ່ຽນການຄາ້) 
TAA ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ກາງ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ຜູ້ ເຮັດ ວຽກ ຜູ້ ທ່ີ ຕົກ ງານ ຫຼື ອາດ ຈະ ຕົກ ງານ ເນືອ່ງ ຈາກ ຜົນ ຂອງ ການ ຄາ້ ຕາ່ງ ປະ ເທດ ຫຼື ມ ີການ ປ່ຽນ ແປງ ຢູ່ ໃນ ການ ຜະ ລດິ 
ຕໍ່ ປະ ເທດ ອືນ່.

ApprenticeshipTraining(ການຝຶກອົບຮົມການຝຶກງານ)
ໂຄງ ການ ຝຶກ ງານ ອາດ ຈະ ປະ ກອບ ດວ້ຍ ການ ຝຶກ ອບົ ຮມົ ປະ ຕ ິບັດ ຕົວ ຈງິ ທ່ີ ໄດ ້ຮບັ ຄາ່  ແຮງ ງານ ແລະ ໂອ ກາດ ອືນ່ໆ ເພ່ືອ ໃຫ້ ໄດ ້ທັກ ສະ ຄວາມ ຊ� ນານ ຢູ່ ໃນ ວຽກ ທ່ີ ມ ີຄວາມ 
ຕອ້ງ ການ ສູງ ແລະ ໄດ ້ຮບັ ໜວ່ຍ ກິດ (credits) ທາງ ການ ສຶກ ສາ ໄປ ພ້ອມ ໃນ ຂະ ນະ ທ່ີ ທ່ານ ເຮັດ ວຽກ. 

ເພ່ືອ ຮຽນ ຮູ ້ເພ່ີມ ຕືມ່ ກ່ຽວ ກັບ ໂຄງ ການ ຝຶກ ງານ, ໃຫ້ ເຂ້ົາ ເບິງ່ California Department of Industrial Relations (ກມົປະ ຊາ ສ� ພັນອດຸ ສາ ຫະ ກ� ລດັ ຄາ ລ ິຟໍ ເນຍ), 
Division of Apprenticeship Standards (ພະ ແນກ ມາດ ຕະ ຖານ ການ ຝຶກ ງານ) ຢູ່ ທ່ີ www.dir.ca.gov/DAS.

EmployerTrainingPanel(ETP,ຄະນະຝຶກອົບຮົມນາຍຈາ້ງ)
California ETP ໃຫ້ ທຶນ ແກ່ ນາຍ ຈາ້ງ ສ� ລບັ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ກ� ນົດ ເອງ ເພ່ືອ ຊວ່ຍ ຍົກ ລະ ດັບ ທັກ ສະ ພະ ນັກ ງານ ຂອງ ພວກ ເຂົາ.

CaliforniaWorkOpportunityandResponsibilitytoKids(CalWORKs,ໂອກາດການເຮັດວຽກແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລູກຫຼານລັດ
ຄາລຟິໍເນຍ)
ໂຄງ ການ CalWORKs ໃຫ້ ໂອ ກາດ ການ ເຮັດ ວຽກ ແລະ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ແກ່ ບຸກ ຄົນ ທ່ີ ມ ີສິດ ໄດ ້ຮັບ ທ່ີ ລົງ ທະ ບຽນ ຢູ່ ໃນ CalWORKs.

