
ឱកាសការងារជាមួយស្ថានីយ 117 សំណង់៖
ការបាលងមុននិងការបណ្តុះបណ្តាលសិសាស

កំពង់ផាកាុង Seattle នឹងសងសង់សួនសធារណៈ និងតំបន់ជមាកតាីសល់ម៉ុន (salmon) នៅតាមដងស្ទឹង Duwamish
ក្នុងឧទាយានខាងតាបូង (South Park)។ គមាាងស្ថានីយ 117 នឹងជួលសមាជិកសហជីពក្នុងជំនួញដាលមានជំនាញដើមាបីសងស
ង់វា។ គមាាងសងសង់នឹងអូសបនា្លាយពីរដូវក្តាឆ្នាំ 2020 ដល់រដូវរងារ 2021។

ដើមាបីចូលជាសមាជិកសហជីព អ្នកអាចចាប់ផ្តើមការបណ្តុះបណ្តាលរបស់អ្នកជា “ភាពជាអ្នកមុនធ្វើកូនជាង” ជាមួយកម្មវិធី 
ANEW ឬអ្នកអាចទាក់ទងសហជីពដោយផ្ទាល់ដើមាបីរៀនពីរបៀបចាប់ផ្តើមជា“ កូនជាង” ។

ស្វាងយល់បន្ថាមអំពីផ្លូវទៅកាន់អាជីពទាំងនាះនៅក្នុងជំនួញជំនាញខាងកាាម!

www.portseattle.org

ពួកគាជានរណ៖ 
ANEW ដាលជាអង្គការមិនរកបាាក់ចំណាញ ផ្តល់នូវកម្
មវិធីបណ្តះុបណ្តាលភាពជាអ្នកមុនធ្វើកូនជាង ដាលជួយបុ
គ្គលទទួលបានអាជីពនៅក្នងុអាជីវកម្មសំណង់។ កម្មវិធី
បណ្តះុបណ្តាលគឺជាការប្តាជា្ញាចិត្តរយៈពាល 11 អាទិតាយ 3
ថ្ងាក្នងុមួយអាទិតាយ។ ការបណ្តះុបណ្តាលកើតឡើងនៅ Kent ឬ 
Seattle។ កម្មវិធីនាះជួយមនុសាសពាញវ័យឱាយមានចំណាះដឹង 
ជំនាញពាណិជ្ជកម្មជាក់ស្តាង និងបច្ចាកទាសដាលចំាបាច់ដើមាបី
មានការបាកួតបាជាង អនុវត្តដោយជោគជ័យ និងតាវូបានទទួ
លយកទៅធ្វើជាអ្នកហាត់ការ។ សិកា្ខាកាមនឹងសិកាសាអំពីការធ្វើជំ
នួញជំនាញផាសាងៗគ្នាចំនួន 10-12 ដាលរួមមានអ្វដីាលបានដាក់
បញ្ជខីាងកាាម។ ការបណ្តះុបណ្តាលមិនតាវូបានបង់ទា បុ៉ន្តានៅ
ចុងបញ្ចប់អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនប័តាចំនួនបី ដាលធ្វើឱាយអ្នក
មានការបាកួតបាជាងសមាាប់ការហ្វកឹហាត់ការងារ។

ដើមាបីចុះឈ្មាះ អ្នកតាវូតាចូលរួមវគ្គព័ត៌មានរយៈពាល 20
នាទីតាមអិ៊នធឺរណាត និងអី៊មាលនូទមាង់ចុះឈ្មាះចូលរៀនដា
លបានបំពាញពីគាហទំព័រ។

សិទ្ធិទទួលបានជាមូលដា្ឋាន៖ 
 • មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • សញ្ញាប័តា GED ឬសញ្ញាប័តាវិទាយាល័យ
(ឬសមត្ថភាពបញ្ចប់មុនចប់កម្មវិធី)

