
Giáo Dục Có 
Trả Lương!

Nói cho nhân viên quản lý hồ sơ 
WorkFirst của quý vị biết về các 
tùy chọn giáo dục của quý vị.

Các Kỹ Năng 
Công Việc
Quý vị có thể đạt được:

Kinh Nghiệm Thực Hành
Thành Thạo Máy Tính
Thuật Ngữ Y Học
Kỹ Năng Giao Tiếp
Kỹ Năng Viết Chuyên Nghiệp
Quản Lý Thời Gian

Đào Tạo
Một số ví dụ về đào tạo:

Công Nghệ Kinh Doanh
Chuyên Ngành Y
Kinh Doanh Kỹ Nghệ
Kinh Doanh Ô Tô
Phần Mềm Máy Tính và Thiết Kế
Dịch Vụ Xã Hội và Nhân Sinh

Là người chủ mạnh mẽ 
của gia đình quý vị.  

Cho các con của quý vị thấy 
sức mạnh của giáo dục 
và các chọn lựa tích cực mà 

nó mang đến.
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Tôi nhận được 
lương nhiều  
hơn như thế 
nào?

Tôi có thể được 
đào tạo cho loại việc 
làm nào?
Mỗi trường cao đẳng đều có các chương trình đào 
tạo cho những việc làm hiện có trong khu vực của 
họ. Liên hệ với trường cao đẳng địa phương của 
quý vị để tìm chương trình nào thích hợp cho quý 
vị. Một số ví dụ về các chương trình đào tạo hiện 
có xung quanh tiểu bang là:

• Kỹ Thuật Hàn
• Trợ Lý Điều Dưỡng Có Chứng Nhận (NAC)
• Công Nghệ Máy Tính
• Trợ Lý Y Tế
• Trợ Lý Nha Khoa
• Giáo Dục Mầm Non
• Quản Trị Kinh Doanh
• Đa Truyền Thông
• Tư Pháp Hình Sự
• Kế Toán
• Sửa Chữa Ô Tô
• Gia Công Cơ Khí

Tiếp tục theo đuổi học 
hành trong khi quý vị 
đang làm việc để tăng 
thêm thu nhập của mình. 
Có được chương trình 
giáo dục quý vị cần để 
tự túc là bước đầu tiên trong việc đạt tới các 
mục tiêu của quý vị.

Cathy đã không làm việc hai năm và đã không 
đến trường trong mười năm. Là một người 
mẹ có hai con nhỏ, cô đã lo âu về việc quay 
trở lại trường học, nhưng cô biết đó là cách 
duy nhất mà cô có thể kiếm được một công 
việc tốt hơn công việc có mức lương tối thiểu.

Cathy đã hoàn tất Chứng Nhận Quản Lý Kinh 
Doanh tại trường cao đẳng cộng đồng địa 
phương của cô trong một năm khi đang nhận 
trợ cấp TANF để giúp hỗ trợ gia đình cô.

Bây giờ Cathy đang làm việc với tư cách là 
một đại lý bảo hiểm. Cô kiếm đủ tiền để hỗ 
trợ gia đình cô mà không có TANF.

Cathy đang tiếp tục việc học của mình trong 
khi đang làm việc. Các lớp Cathy đã học để 
lấy chứng nhận có thể được ứng dụng để 
hoàn tất bằng Quản Trị Kinh Doanh của cô.

Tôi kiếm được 
một công việc 
tốt như thế nào?
Đi học một năm có thể tạo sự khác 
biệt to lớn. Chứng nhận một năm có 
thể giúp quý vị kiếm được một việc 
làm đủ chi trả để chăm sóc gia đình 
của quý vị.

Các chương trình giáo dục hiện có 
trợ giúp quý vị kiếm được việc làm 
quý vị muốn. Nếu quý vị nhận Trợ 
Cấp Tạm Thời dành cho Gia Đình 
Nghèo Khó (TANF), quý vị có thể 
tham dự các lớp học miễn phí sẽ giúp 
quý vị kiếm được một việc làm. Các 
chương trình sẽ đem đến một chứng 
nhận, và một việc làm, có thể được 
bao gồm trong Chương Trình Trách 
Nhiệm Cá Nhân (IRP) của quý vị. Các 
trường cao đẳng địa phương sẽ giúp 
quý vị nộp đơn xin trợ cấp tài chánh 
mà quý vị có thể cần cho các chương 
trình khác.

Chưa có bằng trung học hoặc tương 
đương trung học? Chúng tôi có thể 
trợ giúp, và đó là bước đầu tiên kiếm 
được việc làm sẽ chăm sóc gia đình 
của quý vị.

Quan tâm đến giáo dục?  
Nói cho nhân viên quản lý hồ sơ 
WorkFirst của quý vị biết để xem giáo 
dục có thể là một phần của Chương 
Trình Trách Nhiệm Cá Nhân (IRP) của 
quý vị hay không.


