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مرکز شغلی آمریکای ایالت کالیفرنیا چیست؟
«مرکز شغلی آمریکای ایالت کالیفرنیا» (( )AJCC, America’s Job Center of Californiaکه
قبالً «مرکز شغلی مجتمع» ( )One-Stop Career Centerنامیده میشد) بر اساس «قانون
سرمایهگذاری نیروی کار» ( )WIA, Workforce Investment Actتأسیس شد« .مرکز شغلی
آمریکای ایالت کالیفرنیا» ( )AJCC, America’s Job Center of Californiaمجموعهای وسیع
از فعالیتهای توسعه نیروی کار را از طریق سازمانهای ایالتی و محلی ارائه میدهد .این مراکز توسط
«هیئت سرمایهگذاری نیروی کار»
( )WIB, Workforce Investment Boardمدیریت میگردد .هیئت مذکور شامل نمایندگانی از
اصناف ،سازمانهای کار ،مؤسسات آموزشی ،و سازمانهای اجتماعی است.
 WIBتوسط فرماندار منصوب میگردد و در طراحی یک طرح ایالتی و وضع سیاستهای مناسب برای
فعالیت «مرکز شغلی آمریکای ایالت کالیفرنیا» ) ،(AJCC, America’s Job Centerبه فرماندار
کمک میکند« .اداره کل توسعه اشتغال»
( )EDD, Employment Development Departmentمسئولیت اصلی  AJCCرا در
کالیفرنیا بر عهده دارد.

هدف از فعالیتهای مرکز شغلی آمریکای ایالت کالیفرنیا چیست؟
هدف از فعالیتهای  AJCCافزایش نرخ اشتغال ،حفظ شغل ،درآمدها ،و مهارتهای حرفهای اعضای
این مرکز است .فعالیتهای  AJCCبه منظور بهبود کیفیت نیروی کار ،کاهش وابستگی به مزایای
رفاهی و سایر مزایای دولتی ،و افزایش بازدهی نیروی کار کشور است.

چه کسانی واجد صالحیت دریافت خدمات مرکز شغلی آمریکای ایالت کالیفرنیا هستند؟
فصل  1از قانون  WIAجوانان ،بزرگساالن ،و افرادی که به واسطه تعدیل نیرو شغل خود را از دست
دادهاند را واجد صالحیت دریافت خدمات  AJCCمیداند .این هم شامل افراد معلول و هم افراد غیر
معلول میگردد.
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الف .جوانان – جوانان برای احراز صالحیت دریافت خدمات این مرکز ،باید بین  14تا 21
سال ،کمدرآمد ،و واجد حداقل  1مورد از  6مورد موانع خاص اشتغال باشند.
ب .بزرگساالن – بزرگساالن واجد شرایط باید باالی  18سال سن داشته باشند.
ج .کارکنان تعدیل شده – کارکنان تعدیل شده واجد صالحیت افرادی هستند که بر اثر تعدیل
نیرو ،شغل خود را از دست دادهاند و امکان بازگشت آنها به شغل سابقشان وجود ندارد.
افرادی که به خانهداری اشتغال داشته و بر اثر جابجایی شغل خود را از دست دادهاند و نیز افراد
خوداشتغال نیز ممکن است واجد صالحیت خدمات  AJCCمحسوب گردند.
خدمات ویژه بزرگساالن و کارکنان تعدیل شده از طریق مراکز شغلی آمریکای موجود در اقصی نقاط
کالیفرنیا ارائه میگردد .برنامه ساالنه  AJCCویژه جوانان ضمن تأکید بر فراگیری مهارتهای اولیه و
ارتقا آموزشهای دانشگاهی و حرفهای ،جوانان را با بازار کار و اشتغال آشنا و زمینه ورود آنها به این
بازار را فراهم میسازد .این برنامه بر ارائه خدمات به جوانانی تأکید میکند که ترک تحصیل کردهاند.

خدمات مرکز شغلی آمریکای ایالت کالیفرنیا
 AJCCاز مجموعهای متنوع از راهبردها برای ارائه مناسبترین و مؤثرترین خدمات به منظور رفع
نیاز مراجعان بهره میگیرد.
 خدمات اصلی موجود شامل اطالعات بازار کار ،ارزیابی اولیه سطح مهارتها ،و کمک درخصوص کاریابی و گمارش است.
 خدمات تشویقی برای افراد بیکار واجد شرایطی موجود است که حداقل یکی از خدماتاصلی را تکمیل کرده اما نتوانستهاند شغلی را بیابند ،یا اشخاص شاغلی که به خدمات بیشتر
جهت کسب یا حفظ شغلی نیاز دارند که آنها را به سمت خودکفایی سوق میدهد.
 خدمات آموزشی برای افراد واجد شرایطی موجود است که با وجود رعایت الزامات خدماتتشویقی ،نتوانستهاند شغلی را کسب یا حفظ کنند .حسابهای آموزش فردی
( )ITA, Individual Training Accountsبه منظور تأمین بودجه آموزشها بر اساس
برنامههای آموزشی انتخاب شده توسط فرد ایجاد میگردد.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره مرکز شغلی آمریکای ایالت کالیفرنیا ،میتوانید به وبسایت «اداره
کل توسعه اشتغال» ( )EDD, Employment Development Departmentبه نشانی
 www.edd.ca.govرجوع کنید .میتوانید با درج کد پستی خود ،نزدیکترین  AJCCبه محل
سکونتتان را در پرتال «جستجوی نزدیکترین مرکز شغلی آمریکای ایالت کالیفرنیا»
) )Find an America’s Job Center of California near youبیابید.
همچنین میتوانید با واحد  PABSSموجود در  Disability Rights Californiaبه شماره
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 800-776-5746تماس بگیرید.

 SSAنشریه زیر را فقط از حیث دقت بررسی کرده است؛ به هر حال ،این سند نباید یک سند رسمی
 SSAتلقی گردد.

بودجه  Disability Rights Californiaاز چندین منبع تأمین میگردد؛ برای مشاهده فهرست کامل
تأمین کنندگان بودجه این اداره ،به نشانی /http://www.disabilityrightsca.org
 Documents/ListofGrantsAndContracts.htmlمراجعه فرمایید.

