
Các trung tâm WorkSource Oregon đang đưa ra các điều chỉnh khuyến nghị sức khỏe giao tiếp từ xa để 
cung cấp dịch vụ cho các cá nhân và doanh nghiệp trong khủng hoảng COVID-19 trong khi bảo vệ khách 
hàng, nhân viên và công chúng. 

Với sự gia tăng cao về  hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp, mục tiêu là  gia tăng tối đa dịch vụ cho công chúng 
trong khi khuyến khích các hành động có thể ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này.  

 Những hợp tác viên WorkSource của chúng tôi muốn phục vụ và bảo vệ cộng đồng. Chúng tôi cảm ơn 
công chúng đã áp dụng những thực hành mới này để giảm nguy cơ lây lan bệnh tật cho tất cả chúng ta. 
Các thủ tục mới có hiệu lực ngay lập tức 

Các cách khác để cung cấp dịch vụ 

• Các cuộc hẹn / cuộc trò chuyện trực tiếp hiện đang được cung cấp qua điện thoại hoặc qua 
Skype. 

•  Giúp làm lý lịch, hướng dẫn phỏng vấn, phương cách tìm việc làm, và các cuộc nói chuyện tại 
bàn làm việc hiện được cung cấp qua điện thoại hoặc qua Skype. 

Các trung tâm của chúng tôi tiếp tục cung cấp hỗ trợ để kết nối các nhân viên tiềm năng với các công ty 
đang tuyển dụng. Các doanh nghiệp vẫn có thể nhận trợ giúp để đăng lên các cơ hội việc làm, tìm công 
nhân hoặc tham gia các dịch vụ như chương trình Chia sẻ Công việc, giúp họ giữ chân nhân viên trong 
khi giảm giờ làm việc.  

Thông tin liên lạc cho các trung tâm WorkSource Oregon có sẵn tại 
http://www.worksourceoregon.org/Centers.html.  

Một hợp tác viên tự hào của mạng lưới Trung tâm việc làm Hoa Kỳ 
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