קאריער סענטער קאסטומער רעגיסטראציע פארם
געפאדערטע פראגעס זענען געצייכנט מיט א שטערן * .ביטע דרוקט קלאר.
מיר מוזן זאמלען נאך פערזענליכע אינפארמאציע פון קאסטומערס צו אויספאלגן פעדעראלע באריכטן פאדערונגען פאר ארבעטסקראפט אנטוויקלונג
און געלעגנהייט אקט ( )Workforce Innovation and Opportunity Act, WIOAבאצאלטע פראגראמען .די אינפארמאציע איז בלויז פאר WIOA
צוועקן .ניו יארק סטעיט קאריער סענטערס פאלגן נאך די פעדעראלע אנווייזונגען וויאזוי צו באהאנדלען און באשיצן פעזענליכע אידענטיפיצירנדע
אינפארמאציע.
בייהילפיגע הילפסמיטלען און סערוויסעס זענען אוועילעבל לויטן פארלאנג פאר מענטשן מיט באגרעניצונגען.
וואס איז די שפראך וואס איר ווילט?____________________________ אויב נישט ענגליש ,דארפט איר א דאלמעטשער? ☐ יא ☐ ניין
צייכנט דא צו ווייזן אז איר ווייסט איבער די באדינגונגען פון די "גלייכע געלעגנהייט איז די געזעץ" מעלדונג.

☐

קאסטומער אינפארמאציע
סאושעל סעקיוריטי נומער ________ - _________ - _________ :אדער ניו יארק אידענטיפיקאציע נומער__________________________________ :
*לעצטע נאמען*______________________________ :ערשטע נאמען ____________________________________ :מיטלסטע אינישעל ________
*געבורט דאטום______________ / ________ / ________ :

☐ מאן

מין:

☐ פרוי

אויב איר זענט א מאן געבוירן נאך דעצעמבער  , 1959 ,31זענט איר רעגיסטרירט מיט די אמעריקאנע מיליטער אויסוואל סערוויס?

☐ ניין

☐ יא

ניו יארק סטעיט דרייווער לייסענס נומער אדער ניו יארק סטעיט נאנ-דרייווער לייסענס  IDנומער_____________________________________________ :
אדער אנדערע באשטעטיגונג פון געבורט דאטום נוצנדיג בארעכטיגטע שטיצנדע דאקומענט( _______________________________________ :זע שטאב)
*גאס אדרעס __________________________________________________________________________________ :דירה נומער ________
*סיטי* _____________________________ :סטעיט* __________ :זיפ קאוד ( 4+נישט געפאדערט)_________________ - _________________ :
פאסט אדרעס (אויב אנדערש ווי אדרעס אויבן)_____________________________________________________________________________ :
לאנד_________________________________________ :

אימעיל________________________________________________________ :

היים טעלעפאן _________ - _________ )_________( :סעל פאון)_________( :
וויאזוי ווילט איר מען זאל זיך פארבינדן מיט אייך?
זענט איר אן אמעריקאנער בירגער? ☐ יא

☐ אימעיל ☐ סעל פאון

☐ ניין

☐

_________ _________ -

פאסט

☐

היים טעלעפאן

אויב נישט ,זענט איר באפולמעכטיגט צו ארבעטן אין אמעריקא? ☐ יא ☐ ניין

אויב יא ,אליען רעגיסטראציע נומער__________________________________________________:

עטניסיטי/ראסע
באמערקונג :די עטניסיטי און ראסע פראגעס זענען פרייווייליג .די אינפארמאציע איז געהיים און וועט נאר גענוצט ווערן פאר רעקארד און אפפירמאטיוו
שריט פארלאנגען .איר וועט נישט באשטראפט ווערן פאר'ן זיך אפזאגן צו ענטפערן.
עטניסיטי

☐ :היספאניק אדער לאטינא ☐

ראסע( :צייכנט אלע וואס זענען גילטיג)

נישט היספאניק אדער לאטינא

☐ אמעריקאנע אינדיען אדער אלאסקע נעטיוו
☐ שווארץ אדער אפריקאנע אמעריקאנער
☐ ווייס
☐ אזיאנער ☐נעיטיוו פון האוואי אדער אנדערע פאציפישע אינזלען

עדיוקעישאן
*עדיוקעישאן (צייכנט העכסטע שולע קלאס געענדיגט) קלאס ☐ :קיין איינס ☐ 12 ☐ 11 ☐ 10 ☐ 9 ☐ 8 ☐ 7 ☐ 6 ☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1
☐ הויך שולע דיפלאמע

