www.portseattle.org

ឱកាសការងារជាមួយស្ថានីយ 117 សំណង់៖
ការប្រលងមុននិងការបណ្តុះបណ្តាលសិស្ស

កំពង់ផែក្រុង Seattle នឹងសាងសង់សួនសាធារណៈ និងតំបន់ជម្រកត្រីសាល់ម៉ុន (salmon) នៅតាមដងស្ទឹង Duwamish
ក្នុងឧទ្យានខាងត្បូង (South Park)។ គម្រោងស្ថានីយ 117 នឹងជួលសមាជិកសហជីពក្នុងជំនួញដែលមានជំនាញដើម្បីសាងស
ង់វា។ គម្រោងសាងសង់នឹងអូសបន្លាយពីរដូវក្តៅឆ្នាំ 2020 ដល់រដូវរងារ 2021។
ដើម្បីចូលជាសមាជិកសហជីព អ្នកអាចចាប់ផ្តើមការបណ្តុះបណ្តាលរបស់អ្នកជា “ភាពជាអ្នកមុនធ្វើកូនជាង” ជាមួយកម្មវិធី
ANEW ឬអ្នកអាចទាក់ទងសហជីពដោយផ្ទាល់ដើម្បីរៀនពីរបៀបចាប់ផ្តើមជា“ កូនជាង” ។
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីផ្លូវទៅកាន់អាជីពទាំងនេះនៅក្នុងជំនួញជំនាញខាងក្រោម!

កម្មវិធីភាពជាអ្នកមុនធ្វើកូនជាង ANEW
ពួកគេជានរណា៖
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សិទ្ធិទទួលបានជាមូលដ្ឋាន៖
•• មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
•• សញ្ញាប័ត្រ GED ឬសញ្ញាប័ត្រវិទ្យាល័យ
(ឬសមត្ថភាពបញ្ចប់មុនចប់កម្មវិធី)
•• ប័ណ្ណបើកបររដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនដែលមានសុពលភាព
(ឬសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណឡើងវិញនៅចុងបញ្ច
ប់នៃកម្មវិធី)
•• មធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលអាចទុកចិត្តបាន
•• សមត្ថភាពក្នុងការជាប់ការធ្វើតេស្តគ្រឿងញៀន
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ចូលមើលគាហទំពរ័ ៖ www.anewaop.org
ហ្វាសប៊ុ ក៖ @ANEWAOP.org

ស ្ថាន ីយ 117 សហជ ីពដែលទាក ់ទងន ឹងវ ិស ័យសណង
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CEMENT MASONS & PLASTERERS, LOCAL 528
តើពួកគេជានរណា៖

សហជីពតំណាងឱ្យជាងស៊ីម៉ងត៍ និងជាងកំបោរ ដែលដាក់
និងបញ្ចប់បេតុងយោងទៅតាមលក្ខណៈជាក់លាក់នៅលើផ្លូវ
អាគារ ផ្ទះ ទីលានកីឡា និងស្ពាន។

អំពីកម្មវិធីកូនជាង៖
•• ជាងស៊ីម៉ងត៍ម៉ីស និងជាងកំបោរ គឺជាកម្មវិធីរយៈពេល 4
ឆ្នាំ ដែលសិស្សម្នាក់ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលបួន
សប្តាហ៍នៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល
ក្នុងទីក្រុង Georgetown។
•• ដើម្បីសាកល្បងកម្មវិធីកូនជាង បេក្ខជនត្រូវមានលក្ខណៈ
សម្បត្តិអប្បបរមាដូចជា ដាក់ពាក្យសុំដែលបានបំពេញរួច
និងទទួលបានអ៊ីមែល ឬលិខិតអញ្ជើញសម្រាប់ព្រឹត្តិការ
ណ៍សាកល្បងចេញពីកម្មសិក្សា។