ການຝຶກອົບຮົມທ່ີສະຫະພາບ,ສະມາຄົນການຄາ້ຫຼືນາຍຈາ້ງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
ຜູ້ ເຂົ້າ ຮວ່ມ ທ່ີ ໄດ ້ຮັບ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງສະ ມາ ຊກິ ສະ ຫະ ພາບ ລະ ດັບ ການ ເດນີ ທາງ ຫຼື  ສະ ມາ ຄົມ ການ ຄາ້ ແລະ ນາຍ ຈາ້ງ ຫຼື ສະ ມາ ຄົມ ນາຍ ຈາ້ງອາດ ຈະ ໄດ ້
ຮັບ ອະ ນຸ ມັດ ກ່ອນ ສ� ລັບ ການ ເຂົ້າ ຮວ່ມ CTB. ການ ຝືກ ອບົ ຮົມ ຕອ້ງ ກ່ຽວ ຂອ້ງ ທາງ ດາ້ນ ອຸດ ສາ ຫະ ກ� ແລະ ຈ� ເປັນເພ່ືອຮັກ ສາ ວຽກ ຂອງ ທ່ານ ໄວ ້ຫຼື ເພ່ືອ ໃຫ້ ມ ີ
ການ ແຂງ່ ຂັນ ເພ່ີມ ຂຶນ້ ຢູ່ ໃນ ການ ໃຫ້ ໄດ ້ວຽກ ເຮັດ. 
TeachingCredentialProgram(ໂຄງການຢັ້ງຢືນການສອນ)
ຄູ ສອນ ໂຮງ ຮຽນ ລັດ ສະ ເພາະ ອາດ ຈະໄດ ້ຮັບ ອະ ນຸ ມັດ ກ່ອນດວ້ຍ ການກວດ ສອບ ຂອງ EDD ສ� ລັບ ໂຄງ ການ ຢັ້ງ ຢືນ ຄູ ສອນ ວ ິຊາ ດຽວ K-12 ໃນ ວ ິຊາ ຄະ ນດິ ສາດ,  
ວ ິທະ ຍາ ສາດ ຫຼື ການ ສຶກ ສາ ພິ ເສດ. ໂຄງ ການ ຕອ້ງ ໄດ ້ຮັບ ການ ອະນຸ ມັດ ໂດຍ ຄະ ນະ ກ� ມາ ທິ ການ ວາ່ ດວ້ຍ ການ ຢັ້ງ ຢືນ ຄູ ສອນ.
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ກຳານຝຶກຳອົບຮົມຈັດດ້ວຍຕົວເອງ
ຖາ້ ທ່ານ ຈັດ ແລະ ໃຫ້ ທຶນ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ຂອງ ທ່ານ ເອງ, ທ່ານ ອາດ ຈະ ມ ີຄຸນ ສົມ ບັດ ຄົບ ຖວ້ນ ໄດ ້ຮັບ CTB ຕາບ ເທົ່າ ທ່ີ ທ່ານ ບັນລຸໄດ ້ຕາມມາດ ຖານຖກື ຕອ້ງ ຕາມ 
ກົດ ໝາຍ.  ໃນ ເກືອບ ທຸກ ກໍ ລະ ນ,ີ ທ່ານ ຕອ້ງ ຫວາ່ງ ງານ ເປັນ ເວ ລາ ຢ່າງ ໜອ້ຍ ສ່ີ ອາ ທິດ ເນືອ່ງ ຈາກ ການ ຂາດ ຄວາມ ຕອ້ງ ການ ສ� ລັບ ທັກ ສະ ປັດ ຈຸ ບັນ ຂອງ ທ່ານ ຢູ່ ໃນ 
ຕະ ຫຼາດ ແຮງ ງານ ທ້ອງ ຖິນ່. 
ຕອ້ງ ບັນ ລຸ ໄດ ້ຕາມ ມາດ ຖານ ທັງ ໝົດ ຕໍ່ ໄປ ນີ ້ຖາ້ ທ່ານ ຈັດ ແລະ ໃຫ້ ທຶນ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ຂອງ ທ່ານ ເອງ. ໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ຕອ້ງ:

• ກ່ຽວ ຂອ້ງ ກັບ ອາ ຊບີ ຫຼື ທັກ ສະ ທ່ີ ມ ີຄວາມ ຕອ້ງ ການ ຢູ່ ໃນ ຕະ ຫຼາດ ແຮງ ງານ ລັດ ຄາ ລ ິຟໍ ເນຍ ບອ່ນ ທ່ີ ທ່ານ ຕັ້ງ ໃຈ ຈະ ຊອກວຽກ ເຮັດ.