☐ הויך שולע אייניגע

☐ קיין דיפלאמע

☐  IEPדיפלאמע/דיסעיבלד מיט סערטיפיקאציע פון באטייליגונג/פארענדיגונג

באמערקונג IEP :דיפלאמע/דיסעיבלד מיט סערטיפיקאציע אנפלעקונג איז פרייוויליג .איר וועט נישט באשטראפט ווערן פאר'ן זיך אפזאגן צו ענטפערן
אויף  IEPדיפלאמע/דיסעיבלד מיט סערטיפיקאציע פון באטייליגונג/פארענדיגונג.
קאלעדזש 1 ☐ :יאר ☐  2יאר ☐  3יאר ☐  4יאר פלוס
☐ אביסל קאלעדזש
☐ באטשעלאר'ס דעגרי

אויב קאלעדזש ,צייכנט אלע וואס זענען גילטיג:

☐ וואקעישאנעל דעגרי/סערטיפיקאט
☐ מאסטער'ס דעגרי

☐ אסאסיעט'ס דעגרי
☐ דאקטארעל דעגרי

*גייט איר צו א סעקאנדערי ,וואקעישאנאל ,טעכנישע אדער אקעדעמישע שולע פול-טיים? ☐ יא ☐ ניין
אויב איר זענט צווישן טערמינען ,האט איר אינזין צוריקצוגיין אין שולע?
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ארבעט
☐ ניין

*האט איר יעצט אן ארבעט? ☐ יא

אויב נישט ,וויפיל וואכן זענט איר שוין אן ארבעט? _________________________

אויב יא ,ארבעט איר ☐ פול טיים ☐ פארט טיים

וויפיל שטונדן ארבעט איר יעדע וואך? _________________________________
☐ יא ☐ ניין
☐ יא ☐ ניין

האט איר זיך אריינגעגעבן פאר ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס בענעפיטן?
באקומט איר יעצט ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס בענעפיטן?

אויב יא ,ווען האט איר זיך איינגעגעבן? _________________

מיליטער
באמערקונג :וועטעראנען און "בארעכטיגטע מענער/ווייבער" באקומען פריאריטעט סערוויס.
*האט איר געדינט אין די אמעריקאנער מיליטער? ☐ יא ☐ ניין *זענט איר א בארעכטיגטע מאן/ווייב פון א וועטעראן? ☐ יא ☐ ניין
אויב "יא" אין וועלכע טייל פון די מיליטער? __________________________ דאטומס פון אקטיווע סערוויס ____ / ____ / ____:ביז ____ ____ / ____ /

ארבעט פארלאנגען
צייכנט וואס איר ווילט פאר אן ארבעט:
ארבעט וואך ☐ :פול טיים ( 30שטונדן א וואך אדער מער)

☐ פארט טיים (ווייניגער ווי  30שטונדן א וואך)

לענג פון ארבעט ☐ :געהעריג (מער ווי  150טעג)

☐ צייטווייליג ( 3טעג אדער ווייניגער)

☐ נישט קיין חילוק

☐ געהעריג אדער צייטווייליג ( 4-150טעג)
מינימום אנגענומענע געהאלט געפאדערט ______ -____________ $ :פער ☐ שטונדע ☐ טאג ☐ וואך ☐ מאנאט ☐ יאר ☐ אנדערע
דאטומס וועלכע איר זענט אוועילעבל פאר ארבעט_________ / __________ / __________ :
וואספארא שטונדן זענט איר גרייט צו ארבעטן? צייכנט אלע וואס זענען גילטיג.
☐ ערשטע (א שיפט וואס הויבט זיך אן אינדערפרי) ☐ צווייטע (א שיפט וואס הויבט זיך אן נאכמיטאג/פריע אוונט)
☐ דריטע (א שיפט וואס הויבט זיך אן ביינאכט)

☐ צוטיילט

☐ טוישנדע

☐ נישט קיין חילוק

*זענט איר א מיגראנט אדער סעזאנעל פארם ארבעטער? (פאר באדייטן ביטע זעט שטאב אדער צוגעקומענע פראגע בויגן)

☐ יא

☐ ניין

אנגענומענע ארבעט ערטער
*איך בין גרייט צו ארבעטן אין די פאלגנדע זיפ קאודס ,לאנד ,אדער סטעיט (צייכנט צו צאל מיילן און שרייבט די זיפ קאוד):
☐  100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 10מיילן פון זיפ קאוד ________________ לאנד __________________ סטעיט _________________
באמערקונג :אויב איר באקומט ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס ,קענט איר זיין געפאדערט צו פארן  1שטונדע דורך פריוואטע טראנספארטאציע אדער
 1 1/2שטונדן דורך פאבליק טראנספארטאציע.