 • ប័ណ្ណបើកបររដ្ឋវា៉ាសុីនតោនដាលមានសុពលភាព
(ឬសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់អាជា្ញាប័ណ្ណឡើងវិញនៅចុងបញ្ច
ប់នាកម្មវិធី)

 • មធាយាបាយធ្វើដំណើរដាលអាចទុកចិត្តបាន
 • សមត្ថភាពក្នុងការជាប់ការធ្វើតាស្តគាឿងញៀន

សមាាបព័់ត៌មានបន្ថាម 
ចូលមើលគាហទំព័រ៖ www.anewaop.org

ហ្វាសប៊ុ ក៖ @ANEWAOP.org

កម្មវិធីភាពជាអ្នកមុនធ្វើកូនជាង ANEW

www.anewaop.org
https://www.facebook.com/ANEWAOP.ORG


ស ្ថានយី 117 សហជពីដាលទាកទ់ងនងឹវសិយ័សណំង់ 
នងិកម ្មវ ធិភីាពជាកនូជាង

LABORERS, LOCAL 242
ពួកគាជានរណ៖
កម្មករសិបាបកម្មសំណង់គឺជាសិបាបកម្មចមាុះបំផុតនៅក្នុងឧសាសា
ហកម្ម។ ពួកគាអនុវត្តមុខងារសំខាន់ៗនៅលើការដា្ឋានសំណង់
ពាណិជ្ជកម្ម រួមមាន៖ 

 • សំអាត និងរៀបចំកន្លាងសងសង់ជាមុន
 • លុបបំបាត់គាាះថ្នាក់ដាលអាចកើតមាន
 • លាយនិងដាក់បាតុង
 • ដាក់ដង្កៀបដើមាបីទាទាង់ផ្នាកជីក
 • ដាក់ឧបករណ៍
 • អារបាតុង ឬបាតុងស្នូល
 • រុះរើ និងរើរចនាសម្ព័ន្ធ និងអាគរ
 • ជួយកម្មករសិបាបកម្មផាសាងទៀត (ឧទាហរណ៍ ជាងឈើ 

ជាងកំបោរ វិស្វករបាតិបតិ្តករ និងជាងសុីម៉ងត៍)

អំពីកម្មវិធីកូនជាង៖
ពាលកំពុងសិកាសា សិសាសនឹងទទួលបានលំនៅដា្ឋានអាហារ 
ការបណ្តុះបណ្តាល និងការដាក់ការងារដោយឥតគិតថ្លានិង
បាាក់ខា។ មិនចាំបាច់មានជំនាញ ឬចំណាះដឹងជាមុនទា ហើ
យកន្លាងមជាឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលគឺស្ថិតនៅ Kingston 
រដ្ឋវា៉ាសុីនតោន។

សមា្គាល់៖ ដោយសរតាកូរ៉ូណវើរុស រាល់ថ្នាក់រៀននៅ
គាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំងអស់តាូវបានពនាយារពាល។ 
សូមពិនិតាយគាហទំព័ររបស់ពួកគា (www.nwlett.org) 
សមាាប់កាលបរិច្ឆាទថ្មី។

សមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាម៖
ចូលមើលគាហទំព័រ៖ www.nwlett.org
ទូរស័ព្ទទៅ៖ (360) 297-3035
ហ្វាសប៊ុក៖ @laborerslocal242

CEMENT MASONS & PLASTERERS, LOCAL 528  
តើពួកគាជានរណ៖ 
សហជីពតំណងឱាយជាងសុីម៉ងត៍ និងជាងកំបោរ ដាលដាក់
និងបញ្ចប់បាតុងយោងទៅតាមលក្ខណៈជាក់លាក់នៅលើផ្លូវ 
អាគរ ផ្ទះ ទីលានកីឡា និងស្ពាន។

អំពីកម្មវិធីកូនជាង៖
 • ជាងសុីម៉ងត៍មុីស និងជាងកំបោរ គឺជាកម្មវិធីរយៈពាល 4 
ឆ្នាំ ដាលសិសាសមា្នាក់ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពាលបួន
សបា្តាហ៍នៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅឯមជាឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល
ក្នុងទីកាុង Georgetown។

