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CƠ HỘI VIỆC LÀM XÂY DỰNG TERMINAL 117
TẬP SỰ HỌC NGHỀ VÀ HỌC NGHỀ
Cảng Seattle sẽ xây dựng một công viên công cộng và khu vực sinh sống của cá hồi dọc theo sông Duwamish ở
South Park. Dự án, Terminal 117, sẽ thuê các thành viên nghiệp đoàn trong các ngành nghề chuyên môn để xây
dựng dự án. Dự án xây dựng sẽ kéo dài từ mùa Hè 2020 đến mùa Đông 2021.
Để gia nhập một nghiệp đoàn, quý vị có thể bắt đầu khóa huấn luyện với tư cách là một “Người Tập sự Học nghề”
với chương trình ANEW hoặc quý vị có thể liên lạc trực tiếp với một nghiệp đoàn để tìm hiểu cách bắt đầu với tư
cách một “Người Học nghề”.
Tìm hiểu thêm về các con đường sự nghiệp trong các ngành nghề chuyên môn dưới đây!

CHƯƠNG TRÌNH TẬP SỰ HỌC NGHỀ ANEW
Họ là ai
ANEW, một tổ chức bất vụ lợi, cung cấp các chương trình
huấn luyện tập sự học nghề để giúp các cá nhân có được
sự nghiệp trong ngành xây dựng. Các chương trình huấn
luyện đòi hỏi thời gian 11 tuần, 3 ngày một tuần. Việc
huấn luyện diễn ra tại Kent hoặc Seattle. Chương trình
giúp người lớn có được các năng khiếu chuyên môn về
kiến thức, vật lý và kỹ thuật cần thiết để có khả năng cạnh
tranh, thành công trong việc nộp đơn và được chấp nhận
vào học nghề. Các học viên sẽ học khoảng 10-12 ngành
nghề chuyên môn khác nhau, kể cả những ngành nghề
được liệt kê dưới đây. Các khóa huấn luyện không được trả
lương, nhưng cuối cùng, quý vị nhận được ba chứng chỉ
giúp quý vị có khả năng cạnh tranh để được Học nghề.
Để ghi danh, quý vị phải tham dự một buổi thông tin trực
tuyến 20 phút và gửi bằng email mẫu ghi danh đã điền
xong của quý vị và lấy từ trang web.

Điều kiện cơ bản
• 18 tuổi trở lên
• Bằng GED hoặc Trung học (hoặc có khả năng hoàn tất
trước khi kết thúc chương trình)
• Bằng lái xe hợp lệ của Tiểu bang Washington (hoặc có
khả năng lấy lại bằng lái xe trước khi kết thúc chương
trình)
• Co phương tiện di chuyển đáng tin cậy
• Có kết quả tốt khi được thử nghiệm ma túy

Để có thêm thông tin
Truy cấp: www.anewaop.org
Facebook: @ANEWAOP.org

CÁC NGHIỆP ĐOÀN VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC
NGHỀ LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG TERMINAL 117

THỢ NỀ & THỢ TRÁT, NGHIỆP ĐOÀN 528
Họ là ai
Nghiệp đoàn đại diện cho thợ nề và thợ trát là những
thợ đặt và hoàn thiện bê tông theo thông số kỹ thuật
trên các đường, tòa nhà, nhà cửa, sân vận động và cầu.

Về chương trình Học nghề
• Thợ nề & Thợ trát là các chương trình bốn năm, trong
đó một người học nghề tham gia bốn tuần huấn
luyện trong lớp học tại Trung tâm Huấn luyện ở
Georgetown.
• Để thử Chương trình Học nghề, ứng viên phải đáp
ứng trình độ tối thiểu, nộp đơn ghi danh đã điền
và nhận email hoặc thư mời tham dự sự kiện Thử
Chương trình từ Chương trình Học nghề.

