
 
 

HƯỚNG DẪN VỀ 
CÁC DỊCH VỤ CỦA 

CHÚNG TÔI 

 
 

PHỤC VỤ PHÍA TÂY WASHINGTON 
(CÁC QUẬN KING, PIERCE, CLARK, KITSAP VÀ YAKIMA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MỤC LỤC 
 
 

1. Chào Mừng Quý Vị Đến Với Dịch Vụ Việc Làm Của Trillium 
2. Cuộc Họp Đầu Tiên Của Chúng Ta 
3. Các Dịch Vụ Mà Trillium Cung Cấp 

• Phát Hiện và Lập Kế Hoạch 
• Đánh Giá 
• Phát Triển Công Việc 
• Hướng Dẫn Công Việc 
• Hỗ Trợ Dài Hạn 

4. Vai Trò Và Kỳ Vọng 
5. Cách Thanh Toán Các Dịch Vụ 
6. Các Chính Sách Của Trillium 
7. Nhân Viên Của Trillium 
8. Giải Quyết Vấn Đề  

 
 
 
 

 
 
 

Hỗ trợ bổ sung, bao gồm tài liệu bằng văn bản ở các định dạng thay thế 
và dịch vụ thông dịch có sẵn theo yêu cầu. 

 
Sửa đổi tháng 8 năm 2021 



1 

1. CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI DỊCH VỤ 
VIỆC LÀM CỦA TRILLIUM 
Cảm ơn quý vị đã coi Trillium là nhà cung cấp dịch vụ việc làm của quý vị. Chúng tôi luôn 
nỗ lực hết mình để giúp mọi người tìm được công việc phù hợp với kỹ năng và sở thích 
của họ, đồng thời giúp các hãng sở xây dựng một lực lượng lao động vững mạnh. Chúng 
tôi tập trung vào con người trong các dịch vụ của mình và chúng tôi sẽ hỗ trợ sự thành 
công của cá nhân quý vị.  
 
Trillium đã cung cấp các dịch vụ việc làm có hỗ trợ cho người khuyết tật từ năm 1983. 
Chúng tôi hiện đang phục vụ quận King, Pierce, Clark, Kitsap, và Yakima. Chúng tôi làm 
việc với nhiều doanh nghiệp trong cộng đồng của quý vị và giúp mọi người tìm được 
nhiều loại công việc đa dạng bao gồm các vị trí văn thư, chăm sóc trẻ, sản xuất, kho 
hàng, trông coi và nhà hàng khách sạn. 
 
Cuốn sổ tay này sẽ giải thích các dịch vụ của chúng tôi và đặt ra các kỳ vọng rõ ràng.  
Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị vì đã coi Trillium là nhà cung cấp dịch vụ việc làm.  
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2. CUỘC HỌP ĐẦU TIÊN CỦA CHÚNG TA 
Trong cuộc họp đầu tiên của chúng ta, chúng tôi sẽ đề cập đến nhiều thông tin trong 
cuốn sổ tay này. Đây là cơ hội để chúng tôi giải thích chúng tôi là ai, chúng tôi làm gì và 
quy trình hoạt động của chúng tôi. Đối với chúng tôi, việc làm quen với quý vị và gia 
đình/những người hỗ trợ quý vị là phần quan trọng nhất trong cuộc họp. Đây cũng là 
thời điểm để chúng tôi tìm hiểu về quý vị và khám phá các cách để chúng tôi có thể hỗ 
trợ quý vị với các mục tiêu về việc làm của quý vị.  
 
Chúng tôi muốn biết ước mơ và mục tiêu của quý vị là gì.  Quý vị thích làm việc với mọi 
người hay làm việc một mình? Trong nhà hay ngoài trời? Toàn thời gian hay bán thời 
gian? Đó là một số điều mà chúng ta sẽ trao đổi trong cuộc họp đầu tiên của chúng ta. 
 

 

 

Cuộc Họp Đầu Tiên 
Của Chúng Ta 

 

Phát Hiện và Lập Kế 
Hoạch 

Đánh Giá 

Phát Triển Công 
Việc 

 Các Dịch Vụ 
Khác 

Hướng Dẫn và Duy 
Trì Công Việc 
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3. CÁC DỊCH VỤ MÀ TRILLIUM CUNG CẤP 
Có rất nhiều cách để Trillium có thể giúp quý vị đạt được các mục tiêu về việc làm của 
mình. Chúng tôi có thể giúp quý vị hiểu rõ hơn về cộng đồng của mình, để quý vị có thể 
đưa ra quyết định về công việc. Khi xem xét các dịch vụ bên dưới, hãy nhớ rằng quý vị có 
thể cần nhiều hơn một dịch vụ của chúng tôi. Các dịch vụ mà quý vị nhận được sẽ dựa 
trên sở thích, nhu cầu của quý vị và nguồn quỹ sẵn có.  
 
