
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoạch định Chuyển đổi 
          ĐEM LẠI CUỘC SỐNG VỚI BIẾT BAO CƠ HỘI! 
 

Hoạch định và chuẩn bị cho tương lai không bao giờ quá sớm! 
 
 
 

Tìm hiểu về các chương trình việc làm tổng hợp cạnh tranh (CIE) của RCOC  
 
 

KINH NGHIỆM CÔNG VIỆC 
TRƯỚC HẾT LÀ VIỆC LÀM 

VIỆC LÀM CÓ HỖ TRỢ 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CÓ LƯƠNG (PIP) 

Mời bạn tham dự cùng... 
               Arturo Cazares, Giám đốc Dịch vụ Cộng đồng, Văn phòng Địa phương Quận Cam (RCOC)  

Carlos Fonseca, Điều phối Dịch vụ hàng ngày & Việc làm, RCOC 
Anita Kwon, Điều phối Dịch vụ hàng ngày & Việc làm, RCOC 

Và…gặp những người đã thành công trong công việc qua RCOC! 
Người hỗ trợ: 

Linda ONeal, Chuyên viên chuyển đổi CUTPI & Nhân viên tư vấn tại RCOC, Chương trình chuyển đổi 
 

THỜI GIAN: THỨ TƯ, 16 THÁNG 11, 2022 TỪ 6:00 ĐẾN 7:30 CHIỀU 

ĐỊA ĐIỂM: QUA ZOOM…Ở NHÀ BẠN HAY BẤT KỲ ĐÂU 
BẠN TRUY CẬP ĐƯỢC ZOOM! 

 

Tham gia từ xa có thể hữu ích với ai: Những 
người thuộc địa phận Văn phòng địa phương 
Quận Cam và gia đình, và các bên liên quan 
khác quan tâm tìm hiểu thêm về các chương 
trình việc làm tổng hợp cạnh tranh qua RCOC. 
Tập trung vào độ tuổi từ 14 trở lên, nhưng gia 
đình các em học sinh mầm non và tiểu học sẵn 

sàng bắt đầu hoạch định ngay từ sớm luôn được 
đón chào và khích lệ tham dự! 

Hỗ trợ người dùng: Có hiển thị nội dung trực tiếp, 
phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, tiếng Tây Ban 
Nha & tiếng Việt. Vui lòng gửi email tới: 
tpi@chapman.edu về hỗ trợ thêm hoặc phiên dịch. 

 

 

Cần phải đăng ký: Để đăng ký, vui lòng truy cập TransitionCA.org. Nếu có câu hỏi, đề nghị gửi 
email cho Linda O’Neal đến oneal@chapman.edu hoặc Arturo Cazares đến acazares@rcocdd.com. 
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