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 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 

 DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION 
 برنامھ کارآموزی مشتری  
 نامھ کارآموزی توافق  
 Customer Internship Program Internship Agreement 

 برای کارفرمای میزبان است.  DVRاین فرم بیانگر وظایف شغلی، حقوق/دستمزد، برنامھ مورد انتظار، اطالعات تماس و شرایط بازپرداخت 

 نام مشتری 
      

 کد پستی ایالت شھر  آدرس خیابان 
                     

 ھمراه  منزل تلفن
             

 نشانی ایمیل 
      

 شماره تلفن  نام مخاطب اضطراری 
             

 برنامھ کارآموزی
 عنوان شغل 

      
 وظایف شغلی 

      
 تاریخ شروع 

      
 تاریخ اتمام

      
 دستمزد 

 ساعت / $     
 برنامھ شغلی موردانتظار (روزھا و ساعات/ھفتھ)

      

 شود: با ھدف حمایت از کارآموزی ارائھ می  DVRخدمات 
      

 اطالعات کارفرما 
 کارفرما

      
 سرپرست کارآموز 

      
 کد پستی ایالت شھر  آدرس خیابان 

                     
 ھمراه  تلفن

       
 نشانی ایمیل 

      
 شماره تلفن  نام مخاطب اضطراری 

             

 مسئول پرداخت مستقیم حقوق بھ        

 است.         

DVR پردازد:می       ھای کارآموزی را بھ بھ شرح زیر، ھزینھ 
 مبلغ تاریخ 

 ھای اولیھ (در صورت وجود)مبلغ کل ھزینھ              

 مبلغ کل برای ماه اول               

 مبلغ کل برای ماه دوم               

 مبلغ کل برای ماه سوم               

 خاتمھ یافتن کارآموزی مشتری 
ی فرد بسیار کمتر از  در صورت خاتمھ یافتن کارآموزی، کارفرما ممکن است مبلغ را برای ماھی کھ کارآموزی در آن خاتمھ یافتھ است، دریافت کند. اگر ساعات کار

 ھزینھ بحث خواھد شد.ساعات کاری در توافق اولیھ باشد، مجدداً در مورد 
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 DVR اطالعات مشاور
 DVRنام مشاور 
      

 کد پستی ایالت شھر  آدرس خیابان 
                     

 ھمراه  تلفن
       

 نشانی ایمیل 
      

 شماره تلفن  نام مخاطب اضطراری 
             

 DVR وظایف کارآموز
 شده و حضور مستمر و منظم؛کار در برنامھ کارآموزی توافق .1
 غیبت؛رسانی پیشاپیش بھ کارفرما در صورت اطالع .2
 بیشتر؛ DVRحداقل یکبار در ماه؛ در صورت نیاز، درخواست پشتیبانی یا خدمات  DVRحفظ رابطھ با مشاور  .3
 شده؛پیروی کردن از دستورات کارفرما و اجرای وظایف شغلی محول .4
 جھت درک نحوۀ تأثیر درآمد بر مزایا؛ DVRاگر کارآموزی ھمراه با دستمزد است، ھمکاری با مشاور  .5

      سایر:   .6

 DVR وظایف نماینده/مشاور

 پیش از شروع کارآموزی ھمراه با دستمزد، کمک بھ مشتری جھت درک نحوۀ تأثیر درآمد بر مزایا؛ .1
 جھت پشتیبانی در انجام کارآموزی؛ VRارائھ خدمات   .2
 حفظ رابطھ با مشتری، حداقل یکبار در ماه؛ .3
 شده؛پرداخت بھ مشتری بر اساس برنامھ توافق .4
 در دسترس بودن، در صورت درخواست، جھت بازدید از محل کارآموزی؛ .5
ھا نیاز دارد، و پرداخت کل ھزینھ بھ کارفرما جھت زی بھ آن شناسایی ھرگونھ امکانات معقول کھ کارآموز جھت اجرای وظایف شغلی ضروری در دوره کارآمو .6

 اجرای این امکانات؛

      حداقل یکبار در ماه تماس با کارفرما جھت بررسی و نظارت بر پیشرفت:     .7
 ؛8007-438 (360)کننده کارآموزی اداره ایالتی بھ شماره فکس شده بھ ھماھنگنامھ تکمیلارسال یک کپی از فرم توافق .8
      سایر:   .9

 اطالعات کارفرما 
 برای حمایت مالی از کارآموزی؛  DVRارائھ برآورد ھزینھ موردی بھ  .1
 ؛DVRکننده عنوان تأمیننام بھتکمیل مدارک ضروری جھت ثبت .2
 نامھ؛استخدام و نظارت بر کارآموز طبق توضیحات این توافق .3
 پرداخت دستمزد، مالیات از حقوق و حقوق کارگر؛   .4
ھای مرتبط را پرداخت  ھزینھ DVRاجرای امکانات معقول موردتوافق و ضروری برای کارآموز جھت اجرای این وظایف شغلی ضروری در دورۀ کارآموزی (  .5

 کند)؛می
 ؛DVRآمده بھ نماینده/مشاور اطالع دادن ھرگونھ مشکل یا نگرانی پیش .6
 رم ارزیابی کارآموز در پایان کارآموزی؛ تکمیل ف .7

 تاریخ  DVRامضای مشتری 
      

 تاریخ  DVRامضای مشاور 
      

 تاریخ  امضای کارفرما 
      

 


