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Trở lại làm việc 
 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Yêu cầu tìm kiếm việc làm đã quay trở lại. Trong tuần từ ngày 4 tháng 
Bảy đến ngày 10 tháng Bảy, bắt đầu triển khai các hoạt động tìm kiếm việc làm. Để biết thêm thông 
tin, hãy truy cập trang Yêu cầu tìm kiếm việc làm. 

Để hỗ trợ các dịch vụ về thất nghiệp và tuyển dụng lại cho người lao động và các doanh nghiệp, 
chúng tôi cung cấp:  

• Các cơ hội việc làm và đào tạo cho người lao động. 

• Các nguồn lực để duy trì lực lượng lao động có tay nghề cao cho các chủ sử dụng lao động. 

• Thông tin về tính đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

• Hướng dẫn về việc đề nghị trở lại làm việc. 

• Nhiều thông tin khác.  

Thông tin cho người lao động 

Quý vị đã được đề nghị trở lại làm việc nhưng không thể trở lại? 

Nếu quý vị hiện đang nhận trợ cấp thất nghiệp và không thể trở lại làm việc khi được yêu cầu (cho 
dù là quay lại công việc cũ hay bắt đầu công việc mới), chúng tôi có thể giúp quý vị tìm hiểu các lựa 
chọn của mình. Tìm hiểu thêm về thời điểm quý vị có thể từ chối cơ hội trở lại làm việc.  

Tìm kiếm công việc tiếp theo 

WorkSource sẵn sàng giúp đỡ 

• Tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp tại WorkSource Washington (bằng Tiếng Anh). Do cuộc 
khủng hoảng, các văn phòng WorkSource trên toàn tiểu bang hiện đang đóng cửa tiếp nhận 
các dịch vụ trực tiếp, nhưng quý vị vẫn có thể nhận trợ giúp bằng cách gọi đến văn phòng tại 
địa phương của mình hoặc đặt câu hỏi thông qua trò chuyện trực tiếp. Truy cập 
WorkSourceWA.com (bằng Tiếng Anh) để biết thêm thông tin. 

• Tìm hiểu kỹ hơn về các cơ hội việc làm và đào tạo được cung cấp thông qua Hệ Thống 
WorkSource (bằng Tiếng Anh). 

• Hoàn thiện các kỹ năng của bản thân để tìm được việc làm, hãy xem các buổi hội thảo sắp 
tới của WorkSourceWA (bằng Tiếng Anh) trong khu vực của quý vị. 

• Để đảm bảo có công việc phù hợp, hãy tham dự sự kiện tuyển dụng (bằng Tiếng Anh). 

Cơ hội giáo dục hoặc tái đào tạo về việc làm 

• Tìm kiếm chương trình giáo dục và đào tạo mà quý vị cần để có được công việc mong muốn 
tại Kết Nối Nghề Nghiệp Washington (Washington Career Bridge) (bằng Tiếng Anh). 

https://esd.wa.gov/UI-languages/vietnamese#jsr
https://media.esd.wa.gov/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/vietnamese/refuse_work_VI.pdf
https://seeker.worksourcewa.com/
http://www.worksourcewa.com/
http://www.worksourcewa.com/
https://esd.wa.gov/jobs-and-training
https://esd.wa.gov/jobs-and-training
https://www.worksourcewa.com/microsite/Content.aspx?appid=WAWORKSHOPS&pagetype=simple&seo=workshops
https://www.worksourcewa.com/microsite/Content.aspx?appid=WAWORKSHOPS&pagetype=simple&seo=workshops
https://www.worksourcewa.com/microsite/Content.aspx?appid=WAWORKSHOPS&pagetype=simple&seo=events
http://www.careerbridge.wa.gov/
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• Nếu quý vị đang cân nhắc việc quay lại trường học hoặc đi học thêm, hãy truy cập Định 
Hướng về Trường Cao Đẳng & Nghề Nghiệp Washington (College & Career Compass 
Washington) (bằng Tiếng Anh). 

• Để tìm hiểu về mô tả công việc, yêu cầu giáo dục, tiền lương, xu hướng việc làm và nguồn 
lực hoặc để khám phá nghề nghiệp, hãy truy cập trang Tìm Hiểu Về Nghề Nghiệp (Learn 
About an Occupation) (bằng Tiếng Anh) của chúng tôi. 

Tìm hiểu thêm về các ngành nghề đang tuyển dụng 

• Xem Báo Cáo Cung/Cầu (Supply/Demand Report) (bằng Tiếng Anh) của chúng tôi về phân 
tích khoảng cách giữa các nghề nghiệp cùng với các so sánh giữa tin tuyển dụng việc làm 
trực tuyến hàng tháng và dữ liệu của Sở An Ninh Việc Làm về những người yêu cầu bảo 
hiểm thất nghiệp. 

• Để xem thêm thông tin về tìm kiếm việc làm, hãy truy cập trang Việc làm và đào tạo (Jobs 
and training page) (bằng Tiếng Anh) của chúng tôi.  

 

Sở An Ninh Việc Làm là một chủ sử dụng lao động/chương trình cung cấp cơ hội công bằng. Các thiết bị và dịch vụ 
hỗ trợ được cung cấp theo yêu cầu cho những người bị khuyết tật. Dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ dành cho những người 
có trình độ Tiếng Anh hạn chế được cung cấp miễn phí. Dịch Vụ Tiếp Âm Washington: 711 

https://compass.wsac.wa.gov/
https://compass.wsac.wa.gov/
https://compass.wsac.wa.gov/
https://esd.wa.gov/labormarketinfo/learn-about-an-occupation#/search
https://esd.wa.gov/labormarketinfo/learn-about-an-occupation#/search
https://esd.wa.gov/labormarketinfo/supply-demand-report
https://esd.wa.gov/labormarketinfo/supply-demand-report
https://esd.wa.gov/jobs-and-training#jobs
https://esd.wa.gov/jobs-and-training#jobs
https://esd.wa.gov/jobs-and-training#jobs