Phát Hiện và Lập Kế Hoạch:  Quý vị có thể không chắc chắn quý vị muốn làm loại công 
việc gì và ở đâu. Quy trình khám phá bao gồm phỏng vấn những người biết quý vị, quan 
sát quý vị trong các môi trường cộng đồng và ở nhà để tìm hiểu thêm về quý vị theo 
những cách khác nhau.  
 
Đánh Giá: Các đánh giá là ngắn hạn và sẽ cho quý vị cơ hội để thử các nhiệm vụ khác 
nhau trong một môi trường làm việc.  Điều này cho phép chúng tôi quan sát các kỹ năng 
làm việc của quý vị, khả năng làm tốt công việc của quý vị trong các môi trường khác 
nhau và loại hỗ trợ hoặc điều chỉnh mà quý vị có thể cần trong công việc tương lai của 
mình. 
 
Phát Triển Công Việc:  Việc phát triển công việc sẽ bắt đầu khi chúng tôi hiểu các kỹ 
năng của quý vị và nơi quý vị muốn làm việc.  Chúng tôi không có danh sách các công 
việc đang tuyển người, mà chúng tôi tiếp cận các doanh nghiệp trong cộng đồng để tìm 
công việc phù hợp cho quý vị.  
 
Chúng tôi có thể thực hiện một số hoạt động phát triển công việc cùng với quý vị và 
không có quý vị.  Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị về các doanh nghiệp mà chúng tôi 
đang liên hệ và tiến độ của chúng tôi.  
 
Khi quý vị nhận được một công việc, quý vị sẽ phải làm những việc sau và chúng tôi sẽ 
hỗ trợ quý vị trong suốt chặng đường đó:  
 

• Quý vị sẽ phải tuân theo các quy tắc của hãng sở trong quy trình tuyển dụng. 
Điều này có thể bao gồm, điền giấy tờ hoặc biểu mẫu trực tuyến, tham dự các 
cuộc họp định hướng, hoặc tham gia chương trình đào tạo cần thiết. Điều này 
cũng có thể có nghĩa là thực hiện xét nghiệm phát hiện ma túy hoặc kiểm tra lý 
lịch.  

 
• Quý vị cần lập kế hoạch xem quý vị sẽ đi làm và về nhà bằng cách nào. Trillium 

không cung cấp các dịch vụ đưa đón.  
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• Quý vị sẽ cần biết quy tắc ăn mặc phù hợp cho công việc của mình, đi làm đúng 

giờ và có ngoại hình chỉn chu. Quý vị có thể phải mua đồng phục hoặc trang phục 
an toàn bắt buộc. 

 
• Quý vị sẽ cần làm việc theo lịch trình. Quý vị là nhân viên của doanh nghiệp nên 

họ sẽ quyết định lịch làm việc, tiền lương và quyền lợi của quý vị.  
 

Hướng Dẫn Công Việc:  Sau khi quý vị bắt đầu 
công việc của mình, chúng tôi sẽ trao đổi với 
hãng sở của quý vị về sự hỗ trợ mà quý vị cần 
để thành công. Quý vị sẽ được người giám sát 
và đồng nghiệp của quý vị đào tạo, nhưng 
chúng tôi sẽ ở đó để giúp quý vị tìm hiểu về các 
nhiệm vụ trong công việc và xây dựng các mối 
quan hệ với đồng nghiệp.  
 
Trillium sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ hướng 
dẫn hoặc duy trì công việc để đảm bảo rằng quý 
vị và hãng sở của quý vị nhận được sự hỗ trợ 

cần thiết, để quý vị thành công và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.  
 