Lưu ý: Do COVID-19, các lớp học nghề Thợ nề & Thợ trát
cho mùa xuân đã được hoãn lại cho đến một ngày trong
tương lai

Để có thêm thông tin
Truy cập: www.cmpltraining.org
Gọi: (206) 762-9286
Facebook: @cmpltrainingwa

NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG, NGHIỆP ĐOÀN 242
Họ là ai

Về chương trình Học nghề

Nhân viên Lao động Thủ công Xây dựng là nghề thủ công
đa dạng nhất trong ngành. Họ thực hiện các chức năng
quan trọng tại các địa điểm xây dựng thương mại, bao
gồm:

Về chương trình Học nghề: Trong khi tham gia khóa học,
ứng viên được nhà ở, ăn uống, huấn luyện và tìm việc
miễn phí và được trả lương. Không bắt buộc phải có năng
khiếu hoặc kiến thức trước, và khuôn viên trung tâm
huấn luyện nằm ở Kingston, Washington.

•
•
•
•
•
•
•
•

Làm sạch và chuẩn bị mặt bằng xây dựng
Loại bỏ các mối nguy hiểm có thể
Trộn và đặt bê tông
Đặt niềng để hỗ trợ các mặt của chỗ đào
Chăm sóc thiết bị
Cưa hoặc làm khuôn đúc bê tông
Phá hủy và rỡ bỏ các cấu trúc và tòa nhà
Hỗ trợ các công nhân thủ công khác (thí dụ: thợ mộc,
thợ trát, kỹ sư vận hành và thợ xây)

Lưu ý: Do COVID-19, tất cả các lớp học trong tất cả các
khóa huấn luyện đều bị hoãn lại. Truy cập trang web của họ
(www.nwlett.org) để biết ngày mới.

Để có thêm thông tin
Truy cập: www.nwlett.org
Gọi: (360) 297-3035
Facebook: @laborerslocal242

THỢ MỘC, NGHIỆP ĐOÀN 30 HỘI ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG TÂY BẮC THÁI BÌNH DƯƠNG
Họ là ai
Nghiệp đoàn Thợ mộc Hội đồng Địa phương Tây Bắc Thái
Bình Dương bao gồm hơn 28,000 thợ mộc, thợ đóng cọc,
thợ làm vách, thợ tháo ráp máy, công nhân làm việc triển
lãm thương mại, thợ đóng tàu, chuyên gia ngoại thất/
nội thất, thợ sắp đặt giàn giáo, công nhân kỹ nghệ và nhà
máy, thợ cách điện. và các công nhân thủ công liên quan.

trình học nghề kéo dài bốn năm và quý vị sẽ đạt cấp
“thông thạo” sau khi hoàn tất chương trình với tiềm năng
được lương cao.

Để có thêm thông tin
Truy cập: www.nwcarpenters.org
Gọi: (253) 945-8800
Facebook: @NWCarpenters

Về chương trình Học nghề
Học nghề là cách tốt nhất để bắt đầu sự nghiệp làm thợ
mộc. Cho dù quý vị có kinh nghiệm tại một nơi làm việc
hoặc chưa bao giờ sử dụng các công cụ trước đây, các
chương trình học nghề được thiết kế để cung cấp cho
quý vị các năng khiếu để thành công. Mỗi chương trình
được thiết kế để phát triển năng khiếu làm việc tại chỗ và
đặt quý vị vào làm việc ngay lập tức. Hầu hết các chương

KỸ SƯ VẬN HÀNH, NGHIỆP ĐOÀN 302
Họ là ai
Tổ chức Kỹ sư Vận hành Quốc tế (International Union of
Operating Engineers) là một nghiệp đoàn chuyên môn
chủ yếu đại diện cho:
• Kỹ sư vận hành làm việc như người vận hành thiết bị
nặng
• Thợ máy và khảo sát viên trong ngành xây dựng
• Các kỹ sư văn phòng làm việc trong các hoạt động và
bảo trì các tòa nhà và khu công nghiệp và các ngành
dịch vụ