 • ដើមាបីសកលាបងកម្មវិធីកូនជាង បាក្ខជនតាូវមានលក្ខណៈ
សមាបត្តិអបាបបរមាដូចជា ដាក់ពាកាយសុំដាលបានបំពាញរួច 
និងទទួលបានអ៊ីមាល ឬលិខិតអញ្ជើញសមាាប់ពាឹត្តិការ
ណ៍សកលាបងចាញពីកម្មសិកាសា។ 

សមា្គាល់៖ ដោយសរតាកូរ៉ូណវើរុស ថ្នាក់កូនជាងតាីមាសជាង
សុីម៉ងត៍មុីស និងជាងកំបោរ តាូវបានពនាយារពាលរហូតដល់
ពាលកាាយ។

សមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាម៖
ចូលមើលគាហទំព័រ៖ https://www.cmpltraining.org/
ទូរស័ព្ទទៅ: (206) 762-9286 
ហ្វាសប៊ុក៖ @cmpltrainingwa

www.cmpltraining.org
https://www.facebook.com/cmpltrainingwa
www.nwlett.org
www.nwlett.org
https://www.facebook.com/laborerslocal242


CARPENTERS, LOCAL 30 PACIFIC NW REGIONAL COUNCIL  
ពួកគាជានរណ៖
The Pacific Northwest Regional Council of Carpenters 
រួមមានជាងឈើជាង 28.០០០ នាក់ ជាងគងជញ្ជាំងស្ងួតរោ
ងមា៉ាសុីនស្មីត អ្នកធ្វើការផ្នាកពាណិជ្ជកម្ម អ្នកលក់សំពៅនា
វាអ្នកជំនាញផ្នាកខាងកាា/ផ្នាកខាងក្នុង អ្នកដាក់អាតចាយ 
អ្នកធ្វើការខាងឧសាសាហកម្ម និងរោងមា៉ាសុីន 
អ្នកធ្វើការផ្នាកអ៊ីសូឡង់ និងកម្មករសិបាបកម្មពាក់ព័ន្ធ។

អំពីកម្មវិធីកូនជាង៖
ការហ្វឹកហាត់គឺជាវិធីល្អបំផុតដើមាបីចាប់ផ្តើមអាជីពជាជា
ងឈើ។ មិនថអ្នកមានបទពិសោធន៏នៅកន្លាងធ្វើការ 
ឬមិនដាលបាើឧបករណ៍ពីមុនៗ ទា កម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង
តាូវបានរចនាឡើងដើមាបីផ្តល់ឱាយអ្នកនូវជំនាញដើមាបីទទួលបា
នជោគជ័យ។ កម្មវិធីនីមួយៗតាូវបានរចនាឡើងសមាាប់ជំនា
ញការងារ និងដាក់អ្នកនៅលើគាហទំព័រការងារភា្លាមៗ។ ភា
គចាើនកម្មសិកាសាដាលមានរយៈពាលជាងបួនឆ្នាំផ្តល់ឱាយអ្នកនូវ 
“ការធ្វើដំណើរ” នៅពាលបញ្ចប់ជាមួយនឹងសកា្តានុពលដាលរក
បាាក់បានខ្ពស់។

សមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាម
ចូលមើលគាហទំព័រ៖ https://www.nwcarpenters.org/
ទូរស័ព្ទមក៖ (253) 945-8800
ហ្វាសប៊ុក៖ @NWCarpenters

OPERATING ENGINEERS, LOCAL 302 
ពួកគាជានរណ៖
 The International Union of Operating Engineers គឺជាសហ
ជីពជំនាញដាលតំណងឱាយជាចមាបងឲាយ៖