Duy Trì:  Sau khi quý vị, người giám sát của quý vị và nhân viên của Trillium đều tự tin 
với hiệu quả công việc của quý vị, thì nhân viên của Trillium sẽ bắt đầu giảm dần việc 
tham gia vào công việc của quý vị, và cuối cùng sẽ chỉ kiểm tra với quý vị và người giám 
sát của quý vị khi cần thiết (nhưng ít nhất là một lần một tháng). Tuy nhiên, nhân viên 
của Trillium sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị và hãng sở của quý vị. Nếu quý vị gặp khó 
khăn với một trong các nhiệm vụ của mình hoặc đang tìm hiểu một nhiệm vụ mới, nhân 
viên của Trillium có thể quay lại hỗ trợ quý vị bất cứ lúc nào. 
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4. VAI TRÒ VÀ KỲ VỌNG 
Người Tìm Việc 
Kỳ Vọng 
 
Quý vị nên ưu tiên tìm kiếm việc làm và công việc 
tương lai của quý vị hơn việc tập thể thao, hoạt 
động, tình nguyện và thời gian với bạn bè. Quý vị có 
thể phải xếp lại lịch các hoạt động để phù hợp với 
lịch làm việc của mình sau khi quý vị nhận được một 
công việc. Khi nhân viên của Trillium tìm thấy cơ hội 
việc làm, họ mong rằng quý vị sẽ trợ giúp việc nộp 
đơn, hỗ trợ cho chính mình và tham dự các buổi 
phỏng vấn. Quý vị nên ăn mặc chuyên nghiệp bất cứ 
khi nào quý vị cùng với nhân viên của Trillium trao 
đổi với các doanh nghiệp hoặc tham gia các buổi 
phỏng vấn.  Nếu quý vị không biết nên mặc gì, hãy 
hỏi nhân viên của Trillium để được gợi ý. Chúng tôi 
muốn giúp quý vị tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt.  
 
Thực Tế về Công Việc Đầu Tiên 
 
Công việc đầu tiên của quý vị thường sẽ không phải là công việc mơ ước của quý vị. Để 
ứng tuyển vào một công việc mơ ước, quý vị cần phải có kinh nghiệm làm việc và chứng 
nhận chuyên môn. Công việc đầu tiên của quý vị sẽ là thứ giúp quý vị xây dựng kinh 
nghiệm làm việc, kiếm tiền, và quý vị cần phải thực hiện nó một cách nghiêm túc để cho 
hãng sở thấy rằng họ có thể tin tưởng quý vị. Quý vị có thể phải làm việc vào buổi tối, 
cuối tuần hoặc ngày lễ.  
 
Trao Đổi Thông Tin với Hãng Sở 
 
Công việc của nhân viên của Trillium là duy trì sự hỗ trợ và trao đổi thông tin với quý vị 
và hãng sở của quý vị.  Các yêu cầu về kỳ nghỉ, thêm giờ làm việc, thay đổi lịch trình, v.v., 
cần có sự tham gia của nhân viên của Trillium. Nhân viên của Trillium có mối quan hệ 
làm việc với doanh nghiệp và biết cách xử lý những cuộc trò chuyện này vì lợi ích tốt 
nhất cho quý vị.  
 
Hỗ Trợ từ Gia Đình, Người Giám Hộ và Nơi Cư Trú 
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Kỳ Vọng 
 
Chúng tôi sẽ cần sự hỗ trợ của quý vị trong quy trình đánh giá và phát triển công việc. 
Điều này có thể có nghĩa là cung cấp phương tiện đưa đón đến các buổi phỏng vấn hoặc 
cuộc hẹn và mặc trang phục chuyên nghiệp.  Nhân viên của Trillium sẽ thông báo cho 
quý vị về các buổi phỏng vấn hoặc cuộc hẹn đã lên lịch, nhưng một số sự kiện, chẳng 
hạn như các buổi phỏng vấn được lên lịch nhanh, có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của 
họ. 

 
Nhân viên của Trillium sẽ tìm kiếm việc 
làm đáp ứng công việc và số giờ làm 
việc mong muốn. Tuy nhiên, nếu có 
nhiều hạn chế hơn về việc làm, thì thời 
gian tìm việc sẽ tăng lên. Hãy cởi mở 
để khám phá một loạt các loại công 
việc, lịch trình làm việc, doanh nghiệp 
và khu vực địa lý rộng lớn. 
 