• ໄດ ້ຮັບ ການ ຮັບ ຮອງ ໂດຍ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ຂອງ ສະ ຫະ ລັດ ຫຼື  ສ� ນັກ ງານ ການ ສຶກ ສາ ຫຼັງ ມັດ ທະ ຍົມ ພາກ ເອ ກະ ຊົນ ຂອງ ລັດ ຄາ ລ ິຟໍ ເນຍ.

• ສ� ເລັດ ສົມ ບູນ ພາຍ ໃນ ໄລ ຍະ ເວ ລາ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ, ເຊິງ່ ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ແມນ່ ພາຍ ໃນ 2 ປ.ີ

• ເຕັມ ເວ ລາ, ເຊິງ່ ໂດຍ ຫຼັກ ແລວ້ ຖກື ພິ ຈາ ລະ ນາ ວາ່ ຕອ້ງ ໄດ ້ຢ່າງ ໜອ້ຍ 20 ຊົ່ວ ໂມງ ຕໍ່ ອາ ທິດ ຫຼື 12 ພາກ ຮຽນ ຫຼື ຫົວ ໜວ່ຍ ເປັນ ງວດ.

• ຫຼາຍກວາ່ 3 ປີ ຫຼັງ ຈາກ ວັນທີ ເລີມ່ ຕົ້ນ ການ ເຂົ້າ ຮວ່ມ CTB ຜ່ານ ມາ ໃດ ໜຶງ່.

ທ່ານ ຕອ້ງ ສາ ມາດ ຈົບ ໂຄງ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ຢ່າງ ສ� ເລັດ ຜົນ, ເຖງິ ແມນ່ ວາ່ ຈ� ນວນ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ UI ສູງ ສຸດ ບໍ່ ພຽງ ພໍ ທ່ີ ຈະ ຈາ່ຍ ໝົດ ທັງ ໄລ ຍະ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ກໍ່ 
ຕາມ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກຳານຝຶກຳອົບຮົມ
EDD ບໍ່ຮັບຜິດ ຊອບຄາ່ ໃຊ ້ຈາ່ຍ ກ່ຽ ວ ຂອ້ງ ກັບການ ຝຶກ ອ ົບ ຮົມ ໃດ ໜຶງ່ ເຊັນ່: ຄາ່ ຮຽນ, ຄາ່ ທ� ນຽມ ຕາ່ງໆ, ຄາ່ ປຶ້ ມ, ຄາ່ ອຸ ປະ ກອນ ການ ຮຽນ ຫຼື ຄາ່ ເດນີ ທາງ ຕາ່ງໆ. 
ເຖງິ ແນວ ໃດ ກໍ່ ຕາມ, ທ່ານ ອາດ ຈະ ມ ີສິດ ໄດ ້ຮັບ ການ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ດາ້ນ ການ ເງນິ ອືນ່ ຂອງ ລັດ, ລັດ ຖະ ບານ ກາງ ຫຼື ພາກ ເອ ກະ ຊົນ. ສ� ລັບ ຂໍ້ ມູນ ເພ່ີມເຕມີ, ໃຫ້ ເບິງ່ 
www.studentaid.ed.gov.

ກຳານວາງແຜນອາຊີບແລະຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
EDD ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ທາງ ອອນ ລາຍ ແລະ ດວ້ຍ ຕົວ ເອງ ເພ່ືອ ຊວ່ຍ ໃຫ້ ທ່ານ ຊອກວຽກ ເຮັດ ແລະ ພັດ ທະ ນາ ທັກ ສະ ຂອງ ທ່ານ ເພ່ືອ ສືບ ຕໍ່ ເປົ້ າ ໝາຍ ອາ ຊບີ ຂອງ ທ່ານ. 
ຫໍ ສະ ໝຸດ ຂໍ້ ມູນ ຂາ່ວ ສານ ຕະ ຫຼາດ ແຮງ ງານ ຂອງ EDD ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ຕາມ ເວັບ ເພ່ືອ ຊອກ ຫາ ວຽກ ທ່ີ ກ� ລັງເຕບີໃຫຍ ່ຂະ ຫຍາຍ ໂຕ ໄດ ້ຢ່າງ ໄວ, ຊອກ ສ� ຫຼວດ ເບິງ່ ຂໍ້ ມູນ 
ຄາ່ ແຮງ ງານ ແລະ ເຂົ້າ ໃຈ ຕະ ຫຼາດ ແຮງ ງານ ໃນ ທ້ອງ ຖິນ່ ຂອງ ທ່ານ. ເພ່ືອ ເຂົ້າ ເຖງິ ຫໍ ສະ ໝຸດ ຂໍ້ ມູນ, ເຂົ້າ ເບິງ່ www.labormarketinfo.edd.ca.gov.