 • វិស្វករបាតិបតិ្តការដាលធ្វើការជាបាតិបត្តិករឧបករណ៍ធុន
ធ្ងន់

 • ជាងមាកានិច និងអ្នកវាស់ស្ទង់នៅក្នុងឧសាសាហកម្មសំណង់
 • វិស្វករស្ថានីដាលធ្វើការក្នុងបាតិបត្ដិការនិងការថាទាំក្នុងអ
គរ និងអគរឧសាសាហកម្ម និងឧសាសាហកម្មសាវាកម្ម

អំពីកម្មវិធីកូនជាង៖
 • នាះគឺជាបាភាទកម្មវិធី “រកបាាក់ខណៈពាលដាលអ្នករៀន” 
ជាមួយបាាក់ឈ្នួលចាប់ផ្តើមពី $29+ ដុលា្លារក្នុងមួយម៉ាង 
បូកនឹងកញ្ចប់អត្ថបាយោជន៍ដ៏ល្អ។

 • ក្នុងនាមជាសហជីពណានាំបញ្ជូនពាញលាញ អ្នកមិនចាំបា
ច់ស្វាងរកការងារធ្វើទា ពួកគាធ្វើសមាាប់អ្នក។

 • ដំណើរការជាើសរើសតាូវចំណយពាលចាើនខាដើមាបីបញ្ច
ប់។ អ្នកដាលមានពិន្ទុខ្ពស់បំផុតទាក់ទងនឹងបាវត្តិ និងបទ
សមា្ភាសន៍អាចតាូវបានអញ្ជើញឱាយចូលរួមក្នុងសបា្តាហ៍សុវត្ថិ

ភាព និងការតមាង់ទិសនៅឯមជាឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលរប
ស់ពួកគាដាលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីកាុង Ellensburg។ 
សបា្តាហ៍សុវត្ថិភាព និងការតមាង់ទិសគឺជាឱកាសមួយស
មាាប់អ្នកដាក់ពាកាយដើមាបីស្គាល់ពាណិជ្ជកម្ម និងដើមាបីឱាយបុ
គ្គលិករបស់យើងវាយតម្លាបាក្ខជន។ មុនពាលចូលរៀន 
ឬជាប់កិច្ចសនាយា បាក្ខជនតាូវបញ្ជូនទមាង់បាបបទនាការប
ញ្ចាញវាជ្ជសសា្តផ្តល់ឲាយដាលបានបំពាញដោយវាជ្ជបណ្ឌិត 
និងឆ្លងកាត់ការធ្វើតាស្តទឹកនោមដាលផ្តល់ជូននូវថ្នាំបញ្ចុះ
ទឹកនោម។

ថ្ងាផុតកំណត់នាការថ្នាក់កូនជាងកមាិតដំបូងឆ្នាំ 2021 គឺថ្ងាទី 
13 ខាវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020។ សូមដាក់ពាកាយតាមអ៊ិនធឺរណាតឥឡូវ
នាះ។ ពាកាយសុំដាលបានជាើសរើសនឹងចាប់ផ្តើមបណ្តុះបណ្តាល
នៅខាមាស ឆ្នាំ 2021។

សមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាម៖
ចូលមើលគាហទំព័រ៖ www.oetraining.com
ទូរស័ព្ទទៅ: (509) 968-3203
ហ្វាសប៊ុក៖ Operating Engineers Regional Training Center

https://www.nwcarpenters.org/
https://www.facebook.com/NWCarpenters
www.oetraining.com
https://www.facebook.com/Operating-Engineers-Regional-Training-Center-186445578114972/
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សំណួរដាលគាចាើនសួរ
តើឯកសរអ្វីខ្លះដាលតមាូវឲាយមានជាធម្មតាសមាាប់ការចុះឈ្មាះក្នុងកម្មសិកាសា?
សហជីពនីមួយៗមានទមាង់ចុះឈ្មាះផ្ទាល់ខ្លួនដាលអ្នកអាចរកបាននៅលើគាហទំព័ររបស់ពួកគា។ ពាកាយសុំជាចាើន
តមាូវឱាយមានឯកសរថតចម្លងដូចជា៖ ប័ណ្ណបើកបរមានសុពលភាព ប័ណ្ណសន្តិសុខសង្គមឬឯកសរ I-9 ផាសាងទៀត 
សញ្ញាប័តាមធាយមសិកាសាទុតិយភូមិ ឬសមមូលបាវតិ្តពិន្ទុរបស់ GED។