សម្គាល់៖ ដោយសារតែកូរ៉ូណាវីរុស ថ្នាក់កូនជាងត្រីមាសជាង
ស៊ីម៉ងត៍ម៉ីស និងជាងកំបោរ ត្រូវបានពន្យារពេលរហូតដល់
ពេលក្រោយ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

ចូលមើលគេហទំព័រ៖ https://www.cmpltraining.org/
ទូរស័ព្ទទៅ: (206) 762-9286
ហ្វេសប៊ុក៖ @cmpltrainingwa

LABORERS, LOCAL 242
ពួកគេជានរណា៖

កម្មករសិប្បកម្មសំណង់គឺជាសិប្បកម្មចម្រុះបំផុតនៅក្នុងឧស្សា
ហកម្ម។ ពួកគេអនុវត្តមុខងារសំខាន់ៗនៅលើការដ្ឋានសំណង់
ពាណិជ្ជកម្ម រួមមាន៖
••
••
••
••
••
••
••
••

សំអាត និងរៀបចំកន្លែងសាងសង់ជាមុន
លុបបំបាត់គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាន
លាយនិងដាក់បេតុង
ដាក់ដង្កៀបដើម្បីទ្រទ្រង់ផ្នែកជីក
ដាក់ឧបករណ៍
អារបេតុង ឬបេតុងស្នូល
រុះរើ និងរើរចនាសម្ព័ន្ធ និងអាគារ
ជួយកម្មករសិប្បកម្មផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍ ជាងឈើ
ជាងកំបោរ វិស្វករប្រតិបតិ្តករ និងជាងស៊ីម៉ងត៍)

អំពីកម្មវិធីកូនជាង៖

ពេលកំពុងសិក្សា សិស្សនឹងទទួលបានលំនៅដ្ឋានអាហារ
ការបណ្តុះបណ្តាល និងការដាក់ការងារដោយឥតគិតថ្លៃនិង
ប្រាក់ខែ។ មិនចាំបាច់មានជំនាញ ឬចំណេះដឹងជាមុនទេ ហើ
យកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលគឺស្ថិតនៅ Kingston
រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន។

សម្គាល់៖ ដោយសារតែកូរ៉ូណាវីរុស រាល់ថ្នាក់រៀននៅ
គ្រប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាំងអស់ត្រូវបានពន្យារពេល។
សូមពិនិត្យគេហទំព័ររបស់ពួកគេ (www.nwlett.org)
សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទថ្មី។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

ចូលមើលគេហទំព័រ៖ www.nwlett.org
ទូរស័ព្ទទៅ៖ (360) 297-3035
ហ្វេសប៊ុក៖ @laborerslocal242

CARPENTERS, LOCAL 30 PACIFIC NW REGIONAL COUNCIL
ពួកគេជានរណា៖
The Pacific Northwest Regional Council of Carpenters
រួមមានជាងឈើជាង 28.០០០ នាក់ ជាងគងជញ្ជាំងស្ងួតរោ
ងម៉ាស៊ីនស្មីត អ្នកធ្វើការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម អ្នកលក់សំពៅនា
វាអ្នកជំនាញផ្នែកខាងក្រៅ/ផ្នែកខាងក្នុង អ្នកដាក់អេតចាយ
អ្នកធ្វើការខាងឧស្សាហកម្ម និងរោងម៉ាស៊ីន
អ្នកធ្វើការផ្នែកអ៊ីសូឡង់ និងកម្មករសិប្បកម្មពាក់ព័ន្ធ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

ចូលមើលគេហទំព័រ៖ https://www.nwcarpenters.org/
ទូរស័ព្ទមក៖ (253) 945-8800
ហ្វេសប៊ុក៖ @NWCarpenters