Khi đến ngày bắt đầu làm việc, công 

việc cần được ưu tiên hơn các hoạt động ngoại khóa và hoạt động tình nguyện. Điều này 
có thể có nghĩa là xếp lại lịch các hoạt động khác để chúng không xung đột với công việc. 
Lịch trình làm việc được quyết định dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp; vì vậy, mặc dù 
nhân viên của Trillium có thể vận động cho những giờ nhất định, nhưng lịch trình làm 
việc cuối cùng vẫn do doanh nghiệp quyết định.  Giờ làm việc có thể bao gồm buổi tối, 
cuối tuần hoặc ngày lễ. Không nên xin nghỉ phép quá nhiều. Chuyên cần là một cách 
quan trọng để thể hiện sự cam kết đối với vị trí làm việc. 
 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào cần giải quyết với hãng sở, vui lòng 
thông báo cho nhân viên của Trillium để chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị trò chuyện và giải 
quyết thành công. thay vì tự mình tiếp cận người giám sát.  
 
Vai Trò của Quý Vị 
 
Quý vị sẽ có thể hỗ trợ tìm kiếm việc làm hoặc công việc mới bằng cách cung cấp hoặc 
sắp xếp phương tiện đưa đón, đảm bảo rằng họ ăn mặc chuyên nghiệp hoặc mặc đồng 
phục, và trao đổi với nhân viên của Trillium về bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào một 
cách kịp thời.  
 
Nhiều người tìm được việc thông qua các kết nối, vì vậy mạng lưới bạn bè và gia đình 
của quý vị rất có giá trị.  Hãy nghĩ về những người quen của quý vị có sở hữu hoặc làm 
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việc tại các doanh nghiệp, cửa hàng hoặc nhà hàng khác nhau và những nơi khác mà quý 
vị có kết nối cộng đồng. Cung cấp thông tin liên hệ cho nhân viên của Trillium và họ sẽ 
liên lạc với cá nhân đó và cập nhật thông tin cho quý vị. 
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5. CÁCH THANH TOÁN CÁC DỊCH VỤ 
Vì Trillium giúp quý vị tìm và duy trì công việc, đồng thời hãng sở của quý vị mong đợi 
chúng tôi giúp đào tạo và hỗ trợ quý vị, nên quý vị sẽ cần phải lập kế hoạch về cách thức 
thanh toán các dịch vụ này. Việc tài trợ cho các dịch vụ của chúng tôi có thể khó hiểu, vì 
vậy nếu quý vị không hiểu, hãy hỏi chúng tôi và chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị.  
 
Ban Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp (DVR) 
Ban Phục Hồi Chức Năng Nghề Nghiệp của Tiểu Bang Washington là một trong những 
nguồn quỹ có thể hỗ trợ quý vị.  Nếu quý vị hội đủ điều kiện cho DVR, chúng tôi sẽ lập kế 
hoạch cung cấp dịch vụ, trong đó giải thích các dịch vụ cụ thể mà Trillium cung cấp cho 
quý vị (đánh giá, bố trí công việc, đào tạo chuyên sâu và duy trì). Các nguồn lực thông 
qua DVR có giới hạn về thời gian và DVR không chi trả cho các hỗ trợ dài hạn.  
 
Cơ Quan Phụ Trách Khuyết Tật Phát Triển (DDA)/Các Dịch Vụ của Quận 
Sau khi hết các nguồn lực có giới hạn thời gian từ DVR, quý vị có thể hội đủ điều kiện 
nhận các dịch vụ thông qua quận của quý vị. Trillium ký hợp đồng với các quận để cung 
cấp hỗ trợ việc làm dài hạn hợp tác với DDA. Hãy liên hệ với người quản lý nguồn lực hồ 
sơ của Cơ Quan Phụ Trách Khuyết Tật Phát Triển để tìm hiểu liệu quý vị có hội đủ điều 
kiện hay không.  
 
Thanh Toán Tư Nhân 
Khi nguồn tài trợ DVR kết thúc hoặc không có sẵn tài 
trợ từ DDA, thì quý vị có thể hội đủ điều kiện để thanh 
toán tư nhân cho bất kỳ hỗ trợ cần thiết liên tục nào. 
Nhân viên của Trillium có thể giúp quý vị xác định xem 
đây có phải là dịch vụ thích hợp hay không.  
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6. CÁC CHÍNH SÁCH CỦA TRILLIUM 
Các Quyền của Khách Hàng: Những người được Trillium phục vụ có nhiều quyền bao 
gồm, nhưng không giới hạn ở:  
 

• Đưa ra các mục tiêu về việc làm và lập kế hoạch dịch vụ của riêng họ.  
• Được tôn trọng và bảo vệ phẩm giá. 
• Yêu cầu giải thích lại thông tin hoặc theo những cách hoặc ngôn ngữ khác.  
• Được xử lý thông tin cá nhân một cách cẩn thận.  
• Cho phép những người khác (gia đình/người hỗ trợ tham gia vào việc lập kế 

hoạch.  
• Được bảo vệ khỏi lạm dụng, phân biệt đối xử hoặc bóc lột.  