ארבעט ציל

ארבעט טיטל __________________________________________________________

*ארבעט ציל/סארט ארבעט זוכט:

ארבעט טיטל __________________________________________________________
*רעכנט אויס לעצטע פאר ארבעט0ס):

ערפארונג אין די ארבעט

ארבעט טיטל
______________________________________

יארן ________

מאנאטן__________

______________________________________

יארן ________

מאנאטן__________

ארבעט פארגאנגנהייט
אויב איר האט ארבעט ערפארונג ,ביטע לייגט אריין ווי מער פרטים מעגליך אין דעם אפטיילונג צו פארבעסערן אייערע מעגליכקייטן פון אייך העלפן טרעפן ארבעט.
לייגט ארין די מערסט לעצטיגע ארבעט ערשט .ענדיגט אלע פארלאנגטע פראגעס פאר יעדע ארבעטסגעבער.
ארבעט טיטל* ____________________________________ :ארבעטסגעבער__________________________________________ ______________________ :
*אדרעס____________________________________________________________________________________________________________________ :
* סיטי* ____________________ :סטעיט* _______________ :לאנד (אויב נישט אמעריקא)______________________________________________ ________ :
* אנהויב דאטום (יאר/טאג/מאנאט) * ______ / ______ / ______ :ענדע דאטום (יאר/טאג/מאנאט)______ / ______ / ______ :
אויפזעער______________________________________ :

שטונדן געארבעט יעדע וואך_______ :

טעלעפאן נומער__________ - __________ )__________( :

*געהאלט _________________ :$פער ☐ שטונדע ☐ טאג ☐ וואך ☐ מאנאט ☐ יאר ☐ אנדערע *סיבה פאר אפלאזן____________________________________ :
ארבעט פליכטן_______________________________________________________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________________________________________________
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ארבעט פארגאנגנהייט ,ווייטער
*ארבעט טיטל* _________________________________________________ :ארבעטסגעבער__________________________________________________ :
*אדרעס______________________________________ ______________________________________________________________________________ :
* סיטי____________________ :

*לאנד (אויב נישט אמעריקא)______________________________________________ :

*סטעיט_______________ :

* אנהויב דאטום (יאר/טאג/מאנאט) * ______ / ______ / ______ :ענדע דאטום (יאר/טאג/מאנאט) ______ / ______ / ______ :שטונדן געארבעט יעדע וואך___________ :
טעלעפאן נומער__________ - __________ )__________( :

אויפזעער______________________________________ :

*געהאלט _________________ :$פער ☐ שטונדע ☐ טאג ☐ וואך ☐ מאנאט ☐ יאר ☐ אנדערע *סיבה פאר אפלאזן__________________________________ :
ארבעט פליכטן_____________________________________________________ __________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________________________________________________

*ארבעט טיטל* _________________________________________________ :ארבעטסגעבער__________________________________________________ :
*אדרעס_______________________________________ _____________________________________________________________________________ :
* סיטי____________________ :

*לאנד (אויב נישט אמעריקא)______________________________________________ :

*סטעיט_______________ :

* אנהויב ד אטום (יאר/טאג/מאנאט) * ______ / ______ / ______ :ענדע דאטום (יאר/טאג/מאנאט) ______ / ______ / ______ :שטונדן געארבעט יעדע וואך____________ :
טעלעפאן נומער__________ - __________ )__________( :

אויפזעער______________________________________ :

*געהאלט _____________ ____ :$פער ☐ שטונדע ☐ טאג ☐ וואך ☐ מאנאט ☐ יאר ☐ אנדערע *סיבה פאר אפלאזן___________________________________ :
ארבעט פליכטן_____________________________________ __________________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________________________________________________

האנדל אדזשאסטמענט הילף ()Trade Adjustment Assistance, TAA
זענט איר געמאלדן געווארן דורך די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו לעיבאר (באקומען פארם  )TA722אז איר זענט בארעכטיגט פאר האנדל אדשאסטמענט
אויב יא TAA ,פעטישען נומער_________________ :
הילף? ☐ יא ☐ ניין
אויב נישט ,זענט איר געווארן אפגעטיילט פון אייער ארבעט צוליב פרעמדע האנדל? ☐ יא ☐ ניין

דרייווער'ס לייסענס
האט איר א דרייווערס לייסענס? ☐ יא ☐ ניין

וועלכע סארט לייסענס האט איר?