អំពីកម្មវិធីកូនជាង៖

ការហ្វឹកហាត់គឺជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពជាជា
ងឈើ។ មិនថាអ្នកមានបទពិសោធន៏នៅកន្លែងធ្វើការ
ឬមិនដែលប្រើឧបករណ៍ពីមុនៗ ទេ កម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង
ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជំនាញដើម្បីទទួលបា
នជោគជ័យ។ កម្មវិធីនីមួយៗត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ជំនា
ញការងារ និងដាក់អ្នកនៅលើគេហទំព័រការងារភ្លាមៗ។ ភា
គច្រើនកម្មសិក្សាដែលមានរយៈពេលជាងបួនឆ្នាំផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវ
“ការធ្វើដំណើរ” នៅពេលបញ្ចប់ជាមួយនឹងសក្តានុពលដែលរក
ប្រាក់បានខ្ពស់។

OPERATING ENGINEERS, LOCAL 302
ពួកគេជានរណា៖

The International Union of Operating Engineers គឺជាសហ
ជីពជំនាញដែលតំណាងឱ្យជាចម្បងឲ្យ៖
•• វិស្វករប្រតិបតិ្តការដែលធ្វើការជាប្រតិបត្តិករឧបករណ៍ធុន
ធ្ងន់
•• ជាងមេកានិច និងអ្នកវាស់ស្ទង់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់
•• វិស្វករស្ថានីដែលធ្វើការក្នុងប្រតិបត្ដិការនិងការថែទាំក្នុងអ
គារ និងអគារឧស្សាហកម្ម និងឧស្សាហកម្មសេវាកម្ម

អំពីកម្មវិធីកូនជាង៖

•• នេះគឺជាប្រភេទកម្មវិធី “រកប្រាក់ខណៈពេលដែលអ្នករៀន”
ជាមួយប្រាក់ឈ្នួលចាប់ផ្តើមពី $29+ ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោង
បូកនឹងកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏ល្អ។
•• ក្នុងនាមជាសហជីពណែនាំបញ្ជូនពេញលេញ អ្នកមិនចាំបា
ច់ស្វែងរកការងារធ្វើទេ ពួកគេធ្វើសម្រាប់អ្នក។
•• ដំណើរការជ្រើសរើសត្រូវចំណាយពេលច្រើនខែដើម្បីបញ្ច
ប់។ អ្នកដែលមានពិន្ទុខ្ពស់បំផុតទាក់ទងនឹងប្រវត្តិ និងបទ
សម្ភាសន៍អាចត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងសប្តាហ៍សុវត្ថិ

ភាព និងការតម្រង់ទិសនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលរប
ស់ពួកគេដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Ellensburg។
សប្តាហ៍សុវត្ថិភាព និងការតម្រង់ទិសគឺជាឱកាសមួយស
ម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យដើម្បីស្គាល់ពាណិជ្ជកម្ម និងដើម្បីឱ្យបុ
គ្គលិករបស់យើងវាយតម្លៃបេក្ខជន។ មុនពេលចូលរៀន
ឬជាប់កិច្ចសន្យា បេក្ខជនត្រូវបញ្ជូនទម្រង់បែបបទនៃការប
ញ្ចេញវេជ្ជសាស្រ្តផ្តល់ឲ្យដែលបានបំពេញដោយវេជ្ជបណ្ឌិត
និងឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តទឹកនោមដែលផ្តល់ជូននូវថ្នាំបញ្ចុះ
ទឹកនោម។
ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការថ្នាក់កូនជាងកម្រិតដំបូងឆ្នាំ 2021 គឺថ្ងៃទី
13 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020។ សូមដាក់ពាក្យតាមអ៊ិនធឺរណែតឥឡូវ
នេះ។ ពាក្យសុំដែលបានជ្រើសរើសនឹងចាប់ផ្តើមបណ្តុះបណ្តាល
នៅខែមេសា ឆ្នាំ 2021។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

ចូលមើលគេហទំព័រ៖ www.oetraining.com
ទូរស័ព្ទទៅ: (509) 968-3203
ហ្វេសប៊ុក៖ Operating Engineers Regional Training Center