 
Để biết chi tiết đầy đủ về các quyền của khách hàng mà Trillium tôn trọng, vui lòng truy 
cập  
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/DDA/dda/documents/policy/policy5.06.pd
f 
 
Chúng tôi cũng yêu thích các video về Quyền của Khách Hàng do People First of 
Washington thiết kế 
 
https://informingfamilies.org/pf-rights/ 
 
Bảo Mật: Tất cả thông tin trong hồ sơ của quý vị sẽ được bảo mật và bảo đảm an toàn 
trong cơ sở dữ liệu được bảo vệ bằng mật khẩu. Chúng tôi cần chấp thuận bằng văn bản 
từ quý vị hoặc người giám hộ hợp pháp của quý vị để chia sẻ thông tin với người khác.  
 
Chính Sách về HIV/AIDS: Theo chính sách của Trillium, tình trạng nhiễm AIDS và HIV 
được coi là tình trạng khuyết tật phù hợp với luật của liên bang. Trillium cũng có chính 
sách cung cấp môi trường làm việc an toàn cho tất cả nhân viên.  
 
Không Phân Biệt Đối Xử: Chúng tôi không phân biệt đối xử vì chủng tộc, màu da, nguồn 
gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, tín ngưỡng, tình trạng hôn nhân, tình trạng 
khuyết tật, khuynh hướng tính dục hoặc khiếm khuyết về giác quan, tâm thần hoặc thể 
chất trong việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.  
 
Tiếp Cận Hồ Sơ: Khách hàng, nhà tài trợ và người giám hộ hợp pháp có quyền xem xét 
các hồ sơ của khách hàng. Người giám hộ hợp pháp của khách hàng có thể xem xét hồ 
sơ mà không cần sự cho phép bằng văn bản. Phụ huynh không phải là người giám hộ 
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hợp pháp phải được khách hàng và/hoặc người giám hộ cho phép bằng văn bản để xem 
xét hồ sơ. Nhân viên sẽ cung cấp tài liệu được yêu cầu hoặc quyền truy cập vào các tệp 
trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi có yêu cầu bằng văn bản.  
 

Điều Kiện Hội Đủ Nhận Dịch Vụ: Dịch Vụ 
Việc Làm của Trillium giữ vững quan điểm 
rằng tất cả các cá nhân đều có tiềm năng làm 
việc; đánh giá chính thức về các kỹ năng 
nghề nghiệp sẽ không được sử dụng để xác 
định điều kiện hội đủ của một cá nhân đối 
với dịch vụ của chúng tôi. Để xác định điều 
kiện hội đủ về việc làm của cá nhân, một 
nhân viên phải xác định xem liệu cá nhân đó 
có đáp ứng các tiêu chuẩn đầu vào hay 

không:  
  

• Phải từ 21 tuổi trở lên và hiện không đi học. Các trường hợp ngoại lệ là khách 
hàng của Job Foundations và School To Work và các trường hợp khác mà Người 
Quản Lý Chương Trình có thể cho phép nếu khách hàng có nguồn quỹ hỗ trợ.  

• Phải thể hiện động cơ làm việc và tham gia vào các hoạt động để có việc làm.  
• Không được có các vấn đề về hành vi nghiêm trọng đến mức không có hệ thống 

hỗ trợ hiện tại nào.  
• Có sự hỗ trợ tại gia đình và/hoặc một người hỗ trợ cá nhân sẵn sàng trợ giúp để 

chuẩn bị cho công việc.  
• Có phương tiện đi lại hoặc khả năng thanh toán chi phí đi lại để đi làm và về nhà.   
• Có nguồn quỹ cho các dịch vụ việc làm.  
• Người Quản Lý Chương Trình hoặc người được chỉ định sẽ xác định xem điều kiện 

hội đủ có được đáp ứng hay không và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng để chấp 
nhận tham gia các dịch vụ. 

