
بداية مبكرة = نتائج أفضل

 يقدم برنامج التأسيس الوظيفي التجريبي مزيًدا من سبل دعم التوظيف يف سن أبكر ملساعدة طالب املرحلة االنتقالية من املدرسة الثانوية 

عىل نيل وظيفة يف سن 21 عاًما قبل التخرج من املدرسة. وقد تسّنى تحقيق ذلك من خالل رشاكة تجمع بني املناطق التعليمية، وقسم التأهيل 

 املهني )DVR(، وإدارة اإلعاقات النامئية )DDA(، ومكتب مراقب التعليم العاّم )OSPI(، وقسم اإلعاقات النامئية يف املقاطعة، ورشكات 

التوظيف، وغريهم.

المزايا األساسية
تقرير التأسيس الوظيفي. سيتواصل الطالب املؤهلون مع رشكات التوظيف املتعاقدة مع إدارة DDA، مبساعدة معلِّمهم، بهدف استكشاف  	

مهاراتهم وقدراتهم واهتامماتهم واحتياجات الدعم يف سن أبكر؛ ما يزيد من فرصهم للحصول عىل وظيفة قبل التخرج من املدرسة.

الخربات وسبل الدعم. سيُتاح للمشاركني الوصول إىل خرباء ووسائل دعم التوظيف، مثل الوسائل التكنولوجية املساِعدة، أو املساعدة الفنية،  	

ملساعدة األشخاص ذوي احتياجات الدعم األكرب عىل إنشاء نتائج عمل أفضل.

مرشوع عىل أساس القيمة لكل فرد فرصة الحصول عىل تأسيس وظيفي. يتم وضع تركيز إضايف عىل زيادة فرص التوظيف والوظائف التي  	

توفر 10 ساعات عمل مقابل أجر، أو أكرث، يف األسبوع للطالب الذين يحتاجون إىل مستوى أعىل من الدعم.

ن بني مجموعة متنوعة من الرشكاء عىل زيادة تخصصات كل رشيك إىل أقىص حد، ويوفر  	 رشاكات تعزز النتائج. يعمل التنسيق املحسَّ

االستمرارية عرب األنظمة الخدمية بينام يستعد الطالب للتخرج من املدرسة.

استعد، انتبه، اعرف...

5/20  informingfamilies.org :هو أحد موارد مجلس اإلعاقات النامئية يف والية واشنطن. ملزيد من املعلومات، يفضل زيارة Informing Families

التأسيس الوظيفي

التأسيس الوظيفي

السن 20 - 19

)من السنة الدراسية الثانية وحتى 

السنة األخرية(

يكمل الطالب تقرير التأسيس 
الوظيفي مع رشكة توظيف مؤهلة.

التطوير الوظيفي والتوظيف

السن 21 - 20 

)السنة الدراسية األخرية(

يُحال الطالب إىل قسم DVR. ويلتزم DVR بوضع 
خطط يف خريف السنة الدراسية األخرية. سيتم 
التوظيف، يف أفضل األحوال، بحلول شهر يونيو.

االستقرار الوظيفي

السن 22 - 21 

)بحلول شهر يونيو(

االستقرار الوظيفي وتنسيق خدمات 
التوظيف طويلة األمد.

التأهل
طالب إدارة DDA املؤهلون الذين يرتاوح سنهم بني 19 إىل 22، وامللتحقون مبدرسة ثانوية داخل إحدى املقاطعات املشاركة يف هذا املرشوع. 

informingfamilies.org/hs-jobs. :لالطالع عىل قامئة باملقاطعات املشارِكة، تفضل بزيارة

مرشوع تجريبي عىل أساس القيمة


