
QUY TRÌNH TÁI ĐỊNH CƯ CHO NGƯỜI TỊ NẠN Ở 
SAN DIEGO 

Các Cơ Quan về Tái Định Cư của Quận San Diego 
▪ Alliance for African Assistance
▪ Catholic Charities Dioceses of San Diego
▪ The International Rescue Committee, Inc.
▪ Jewish Family Service, Inc.

Nhà cung cấp Dịch vụ RES/Trợ Cấp Giúp Đi Làm 
(Welfare to Work) của Quận San Diego 
▪ Vùng phía Đông, Nam, Trung và Trung Bắc (North

Central): Public Consulting Group, Inc. (PCG)
▪ Vùng phía Bắc: ResCare, Inc.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ cho người tị nạn ở San Diego, hãy truy cập: 
San Diego Refugee Forum: www.sdrefugeeforum.org 

The County of San Diego, Community Action Partnership: 
http://www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/sd/community_action_partnershi 

http://www.sdrefugeeforum.org/
http://www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/sd/community_action_partnership
http://www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/sd/community_action_partnership


QUẬN SAN DIEGO 
DỊCH VỤ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI TỊ NẠN 

TỔNG QUAN 
Dịch vụ việc làm cho người tị nạn (RES) là một chương trình có sẵn để hỗ trợ các gia 
đình tị nạn đủ điều kiện tự lực thông qua việc làm.  RES được quản lý bởi Quận San 

Diego, Cơ quan Đối tác Hành động Cộng đồng và Dịch vụ Nhân sinh (CAP). 

Ai đủ điều kiện tham gia RES? 
▪ Những người tham gia CalWORKs đã sẵn sàng nhận việc làm và một số cá nhân sau trợ giúp có tình

trạng nhập cư là Người tị nạn, chạy nạn, một số người Cuba và Haiti, và Nạn nhân của nạn Buôn
người và Tội phạm.

▪ Dịch vụ cho người tị nạn có được trong tối đa 60 tháng sau khi đến Hoa Kỳ.

Dịch vụ nào được cung cấp với RES? 
 Tất cả các dịch vụ được cung cấp qua RES đều liên quan đến việc làm để dẫn đến việc bố trí và duy trì 

việc làm.
 Bốn loại chính: việc làm (câu lạc bộ việc làm, hội thảo định hướng nghề nghiệp, phát triển công việc, 

tìm kiếm, giới thiệu và sắp xếp, đào tạo nghề), dạy tiếng Anh (bao gồm dạy nghề), quản lý trường hợp 
và các dịch vụ khác (dịch vụ thông tin và giới thiệu, dịch thuật, hội nhập văn hóa). 

Các Chương Trình Quản Lý CAP cho người tị nạn là gì? 

  EMASS - chương trình tập trung người tị nạn lớn tuổi thông qua Union of Pan Asian Communities 
(UPAC) để cung cấp dịch vụ tiếp cận, hỗ trợ tư vấn, liên kết hòa nhập xã hội các dịch vụ y tế và 
xã hội, hội nhập văn hóa và giảm sự cô lập. 

Dạy Tiếng Anh Như Ngôn Ngữ Thứ Hai (Vocational English-As-A-Second Language (VESL)) - một

chương trình tập trung vào kỹ năng ngôn ngữ và việc làm thông qua IRC, tập trung vào việc hỗ trợ
các gia đình tị nạn có được các kỹ năng cần thiết để có được việc làm nhanh nhất có thể và phát
triển kế hoạch cải thiện công việc của họ tăng nhiều giờ làm hơn, lương cao hơn và lợi ích để họ có
thể tự lực cánh sinh.

Trao Đổi Sẵn Sàng Làm Việc (Work Readiness Exchange (WRE)) - đào tạo sẵn sàng làm việc thông

qua National Conflict Resolution Center (NCRC) để dạy người tham gia các phương thức giải quyết
xung đột, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sống liên quan đến công việc. WRE dạy các thói quen lành
mạnh để trở thành một nhân viên tốt, xây dựng năng lực trong cộng đồng tị nạn để giảm xung đột,
tránh bạo lực và tạo ra một cộng đồng lành mạnh hơn.

Có Dịch Vụ nào khác ngoài Phúc Lợi Hỗ Trợ Công cho các Gia Đình Tị Nạn không? 
Các cơ quan tái định cư có thể chọn đưa người tị nạn vào chương trình Tìm Trợ cấp Phù hợp 
(Matching Grant program) thay vì giới thiệu họ đến Quận hạt hoặc Wilson-Fish. Match Grant cung cấp 
các dịch vụ tái định cư mở rộng cho phép người tị nạn đạt được sự tự lực về kinh tế mà không cần 
phúc lợi tiền mặt từ chính phủ. Các dịch vụ Matching Grant sẽ ngăn ngừa người tị nạn nộp đơn xin 
hỗ trợ Tiền mặt cho người tị nạn (RCA) hoặc trợ giúp tiền mặt công cộng khác trong ít nhất bốn tháng 
đầu sau khi đến hoặc đủ điều kiện. 

Dịch vụ được cung cấp lên đến 180 ngày sau khi đến. 
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