KHÁM PHÁ

Khám phá là gì?

Thông tin

Nếu quý vị cần thêm thông tin để
định hướng sự nghiệp của mình,
quý vị có thể yêu cầu được giới
thiệu đến dịch vụ gọi là Khám phá
(Discovery).
Đây là một dịch vụ ngắn hạn, nơi
quý vị sẽ khám phá các cơ hội việc
làm thông qua trải nghiệm làm việc,
phỏng vấn không chính thức và các
chương trình khác được thiết kế để
khám phá sở thích và thế mạnh của
quý vị. Dịch vụ này có thể bao gồm
các cuộc gặp gỡ tại nhà quý vị, tại
một vài nơi khác nhau trong cộng
đồng, và có thể bao gồm việc sắp
xếp cho quý vị trải nghiệm các cơ
hội làm việc hoặc tình nguyện để
khám phá loại công việc phù hợp
nhất với sở thích và thế mạnh của
quý vị.

Ví dụ:

Jack họp với Darren và nhóm của
anh ấy và đưa anh ấy đến một vài
nơi khác nhau trong cộng đồng để
xem anh ấy đã có sẵn những kỹ
năng nào.
Jack nhận thấy Darren rất giỏi mỉm
cười, chào hỏi và nhớ tên những
người anh gặp suốt cả ngày.
Darren cũng rất chi tiết khi hoàn
thành một nhiệm vụ và luôn ngỏ lời
giúp đỡ người khác khi họ gặp khó
khăn.
Jack lưu ý những điểm mạnh này
và những ưu điểm khác mà anh đã
nhìn thấy vào hồ sơ Khám phá.
Một khi Jack xác định được công
việc nào sẽ mang lại nhiều niềm
vui nhất cho Darren, anh sẽ hoàn
thành hồ sơ Khám phá và làm việc
với Chuyên gia Phát triển Việc làm
để lên ý tưởng về những việc làm
thích hợp nhất cho Darren.

Darren và nhóm của anh ấy đang
Làm thế nào tôi có thể sử
gặp khó khăn tìm ra công việc phù
dụng dịch vụ này?
hợp nhất với anh ấy. Anh ấy chắc
Quý vị có thể liên hệ với Điều phối
chắn muốn có việc làm, sự độc lập
và gặp gỡ mọi người, nhưng Darren viên Dịch vụ hoặc Đại diện Cá
nhân nhân để yêu cầu dịch vụ này.
không biết phải làm gì.
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