
Hội Thảo Hướng Dẫn Về Cách Thức Tìm Việc Làm  
  
Câu Lạc Bộ SAC Booster cùng hợp tác với Cơ Quan Bảo Vệ Quyền Lợi Người Khuyết Tật Tiểu 
Bang California tổ chức một buổi hội thảo hướng dẫn từ 6:00 đến 8:00 giờ chiều ngày 9 tháng 

Tư, 2019. 
  
Những Phuơng Thức để tìm Việc Làm 

Buổi thuyết trình sẽ cung cấp những thông tin quan trọng về quyền lợi của người khuyết tật và thân 
nhân gia đình trong vấn đề cạnh tranh tìm việc làm trong những ngành nghề cùng với những dịch vụ 
sẵn có để giúp cho người khuyết tật kiếm được việc làm.  
Trong buổi thuyết trình này quý vị sẽ được hướng dẫn để: 
- thiết lập một kế hoạch chuyển tiếp có chất lượng cao, do học khu cung cấp, 
- Giúp con em học sinh của quý vị truy cập vào được những dịch vụ dạy nghề cung cấp bởi Cơ Quan 
Phục Hồi Chức Năng, 
-Làm sao qua sự giúp đỡ của Cơ Quan Phục Hồi Chức Năng, con em học sinh của quý vị có thể sửa 
soạn và kiếm được một công việc có ý nghĩa ngay trong cộng đồng của mình, và 

-Làm sao để Regional Center có thể giúp đỡ con em của quý vị kiếm được những việc làm mong 
muốn. 
  
Vài nét về Thuyết Trình Viên 

Rebecca Hoyt, Nhân Viên Đặc Trách trong Chương Trình Giúp Đỡ Người Tiêu Thụ của Cơ Quan 
Bảo Vệ Quyền Lợi Người Khuyết Tật Tiểu Bang California, chuyên phục vụ khách hàng của Trung 
Tâm Phục Hồi Chức Năng và Phát Triển Lối Sống Tự Lập, để đạt được những công việc làm mong 
muốn, dựa theo dự luật hiện hành của Liên Bang và Tiểu Bang.  Bà đã từng bảo vệ và phát huy tiềm 
năng của người khuyết tật thông qua cách đại diện trực tiếp cho người khuyết tật trong những buổi 
đàm phán, hòa giải, và điều trần công bằng trước tòa, cũng như khuyến khích khách hàng học hỏi để 
phát triển khả năng tự biện hộ cho mình ngay trong cộng đồng của quý vị. Những ai tham dự buổi 
thuyết trình này, sẽ có được những kiến thức quý báu và nghe được những lời khuyên hữu dụng để 
làm sao cạnh tranh kiếm được một công việc làm thích ứng trong những ngành nghề phổ thông 
thường nhật. 
  
Để biết thêm thông tin về Quyền Lợi Dành Cho Người Khuyết Tật của Tiểu Bang California, xin truy 
cập trên mạng: www.disabilityrightsca.org.  Để có được thông tin qua những hình thức hoặc ngôn 
ngữ khác, xin liên lạc Karen Valenzuela tại số (213) 213-8140 
hoặc karen.valenzuela@disabilityrightsca.org 

  
Thời Gian: Thứ Ba, mùng 9 tháng Tư, từ 6:00 đến 8:00 giờ chiều. 
Địa Điểm: Thư Viện trường Edison High School  
  
Xin đăng ký chỗ trước bằng cách liên lạc:  
Chủ tịch Cậu Lạc Bộ SAC Booster: Grant Fontan qua điện thư GrantFontan@gmail.com 

Trong khi tham dự buổi thuyết trình, nếu quý vị cần người trông nom cho con em học sinh của quý vị, 
hãy gởi điện thư đến cho ông Grant để đăng ký tên của con em quý vị. Dịch vụ trông nom cho các 
em sẽ được cung cấp tại phòng 302. Ký tên trước để vào họp lúc 5:45 chiều, trước khi buổi thuyết 
trình được bắt đầu. 
Để biết thêm thông tin, xin truy cập vào trang nhà của Câu Lạc Bộ Booster: 

www.sacboosterclub.wix.com/chargers 
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