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DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION (DVR) 

 کاربرگ ارزیابی شغلی
Vocational Assessment Worksheet 

 امیدوارید چھ نوع شغل و شرایط کاری پیدا کنید؟  .1

ھا (مثالً دوست، عضو خانواده، حامی، قیم قانونی، معلم یا دیگر مشاور خود دعوت کنید و/یا از آن DVRھای مایلید از افراد دیگر برای حضور در مالقات .2
VR ای دیگر) بخواھید در تکمیل این فرم بھ شما کمک کنند؟از برنامھ 

 ھا دارد، اطالعات بیشتری دریافت کنید؟ کنید، آیا مایلید در مورد این مزایا و تأثیری کھ اشتغال شما بر آناجتماعی دریافت میاگر مزایای تأمین   .3

 تان نیاز خواھید داشت؟تان بھ چھ مبلغی از بودجھ ماھانھخانواده شوید، برای تأمین مخارج خود و/یاھنگامی کھ مشغول بھ کار می .4

 این ھدف شغلی در منطقھ شما باشد:  تقاضای باالیاطالعات بازار کار را توصیف کنید کھ بیانگر  .5

اید (مثالً تجربھ کاری مربوطھ، کارآموزی،  نیست، چھ مواردی را برای افزایش احتمال اشتغال در این زمینھ در نظر گرفتھ  تقاضای باالدارای  اگر این ھدف
 آموزش ضمن خدمت، تغییر محل زندگی)؟ 

 اید؟درمانی، علوم، فناوری، مھندس و ریاضی) در نظر گرفتھھای بھداشتیپرتقاضا (مثالً علوم کامپیوتر، مراقبتھایی را در صنایع  چھ شغل .6

 ویژه، الزامات کسب مجوز، آزمایش اعتیاد، تجربھ تخصصی و غیره)؟چھ الزامات مخصوص صنعت برای ھدف اشتغال شما وجود دارد (مثالً گواھی  .7

 خیر   بلھ         عنوان یکی از شرایط اشتغال است؟آیا ھدف اشتغال شما نیازمند بررسی پیشینھ بھ .8
 سازد تا تأیید شود کھ از شغل خاصی کنار گذاشتھ نشوید. بررسی سوءپیشینھ را الزامی می  DVRاست،  بلھاگر پاسخ 

کار داوطلبانھ یا در مدرسھ، کالس تقویت   ھای شغلی، تجربھکند (مثالً آزمونھایی را توصیف کنید کھ در ارتباط با ھدف اشتغال بھ شما کمک میلطفاً ارزیابی .9
 مھارت شغلی و غیره)؟ 

 ھا و مجوزھا را توصیف کنید:تحصیالت/سابقھ آموزش خود، شامل گواھینامھ .10

 بھ اشتراک بگذارید؟  DVRوجوی شغل و اشتغال با ھا را پیش از جستآیا ھیچ ارزش فرھنگی، رویھ و/یا نیازھای زبانی ترجیحی دارید کھ مایل باشید آن .11

ھای داوطلبانھ  انتقال، تجربھھای قابلحفظ شغل را توصیف کنید (مثالً سابقھ کار، دوره بیکاری بین دو شغل، مھارت ھای قبلی خود در یافتن وھا و چالشموفقیت .12
 و غیره)؟

 ال مناسب باشد: شود این ھدف اشتغنقاط قوت فردی خود را توصیف کنید کھ باعث می .13

 ونقل و غیره): ھای اجتماعی و خانواده، حملتواند در طرح اشتغال بھ شما کمک کند (مثالً پشتیبانیمنابع شخصی خود را توصیف کنید کھ می .14

ھای مربوط بھ حرکت، مشکالت ایستادن برای مدت طوالنی، تعامل با دیگران، حافظھ،  موانع مرتبط با ناتوانی خود در اشتغال را توصیف کنید (مثالً، نگرانی .15
 ھا/اطالعات جدید): دشواری در یادگیری وظیفھ
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 ھای حمایتی): ھا، گروهنحوۀ مدیریت موانع مربوط بھ ناتوانی خود در حال حاضر را توصیف کنید (مثالً مشاوره، فیزیوتراپی، آموزش مھارت .16

/ایمیل/تلفن معتبر،  موانع دیگری را توصیف کنید کھ سد راه اشتغال شماست و بھ ناتوانی ارتباط ندارد (مثالً مراقبت از کودک، در اختیار نداشتن نشانی پستی  .17
 ونقل، مسکن، کمک غذایی و غیره): سابقھ کیفری، حمل

 تان بھ چھ خدماتی نیاز دارید؟از نظر شما، برای رسیدن بھ ھدف شغلی .18
 توصیف کنید  انواع خدمات 

افزار/کامپیوتر  (مثالً ارزیابی محل کار، نرم )ATفناوری کمکی (
 و غیره)  ATھای  تخصصی، آموزش در مورد نحوۀ استفاده از دستگاه

ً             (مثال  آموزش ھزینھ )ILزندگی مستقل ( کرد بودجھ، یادگیری نحوۀ      
ھا، مدیریت نیازھای روزمره/خانھ، مدیریت زمان و مدیریت برنامھ

 غیره)

شده  بھ خدمات ارائھ PAS(خدمات ) PASخدمات دستیار شخصی (
درمانی جھت کمک بھ افراد دچار  ھای بھداشتیتوسط متخصص مراقبت

درمانی  ھای بھداشتیھای جسمی، ذھنی و سایر نیازھای مراقبتناتوانی
 شود) ھای زندگی روزمره گفتھ میبرای انجام فعالیت

ممکن است برای افرادی   SE(خدمات  ) SEشده (اشتغال پشتیبانی
شان، در یافتن و حفظ شغل بھ  دلیل ماھیت و شدت ناتوانیباشد کھ بھ

 کمک زیاد و/یا پشتیبانی در کار نیاز داشتھ باشند) 

ھای  بھ خدمات و پشتیبانی TS(خدمات ) TSخدمات انتقال (
سال گفتھ    24تا  14آموزان یا نوجوانان دچار ناتوانی در سنین دانش

 ) IEP/504ھای طرح شود، از جملھ حضور در جلسھمی

راھنمایی/مشاوره شغلی، آموزش، مصاحبھ/لباس و  (مثالً سایر خدمات 
ونقل، مجوز/گواھینامھ،  پوشش در محل کار، ابزارھا، کمک در حمل

 ریزی مزایای تأمین اجتماعی و غیره)برنامھ

 د، آیا در این موارد بھ کمک نیاز خواھید داشت؟ وجوی شغل بودیھنگامی کھ آمادۀ جست .19
 ھای فردی برای تھیھ و اصالح رزومھجلسھ   آماده شدن برای مصاحبھ    کمک در ارائھ درخواست شغل  

 وجوی آنالین شغل جست   وجوی شغل جست   نامھمعرفی
 درخواست اصلی    ھای کاریابی ایمیل بھ سازمان

ھای پایھ کامپیوتر، آموزش مایکروسافت، خدمات افراد دارای سوءسابقھ، خدمات کارگر یابی، مھارتھای شغل(مثالً مجموعھ WorkSourceارجاع بھ 
 بالغ، خدمات جوانان)

  سایر:  
 کند، توصیف کنید: تان کمک میاطالعات تکمیلی را کھ بھ ھدف شغلی .20

 ھا، عالئق و انتخاب آگاھانھ شما باشد. ھا، توانمندیھا، تواناییھا، نگرانیھدف اشتغال خاص شما باید ھمگام با نقاط قوت، منابع، اولویت .21
 ھدف خاص اشتغال شما:


