
РАННІЙ СТАРТ = КРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ
Пілотний проект «Робоча платформа» забезпечує додаткову підтримку на шляху працевлаштування особам у ранньому 
віці, допомагаючи учням на етапі переходу від навчання до роботи закінчити школу працевлаштованими у віці 21 року. Це  
стало можливим завдяки партнерству шкільних округів, Відділу професійної реабілітації (Division of Vocational Rehabilitation, 
DVR), Адміністрації з питань інвалідності внаслідок вад розвитку (Developmental Disabilities Administration Developmental 
Disabilities Administration, DDA), Офісу інспектора з публічної освіти (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI), 
окружних організацій з питань допомоги особам з вадами розвитку (County Developmental Disabilities), постачальників  
послуг з працевлаштування і інших учасників.

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ
 � Звіт Робочої платформи. Учні, які мають відповідні права, за допомогою своїх вчителів звертатимуться до 

постачальників послуг з працевлаштування, які уклали угоди з Адміністрацією з питань інвалідності внаслідок 
вад розвитку (DDA), щоб визначити наявні навички, вміння, інтереси та потреби учнів у підтримці у ранньому віці, 
збільшуючи шанси на закінчення учнями школи вже працевлаштованими.

 � Знання та підтримка. Учасники матимуть доступ до експертів з питань працевлаштування та до ресурсів підтримки, 
наприклад, до допоміжних технологічних засобів або до засобів технічної допомоги – таким чином вони зможуть 
поліпшити результати; зокрема це актуально для осіб із підвищеними потребами в підтримці.

 � Ціннісно-орієнтований проект. Робоча платформа відкрита для всіх. Додаткова увага приділяється робочим місцям і посадам, 
що пропонують оплачувану зайнятість в обсязі від 10 годин на тиждень учням, які потребують підвищеної підтримки.

 � Партнерство, яке підвищує результативність. Оптимізована координація діяльності різних партнерів максимізує 
можливості кожного з них та забезпечує послідовність застосування ресурсів та рішень системи на етапі підготовки 
учня до закінчення навчання.

На старт, увага, ЗНАЙ...
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«Інформування родин» – це ресурс Комісії з питань вад розвитку штату Вашингтон (Washington State DD Council).  

Додаткова інформація наведена тут: informingfamilies.org

РОБОЧА  
ПЛАТФОРМА

РОБОЧА ПЛАТФОРМА
Вік 19 - 20 років

(передостанній клас)

Учень складає звіт щодо 
робочої платформи 
під керівництвом 
кваліфікованого 
постачальника послуг.

ПРОЕКТ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  
ТА ПОШУКИ РОБОТИ

Вік 20 - 21 рік
(останній клас)

Учень направляється до DVR. DVR починає 
реалізовувати плани восени останнього 
шкільного року. Працевлаштування має 
відбутися до червня.

СТАБІЛІЗАЦІЯ
Вік 21 - 22 роки

(до червня)

Стабілізація зайнятості 
та координація заходів, 
які забезпечують 
довгострокове 
працевлаштування.

ПРАВО НА УЧАСТЬ МАЮТЬ
Клієнти DDA віком від 19 до 22 років, які офіційно є учнями шкіл, що належать до округів-
учасників проекту. Список округів-учасників наведено тут: informingfamilies.org/hs-jobs.

Ціннісно-орієнтований 
пілотний проект


