PUBLIC AUTHORITY SERVICES BY SOURCEWISE

ĐƠN ĐĂNG KÝ QUỸ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP/NÂNG CAO CUỘC SỐNG
Quỹ Nâng cao Cuộc sống được thành lập cho Người cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Độc lập (IP) của Dịch vụ hỗ trợ
tại gia IHSS tại Quận Santa Clara. IPs sẽ được nhận bồi hoàn từ quỹ này số tiền tối đa 500 USD mỗi năm cho chi
phí học phí và sách giáo khoa (nhưng không bao gồm tài liệu nào khác) để tham dự các chương trình hoặc khóa
học giáo dục và đào tạo đã được phê duyệt.
Xin lưu ý các điều kiện sau:
a)

Chương trình hoặc khóa học phải được thực hiện trong khi quý vị ở trạng thái không làm nhiệm vụ.

b)

Chương trình hoặc khóa học phải dạy một kỹ năng liên quan đến sức khỏe hoặc chức năng công việc của
một người cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà.

c)

Trước khi đăng ký vào chương trình, IP phải nộp Đơn đăng ký Quỹ Phát triển Nghề nghiệp/Nâng cao
Cuộc sống có liệt kê tên của chương trình hoặc khóa học, người hướng dẫn và ngày tham dự cho Dịch vụ
Cơ quan Công quyền Sourcewise. Đơn đăng ký phải được nộp không dưới ba mươi ( ) ngày trước ngày
bắt đầu của khóa học hoặc chương trình. Dịch vụ Cơ quan Công quyền sẽ xem xét đơn đăng ký và thông
báo cho IP về kết quả đơn đăng ký được phê duyệt hoặc bị từ chối trong vòng mười ( ) ngày làm việc
sau khi nhận được đơn.

d)

IP phải bắt đầu và hoàn thành chương trình hoặc khóa học thành công trong khi được thuê làm việc bởi
người tiêu dùng hoặc trong khi vẫn hoạt động trên Trung tâm đăng ký.

e)

Sau khi hoàn thành chương trình hoặc khóa học, IP phải nộp cho Dịch vụ Cơ quan Công quyền đơn yêu
cầu bồi hoàn cùng với bất kỳ biên lai học phí và sách giáo khoa nào, kèm theo bản sao báo cáo điểm số
của trường hoặc chứng chỉ hoàn thành khóa học thành công.

f)

Nếu số tiền dành riêng cho Quỹ Phát triển Nghề nghiệp/ Nâng cao Cuộc sống cạn kiệt trong bất kỳ năm
nào, các đơn đăng ký tiếp theo sẽ không được chấp nhận vào năm đó. Vì mục đích của Phần này, một
năm sẽ được coi là bắt đầu từ ngày tháng đến ngày hết ngày tháng .

Vui lòng hoàn thành và nộp đơn đăng ký đính kèm bằng một trong những cách sau:

Chủ đề:
Hòm thư:
Chủ đề:
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ĐƠN ĐĂNG KÝ QUỸ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP/NÂNG CAO CUỘC SỐNG
Tên: ________________________________________________________

Ngày: ____________________________

Địa chỉ: __________________________________________________________________________________________
Điện thoại: __________________________ Trạng thái IP (khoanh tròn một):
ID Nhà cung cấp #: ____________________

Hoạt động/Đang làm việc

Không hoạt động/Không làm việc
Hoạt động trên Trung tâm đăng ký

Tên lớp học quý vị đang yêu cầu phê duyệt: ______________________________________________________
Tên và địa chỉ của tổ chức cung cấp các lớp học? (Ví dụ: trường cao đẳng cộng đồng, giáo dục dành cho người
trưởng thành, trung tâm cộng đồng, Hội chữ thập đỏ, v.v.)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Tên Người Hướng Dẫn: __________________________________________________
Ngày học của lớp: ______________________________________________________
Vui lòng mô tả ngắn gọn về lớp học quý vị đang gửi yêu cầu xin tham dự:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Chi phí của lớp học và giáo trình: _____________________
Quý vị sẽ được Cơ quan Công quyền liên hệ trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi Cơ quan nhận được đơn
này để xem xét phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu. Nếu được chấp thuận, quý vị có trách nhiệm gửi biên lai và
bằng chứng đăng ký vào lớp học cũng như bằng chứng hoàn thành lớp học để nhận khoản bồi hoàn chi phí lên
tới tối đa 500 USD mỗi năm. Chỉ những chi phí được liệt kê trên biên lai thích hợp mới được xem xét được bồi
hoàn.