TEAMSTERS (TRUCK DRIVERS) LOCAL 174
ពួកគេជានរណា៖

កម្មវិធីកូនជាង Washington Construction Teamsters គឺ
ជាកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនៅកន្លែងការងារចំនួន ៣០០០
ម៉ោងដែលគ្របដណ្តប់លើប្រភេទផ្សេងៗនៃសម្ភារៈសំណង់
Teamster ជាច្រើន រួមមានឡានដឹកទំនិញ និងឡានដឹកទំនិញ
ឡានដឹកសម្រាម និងឡានចាក់ដី។

អំពីកម្មវិធីកូនជាង៖
•• សិស្សនឹងធ្វើការនៅការដ្ឋានសំណង់ និងរៀនពីជំនួញពីក្រុ
មអ្នកធ្វើដំណើរដែលមានសមត្ថភាព។
•• សិស្សនឹងចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទាក់ទងនឹងការបន្ថែម
យ៉ាងហោចណាស់ 144 ម៉ោងក្នុងមួយឆ្នាំ។
•• ថ្នាក់រៀនជាធម្មតាចាប់ផ្តើមនៅនិទាឃរដូវ
(មួយទៅបីថ្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ)។ ថ្នាក់កូនជាងត្រូវបានបន្តដោ
យការបណ្តុះបណ្តាលលើការងារ។
•• សិស្សមិនត្រូវបានទទួលប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ការចូល
រួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល 6 សប្តាហ៍ទេ។ ប្រ
សិនបើអ្នកនៅខាងក្រៅតំបន់បញ្ជូន Tri-Cities
អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ប្រាក់ចំនួន $350 ដុល្លារក្នុងមួយសប្តា

ហ៍ដើម្បីជួយក្នុងការចំណាយលើការធ្វើដំណើរ។ សិស្សទទួ
លបានប្រាក់ខែសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលការងារ ៣.០០០
ម៉ោង។

សម្គាល់៖ ដោយសារតែកូរ៉ូណាវីរុស ឥឡូវនេះ
មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលក្រុម Teamsters ត្រូវបានបិទ ហើ
យនឹងមិនមានថ្នាក់ណាមួយទេនៅឆ្នាំ 2020។ សិស្សឆ្នាំ 2020 នឹ
ងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលនៅឆ្នាំ 2021។ ប្រហែលជាមា
នកន្លែងចំហមួយចំនួននៅឆ្នាំ 2021 (ប្រសិនបើមានសិស្សឆ្នាំ
2020 បានបោះបង់ចោលការសិក្សា)។
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ពាក្យមុនខែធ្នូឆ្នាំ
2020។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

ចូលមើលគេហទំព័រ៖ www.teamsterstraining.org/
ទូរស័ព្ទទៅ៖ (509) 528-4190
ហ្វេសប៊ុក៖ @TeamstersLocal174

????????????????????????
សំណួរដែលគេច្រើនសួរ

តើឯកសារអ្វីខ្លះដែលតម្រូវឲ្យមានជាធម្មតាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះក្នុងកម្មសិក្សា?

សហជីពនីមួយៗមានទម្រង់ចុះឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកអាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេ។ ពាក្យសុំជាច្រើន
តម្រូវឱ្យមានឯកសារថតចម្លងដូចជា៖ ប័ណ្ណបើកបរមានសុពលភាព ប័ណ្ណសន្តិសុខសង្គមឬឯកសារ I-9 ផ្សេងទៀត
សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬសមមូលប្រវតិ្តពិន្ទុរបស់ GED។

តើជនជាតិបរទេសអាចធ្វើការជាមួយសហជីពបានទេ?

ឯកសារសន្តិសុខសង្គម ឬលេខ I-9 តម្រូវឱ្យចូលរួមជាមួយសហជីពភាគច្រើន។ ប្រសិនបើនិយោជករបស់អ្នកតវ៉ានឹងស្ថានភាព
សន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក អ្នកគួរតែមើល KNOW YOUR RIGHTS handout។
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