ຫ້ອງ ການ America’s Job Center of CaliforniaSM (AJCC, ສູນ ວຽກ ຂອງ ອາ ເມ ຣ ິກາ ແຫ່ງ ລັດ ຄາ ລ ິຟໍ ເນຍ) ໃຫ້ ການ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ເປັນ ບຸກ ຄົນ ແກ່ ຜູ້ ທ່ີ ຊອກວຽກ 
ເຮັດ. ທ່ານ ສາ ມາດ ຮັບ ການ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ເພ່ືອ ປະ ເມນີ ທັກ ສະ ຂອງ ທ່ານ, ຊອກ ເຂົ້າ ຝຶກ ອບົ ຮົມ, ຊອກ ໂອ ກາດ ວຽກ ເຮັດ, ກະ ກຽມ ໃບ ຊວີະ ປະ ຫວັດ ແລະ ອືນ່ໆ ໄດ.້ ເພ່ືອ 
ຊອກ ຫາ AJCC ຢູ່ ໃກ້ ທ່ານ ທ່ີ ສຸດ, ເຂົ້າ ເບິງ່ www.edd.ca.gov/office_locator.

ສ�ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ສ� ລັບ ຂໍ້ ມູນ ເພ່ີມ ເຕມີ ກ່ຽວ ກັບ CTB, ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ການ ຕໍ່ ເວ ລາ ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ແລະ ຂໍ້ ມູນໂຮງ ຮຽນ ຫຼື ການ ຝຶກ ອບົ ຮົມ ອືນ່ໆ, ເຂົ້າ ເບິງ່ 
www.edd.ca.gov/CTB.

EDD ນ� ໃຊ ້ກົດ ໝາຍ ແລະ ນະ ໂຍ ບາຍ ແນ ວ ໃດ ແມນ່ ມ ີໃຫ້ ທາງ ອອນ ລາຍ ຢູ່ ໃນ UI Benefit Determination Guide (ປຶ້ ມ ຄູ ່ມ ືກ� ນົດ ເງນິ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ ປະ ກັນ ໄພ 
ຫວາ່ງ ງານ), ສະ ບັບ ອືນ່ໆ, ຢູ່ ໃນ ໜາ້ ທີ 85, ທ່ີ www.edd.ca.gov/UIBDG.

www.edd.ca.gov
EDD  ແມນ່ ນາ ຍຈາ້ງ/ ໂຄງການ ທ່ີ ໃຫ້ ໂອກາດ ເທົ່າ ທຽມ ກັນ. ການ ຊວ່ຍ ເຫຼື ແລະ ການ ບ ໍລ ິການ ເສີມ ແມນ່ ມ ີໃຫ້ ຕາມ ການ ຮອ້ງ ຂ ໍເພ່ືອ ໃຫ້ ກັບ ຄົນ ພິ ການ.  

ການຂບໍລໍກິານ, ຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອ ແລະ/ຫຼືຮູບແບບທາງເລອືກອືນ່ຈ�ເປັນຕອ້ງໄດໂ້ທຫາເບ ີ1-866-490-8879 (ສຽງ).  
ຜູ້ ໃຊ ້TTY, ກະລຸນາໂທ ການ ບ ໍລ ິການ ໂທ ທາງ ໄກ ລັດ ຄາ ລ ິຟໍ ເນຍ ທ່ີ ເບ ີ711.