 
Chấm Dứt Các Dịch Vụ của Trillium: Việc chấm dứt các dịch vụ với Trillium có thể xảy ra 
nếu quý vị yêu cầu kết thúc chương trình hoặc chúng tôi cảm thấy chúng tôi không thể 
giúp quý vị đạt được các mục tiêu về việc làm của mình.  
 
Các Dịch Vụ Thiết Yếu: Trong trường hợp khẩn cấp, Trillium sẽ tiếp tục cung cấp các dịch 
vụ thiết yếu cần thiết cho những người mà chúng tôi phục vụ, để ngăn chặn nguy hiểm 
đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của mọi người. Các dịch vụ thiết yếu đó có thể 
bao gồm sắp xếp phương tiện đi lại, cũng như liên hệ với thành viên gia đình, người hỗ 
trợ, hoặc cơ quan chức năng.  
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7. NHÂN VIÊN CỦA TRILLIUM 
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý vị! Thông thường, những đặc 
điểm mà Trillium tìm kiếm ở nhân viên của mình bao gồm tính sáng tạo, lòng nhân ái, 
ham học hỏi, tính chủ động, tính chuyên nghiệp và khả năng thích ứng với sự thay đổi.  
Chúng tôi cũng cố gắng tuyển dụng những người đến từ nhiều nền văn hoá vì chúng tôi 
tin rằng điều đó giúp các nhóm của chúng tôi mạnh mẽ hơn.   
 
Đào Tạo Nhân Viên:  Chúng tôi đầu tư rất nhiều vào việc đào tạo nhân viên của mình để 
đảm bảo rằng quý vị sẽ nhận được những dịch vụ tuyệt vời. Chúng tôi không chỉ thực 
hiện các khóa đào tạo bắt buộc để đảm bảo rằng nhân viên học được những chiến lược 
mới để hỗ trợ cho sự thành công trong công việc của quý vị. Các khoá đào tạo bao gồm 
hướng dẫn có hệ thống, khám phá, phát triển công việc, sơ cứu và hô hấp nhân tạo, hỗ 
trợ hành vi tích cực và đào tạo phản ứng đúng cách.  
 
Sự Hợp Tác của Nhân Viên: Mặc dù quý vị 
sẽ có một nhân viên Trillium chuyên trách, 
nhưng chúng tôi làm việc theo nhóm và có 
thể sẽ có một số nhân viên làm việc thay 
mặt cho quý vị hoặc hỗ trợ quý vị trong 
công việc. Chúng tôi hợp tác với nhau và 
sử dụng các kỹ năng đa dạng trong đội ngũ 
nhân viên của mình để đảm bảo cung cấp 
các dịch vụ tốt nhất cho quý vị. Nhân viên 
có thể thay đổi khi năng lực nhân sự thay 
đổi và Trillium có thể không đáp ứng được 
yêu cầu về một nhân viên cụ thể mà quý vị 
hoặc gia đình quý vị yêu cầu. 
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8. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
Chúng tôi ở đây để phục vụ quý vị và nếu quý vị không hài lòng với các dịch vụ của 
chúng tôi, thì có nghĩa là chúng tôi không thực hiện tốt công việc của mình.  Nếu chúng 
tôi không trao đổi thông tin theo cách mà quý vị muốn hoặc nếu quý vị gặp khó khăn với 
nhân viên của Trillium hay quý vị khó chịu về điều gì đó, vui lòng cho chúng tôi biết để 
chúng tôi có thể giải quyết vấn đề đó.  

Vui lòng trao đổi với nhân viên Trillium của quý vị về quan ngại của quý vị. Chúng tôi sẽ 
cố gắng giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà quý vị nêu lên.  Điều này được coi là khiếu nại 
không chính thức. Nhân viên sẽ điều tra về bất kỳ khiếu nại không chính thức nào trong 
vòng 48 giờ và báo cáo lại cho những người có liên quan về cách giải quyết vấn đề. Đôi 
khi, việc sắp xếp một cuộc họp với tất cả những người có liên quan có thể giúp ích cho 
việc giải quyết vấn đề.  