តើជនជាតិបរទាសអាចធ្វើការជាមួយសហជីពបានទា?
ឯកសរសន្តិសុខសង្គម ឬលាខ I-9 តមាូវឱាយចូលរួមជាមួយសហជីពភាគចាើន។ បាសិនបើនិយោជករបស់អ្នកតវា៉ានឹងស្ថានភាព
សន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក អ្នកគួរតាមើល KNOW YOUR RIGHTS handout។

TEAMSTERS (TRUCK DRIVERS) LOCAL 174
ពួកគាជានរណ៖
កម្មវិធីកូនជាង Washington Construction Teamsters គឺ
ជាកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនៅកន្លាងការងារចំនួន ៣០០០ 
ម៉ាងដាលគាបដណ្តប់លើបាភាទផាសាងៗនាសមា្ភារៈសំណង់ 
Teamster ជាចាើន រួមមានឡានដឹកទំនិញ និងឡានដឹកទំនិញ 
ឡានដឹកសមាាម និងឡានចាក់ដី។

អំពីកម្មវិធីកូនជាង៖
 • សិសាសនឹងធ្វើការនៅការដា្ឋានសំណង់ និងរៀនពីជំនួញពីកាុ
មអ្នកធ្វើដំណើរដាលមានសមត្ថភាព។

 • សិសាសនឹងចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាក់ទងនឹងការបន្ថាម
យ៉ាងហោចណស់ 144 ម៉ាងក្នុងមួយឆ្នាំ។

 • ថ្នាក់រៀនជាធម្មតាចាប់ផ្តើមនៅនិទាឃរដូវ 
(មួយទៅបីថ្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ)។ ថ្នាក់កូនជាងតាូវបានបន្តដោ
យការបណ្តុះបណ្តាលលើការងារ។

 • សិសាសមិនតាូវបានទទួលបាាក់កមាាសមាាប់ការចូល
រួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពាល 6 សបា្តាហ៍ទា។ បា
សិនបើអ្នកនៅខាងកាាតំបន់បញ្ជូន Tri-Cities 
អ្នកនឹងតាូវបានផ្តល់បាាក់ចំនួន $350 ដុលា្លារក្នុងមួយសបា្តា

ហ៍ដើមាបីជួយក្នុងការចំណយលើការធ្វើដំណើរ។ សិសាសទទួ
លបានបាាក់ខាសមាាប់ការបណ្តុះបណ្តាលការងារ ៣.០០០ 
ម៉ាង។

សមា្គាល់៖ ដោយសរតាកូរ៉ូណវើរុស ឥឡូវនាះ 
មជាឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលកាុម  Teamsters តាូវបានបិទ ហើ
យនឹងមិនមានថ្នាក់ណមួយទានៅឆ្នាំ 2020។ សិសាសឆ្នាំ 2020 នឹ
ងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលនៅឆ្នាំ 2021។ បាហាលជាមា
នកន្លាងចំហមួយចំនួននៅឆ្នាំ 2021 (បាសិនបើមានសិសាសឆ្នាំ 
2020 បានបោះបង់ចោលការសិកាសា)។

បាក្ខជនដាលមានចំណប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ពាកាយមុនខាធ្នូឆ្នាំ 
2020។

សមាាប់ព័ត៌មានបន្ថាម៖
ចូលមើលគាហទំព័រ៖ www.teamsterstraining.org/
ទូរស័ព្ទទៅ៖ (509) 528-4190
ហ្វាសប៊ុក៖ @TeamstersLocal174

????????????????????????

www.teamsterstraining.org
https://www.facebook.com/TeamstersLocal174/
https://www.nilc.org/wp-content/uploads/2019/03/no-match-know-your-rights-2019.pdf