Về chương trình Học nghề

• Đây là loại chương trình “Được trả lương trong khi học
nghề” với mức lương bắt đầu khoảng $29 + một giờ
cộng với gói lợi ích tốt.
• Là một nghiệp đoàn giới thiệu việc đầy đủ, quý vị
không cần phải tìm một công việc - họ làm điều đó
cho quý vị.
• Quá trình tuyển chọn mất vài tháng để hoàn thành.
Những người đạt điểm cao nhất về kinh nghiệm liên
quan và trong cuộc phỏng vấn có thể được mời tham

gia vào tuần lễ An toàn và Định hướng tại Trung tâm
Huấn luyện của họ ở Ellensburg. Tuần lễ An toàn và
Định hướng là cơ hội để các ứng viên tìm hiểu về
ngành nghề và để nhân viên của chúng tôi đánh giá
các ứng viên. Trước khi đi học hoặc được giao kèo học
nghề, ứng viên phải nộp mẫu đơn cho phép phổ biến
thông tin y tế được điền bởi một bác sĩ và có kết quả
tốt khi được thử nghiệm ma túy qua sự phân tích nước
tiểu.
Hạn chót của lớp học nghề sơ cấp cho năm 2021 là ngày
13 tháng 11, 2020. Ghi danh trực tuyến ngay bây giờ. Các
ứng viên được tuyển chọn sẽ bắt đầu huấn luyện vào
tháng 4 năm 2021.

Để có thêm thông tin
Truy cập: www.oetraining.com
Gọi: (509) 968-3203
Facebook: Operating Engineers Regional Training Center
(Trung tâm Huấn luyện Kỹ sư Vận hành Địa phương)

TEAMSTERS (TÀI XẾ XE TẢI) NGHIỆP ĐOÀN 174
Họ là ai
Chương trình Học nghề của Teamsters Xây dựng
Washington là chương trình 3,000 giờ huấn luyện tại chỗ
bao gồm nhiều Thiết bị Xây dựng Teamster, bao gồm xe
tải và xe tải con, xe tải tự đổ và xe tải đổ ở bụng.

Về chương trình Học nghề
• Ứng viên sẽ làm việc trên các công trường xây dựng và
học nghề từ những người teamster thông thạo đủ khả
năng.
• Ứng viên sẽ tham gia khóa huấn luyện bổ sung ít nhất
144 giờ mỗi năm.
• Các lớp học thường bắt đầu vào mùa xuân (Một đến
ba lớp mỗi năm). Các lớp học nghề được theo sau với
chương trình huấn luyện tại chỗ.
• Ứng viên không được trả lương khi tham gia lớp huấn
luyện 6 tuần. Nếu quý vị ở ngoài khu vực điều phối
Tri-Cities, quý vị được trả $350 một tuần để giúp đỡ chi
phí di chuyển. Ứng viên được trả lương cho 3,000 giờ
huấn luyện tại chỗ.

Lưu ý: Do COVID-19, Trung tâm huấn luyện Teamsters hiện
đang đóng cửa và sẽ không có lớp học nào vào năm 2020;
ứng viên 2020 sẽ được huấn luyện vào năm 2021. Có thể có
một số chỗ trống cho năm 2021 (nếu có ứng viên 2020 nào
bỏ học).
Ứng viên quan tâm nên nộp đơn trước tháng 12, 2020.

Để có thêm thông tin
Truy cập: www.teamsterstraining.org
Gọi: (509) 528-4190
Facebook: @TeamstersLocal174

????????????????????????
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tài liệu nào thường được yêu cầu để ghi danh học nghề?
Mỗi nghiệp đoàn có các mẫu đơn ghi danh riêng, quý vị có thể tìm thấy trên trang web của họ. Nhiều mẫu đơn đòi
hỏi bản sao của: bằng lái xe hợp lệ, thẻ An sinh xã hội hoặc tài liệu I-9 khác, bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương
đương, bảng điểm chính thức của GED.

Công dân nước ngoài có thể làm việc với các nghiệp đoàn được không?
Cần có Số An sinh Xã hội hoặc tài liệu I-9 để tham gia hầu hết các nghiệp đoàn. Nếu chủ công ty của quý vị không
đồng ý với tình trạng an sinh xã hội của quý vị, quý vị nên xem bản tin BIẾT QUYỀN CỦA MÌNH (KNOW YOUR RIGHTS
handout).
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