Nếu quý vị cảm thấy vấn đề vẫn chưa được giải quyết sau cuộc họp với nhân viên của 
Trillium và người giám sát của họ, thì quý vị có thể trao đổi trực tiếp với Giám Đốc Điều 
Hành của Trillium qua điện thoại hoặc bằng văn bản. Điều này sẽ được coi là khiếu nại 
chính thức, và Giám Đốc Điều Hành sẽ ghi chép lại khiếu nại đó. Giám Đốc Điều Hành sẽ 
điều tra khiếu nại chính thức của quý vị trong vòng năm ngày làm việc và sau đó quý vị 
sẽ nhận được báo cáo bằng văn bản về cách vấn đề của quý vị được giải quyết.   
 
Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, thì quý vị và Giám Đốc Điều Hành sẽ chọn một ủy 
ban gồm ba người để lắng nghe khiếu nại của quý vị và tiến hành hòa giải để giải quyết 
vấn đề. Ít nhất một người trong ủy ban sẽ không bị ảnh hưởng bởi kết quả để đảm bảo 
chúng ta có được sự công bằng. Quý vị sẽ nhận được phản hồi bằng văn bản từ uỷ ban 
này trong vòng 30 ngày. Quý vị có thể để cha mẹ, những người hỗ trợ, nhân viên nơi cư 
trú hoặc một người quản lý nguồn lực hồ sơ tham gia cùng quý vị vào quy trình này. Các 
nhà tài trợ dịch vụ (DVR, DDA, Quận) sẽ được thông báo nếu có sự tham gia của hoà giải 
bên ngoài. 
 
Nếu khiếu nại của quý vị là về Giám Đốc Điều Hành, thì quý vị có thể liên hệ với thành 
viên Hội Đồng Quản Trị của Trillium bằng cách yêu cầu thông tin liên hệ hoặc kiểm tra 
trang web của chúng tôi.  Quý vị cũng có thể theo đuổi các kênh hợp pháp khác bất kỳ 
lúc nào trong quy trình này. Nếu khiếu nại là về hành vi phân biệt đối xử mà quý vị cảm 
thấy chưa được giải quyết, thì quý vị có thể liên hệ:  
 
DSHS Office of Equal Opportunity/OCR 
P.O. Box 45839  |  Olympia, WA 98504-5839 
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Điện Thoại: 1.800.521.8060  |  TDD: 1.800.521.8061 
 
Nếu chúng tôi không thể giải quyết các quan ngại của quý vị, thì quý vị có quyền tự do 
chọn một nhà cung cấp dịch vụ việc làm khác và chúng tôi sẽ hợp tác với nhà cung cấp 
mới của quý vị để quy trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ.  

 

 

LIÊN HỆ VỚI TRILLIUM 

Văn phòng phục vụ  
Quận King: 
201 Auburn Way N, Suite B 
Auburn, WA 98002 
ĐT: (253) 735-1553 

Văn phòng phục vụ  
Quận Pierce: 
400 S Meridian, Suite 1B 
Puyallup, WA 98371 
ĐT: (253) 446-7510 

Văn phòng phục vụ 
 Quận Kitsap: 
3501 NW Lowell St, Suite 101 
Silverdale, WA 98383 
ĐT: (360) 698-6659 

Văn phòng phục vụ 
 Quận Clark: 
5109 NE 82nd Ave, Suite 200 
Vancouver, WA 98662 
ĐT: (360) 567-3053 

Văn phòng phục vụ  
Quận Yakima: 
PO Box 412 
Yakima, WA 98907 
ĐT: (208) 253-6351 

Các văn phòng của chúng tôi thường 
mở cửa  

từ 9:00 sáng - 4:30 chiều, Thứ Hai - Thứ 
Sáu. 

 
Vui lòng gọi điện trước vì nhân viên của 
chúng tôi thường ra ngoài cộng đồng. 
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Quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi 
qua: 
• TDD: 7-1-1 
• www.trillium.org 
• facebook.com/ 

TrilliumEmploymentServices 
 
Kết nối với chúng tôi bằng cách nhấn nút 
thích trên Facebook, LinkedIn, và 
Instagram.  
Trên trang web của chúng tôi, quý vị có 
thể xem tiểu sử nhân viên, tìm các 
nguồn lực và đăng ký nhận  
thư tin tức điện tử. 

Chúng tôi rất mong được hỗ trợ quý vị 
đạt được các mục tiêu về việc làm của 

mình!  
 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN VỀ 
CÁC DỊCH VỤ CỦA 

CHÚNG TÔI 

 
 

PHỤC VỤ PHÍA TÂY WASHINGTON 
(CÁC QUẬN KING, PIERCE, CLARK, KITSAP VÀ YAKIMA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