סטעיט וואס האט עס ארויסגעגעבן_________________________ :

☐ קלאס ( Aטראקטאר טרעילאר)

☐ קלאס ( Bטראק/באס)

☐ קלאס -Cn (Cנישט)CDL-

☐ קלאס ( Dאפערירער)

☐ קלאס ( Cלייכטע טראק קאמערשעל)
☐ קלאס ( Eטעקסי)

☐ קלאס ( Mמאטארציקל)
ענדארסירונגען:

☐ פאסאנזשיר אריבערפירונג

☐ שעדליכע מאטריאלן

☐ טאנק וויהיקעלס

☐ מאטארציקל

☐ שולע באס

☐ דאבלס/טריפלס

☐ טאנק האזארדס

☐ עיר ברעיקס

דארפט איר פאבליק טראנספארטאציע אנצוקומען צו אן ארבעט?

☐ יא ☐ ניין

האט איר פארלעסליכע טראנספארטאציע צו און פון ארבעט?

☐ יא ☐ ניין
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סערטיפיקאציעס/לייסענסעס
האט איר אן אקויפעישאנאל סערטיפיקיט אדער לייסענס?

☐ יא

☐ ניין

*סערטיפיקאט/לייסענס* _____________________________ :ארויסגעבנדע ארגאניזאציע אדער שטאט__________________________________ :
ארויסגעבונג דאטום (יאר/מאנאט)_________ / ________ :

סטעיט___________ :

*לאנד________________________________________ :

נאך סערטיפיקאט אדער לייסענס:
*סערטיפיקאט/לייסענס* _____________________________ :ארויסגעבנדע ארגאניזאציע אדער שטאט__________________________________ :
ארויסגעבונג דאטום (יאר/מאנאט)_________ / _______ :

סטעיט___________ :

שולעס
האט איר א קאלעדזש דעגרי ,דיפלאמע אדער עדיוקעישאנעל סערטיפיקאט?

*לאנד________________________________________ :

☐ יא ☐ ניין

*קורס פון שטודיע* _____________________________________ :דעגרי __________________ :דאטום פארענדיגט (יאר/מאנאט)_____ / _____ :
*ארויסגעבנדע אנשטאלט* _____________________________________________ :סטעיט* ________________ :לאנד__________________ :

*קורס פון שטודיע* _____________________________________ :דעגרי __________________ :דאטום פארענדיגט (יאר/מאנאט)_____ / _____ :
*ארויסגעבנדע אנשטאלט* _____________________________________________ :סטעיט* ________________ :לאנד__________________ :

ארבעט פעאיגקייטן און פאדערונגען
*רעכנט אויס כאטש איינס.
רעכנט אריין סקילס און מעגליכקייטן וואס איר האט גענוצט אין אייער ארבעט(ס) ,וואלונטיר ארבעט ,פערזענליכע ערפארונג ,אדער געלערנט דורך שולע אדער
טרענירונג .ביישפילן :לאבאראטאריע טעכניקן ,קארפענטרי ,וועלדינג ,קענען ליינען בלויפרינטס ,טייפ'ן ,און קאמפיוטער סקילס אזוי ווי ווארד פראסעסינג סאפטוועיר,
פראגראמען שפראכן ,אדער קאמפיוטער עסיסטעט דיזיין .אויך ,רעכנט אריין שפראכן אין וועלכע איר זענט פליסיג אין.

רעכנט אויס פעיאיגקייטן אדער דערגרייכונגען פארבינדן צו אייער ארבעט ציל_________________________________________________________ :
_____________________________________________________________________________________________________________

רעכנט אויס פעיאיגקייטן אדער דערגרייכונגען פארבינדן צו אייער ארבעט ציל_________________________________________________________ :
_____________________________________________________________________________________________________________

איך באשטעטיג אז די אויבנדערמאנטע אינפארמאציע געגעבן אויף די דאקומענט איז ריכטיג און וואר לויט מיין בעסטע
וויסנשאפט.
*אונטערשריפט _________________ ______________________* דאטום ________________________________

די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו לעיבאר איז אן אייניגע געלעגנהייט ארבעטסגעבער.
אויב פארלאנגט ,זענען בייהילפיגע הילפסמיטלען און סערוויסעסן אוועילעבל פאר מענטשן מיט באגרעניצונגען.
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