
S

Tên:    

Số An S

Địa Chỉ: 

Điện Tho

1. (A1)

2. (A1)

3. (A1)

  C

4. (A2)

5. (A3)

 

 
 

6. (A3)

 

 
 

7.  (A5

  C

  Nếu

8.  (A5

9.  (A5

 C

10. (A5)

11.  (B1

Lớp 

Lớp 

Đại h

Hậu 

Hạt Sa

can:  CWES 

     

inh Xã Hội:   

        

oại Nhà:     

 Quý vị hiện c

 Nếu không, 

 Nếu được nh

Có       Khô

 Nếu không đ

 Nếu quý vị đ

Tê

 Nếu không đ

Tên

) Quý vị có từ

Có      Khô

u có, quý vị c

) Sắp tới đây 

) Hiện quý vị 

Có      Khôn

 Quý vị có mu

) Lớp cao nhấ

1 đến lớp 8: 

9 đến lớp 12

học hoặc Trư

đại học:  1

anta Clara 

– F2               

      

                  D

có làm việc kh

quý vị có từn

hận hoặc phỏ

ông 

đi làm, hãy ch

đang đi làm, h

ên việ làm 

đi làm, cho biế

n việc làm 

ừng bị kết án v

ng       Nếu có

ó đang được

quý vị có phả

có tiền phạt c

ng        

uốn được giú

ất hoặc năm 

 1    2    

:   9    10

ường dạy ngh

17  18    1

                       

Đ

Di Động:     

V

hông?   Có

g bao giờ làm

ỏng vấn vào n

ho biết lý do? 

hãy cho biết n

ết những chỗ

về tội hình sự

ó, tội gì?    

 tạm tha hoặc

ải ra tòa khôn

chưa trả, bị tầ

p xóa án tron

mà quý vị đã 

 3   4   

0  11  12 

ề:  13  1

19  20    

                      

Để được bi

                  

Việc Làm Và 

ó       Không

m việc được tr

ngày mai, quý

 

hững điều sa

 

 

 làm sau cùn

 

 

Trở Ng

ự nào khác hơ

Đại hình     

c bị quản chế

ng?       Có 

ầm nã, cấm tiế

ng hồ sơ hình

hoàn tất là lớ

 5    6  

      

4   15  1

                       

                                   

 
 

iết rõ hơn 

Ngày: 

Ngày S

Hồ Sơ 

E-mail

               Tin

Công Việc M

g       Tự là

rả lương khôn

ý vị có áo quầ

au đây: Số giờ

Tê

g:  

Tên sở làm

gại Về Pháp 

ơn là một vi p

 Tiểu hình

ế không?   

     Không 

ếp cận, hoặc 

 sự không? 

Học Vấn 

ớp nào?   K

7    8  

16 

                     

về QUÝ V

       

Sinh:        

#:         

(điện thư):  

n Nhắn:     

Muốn Làm 

àm chủ     

ng?  Có    

ần thích hợp k

ờ làm việc hàng

ên sở làm 

 

Lý 

phạm giao thô

Có      Khô

       

 án tòa nào k

 Có      K

Không            

                   S

VỊ 

      

                

Làm việc the

  Không 

không?  

g tuần: ______

Ngày bắt đầ
(Tháng/Năm
 

 

ông nhỏ khôn

ông        

không?  

Không 

                     

SCD 1772 – 1

o mùa 

__ 

N
(T

 

 

ầu 
m) 

Ngày
(Thán
 

 

g? 

                     

Chư
CalWOR

10/18-vi

 

 

 

 

Ngày bắt đầu
Tháng/Năm)

y chấm dứt 
ng/Năm) 

                     

ương trình 
RKs Việc Là

          

àm 



Scan:  CWES – F2                                                                                                                             SCD 1772 – 10/18-vi 

12.  (B1) Hiện quý vị có ghi danh đi học chữ hoặc học nghề không?    Có      Không 

Nếu có, tên trường, ngành hoặc nghề theo học: ____________________________________ 

Ngày dự định sẽ hoàn tất:_______________ 

13. (B1) Nếu không có bằng tốt nghiệp trung học hoặc chứng chỉ GED, quý vị có dự định để có được bằng tốt nghiệp hoặc 
chứng chỉ GED không?    Có      Không 

14. (B2) Vui lòng liệt kê các bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, văn bằng hoặc bằng chuyên môn mà quý vị đã có:  

Loại (bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, văn bằng, 
bằng chuyên môn) 

Tên trường/Trung tâm Địa chỉ (Thành phố, Tiểu Bang, Quốc 
gia, nếu không phải là Hoa Kỳ) 

Ví dụ: 
Bằng Tốt nghiệp trung học 

 
San Jose High School 

 
San Jose, CA 

   

   
 

15. (B2) Quý vị có từng theo học lớp Anh văn là ngôn ngữ thứ hai (ESL) hoặc lớp Anh văn là ngôn ngữ thứ hai để chuẩn bị đi 
làm (VESL) không?    Có      Không 

Gởi Trẻ 

16.  Tôi hiện đang được giúp gởi trẻ miễn phí    Có      Không 
Liệt kê cơ quan hoặc chương trình giữ trẻ:_____________________________________________ 

Gia Đình Có Cả Cha Lẫn Mẹ 

17. (Thành phần trong gia đình) Người cha mẹ kia cũng đang sống trong nhà.  Có      Không 

18. Người cha mẹ kia hiện đang đi làm.  Có      Không   Nếu có, bao nhiêu giờ một tuần? _______ 
Văn Phòng Dịch Vụ Giúp Đỡ Gia Đình Và trẻ Em (DFCS)/Gia Đình Đoàn Tụ 

19.  Tôi có hồ sơ bên văn phòng DFCS và đang cố gắng hoàn tất kế hoạch do Tòa định.  
 Có      Không 

20.  Tôi đang tham gia vào Chương Trình Gia Đình Đoàn Tụ.                           Có      Không 

21.   Quý vị hiện đang là hoặc đã từng là Thanh Thiếu Niên Được Tạm Nuôi trong độ tuổi 16-24 không?         
 Có      Không 

Trở Ngại 
22. Nếu phải tham gia vào chương trình tô sẽ gặp trở ngại: 

 Vấn đề Sức Khỏe/Y Tế 
 Chăm sóc thân nhân hiện sống trong nhà 
 Vấn đề Cảm xúc/Tâm lý 
 Bạo hành trong gia đình          

 Vấn đề nhà ở 
 Nghiện ngập        
 Vấn đề di chuyển 
 Vấn đề khác:  

 
Tư Vấn 

23. Tôi muốn được nói chuyện riêng với một Nhân viên tư vấn để bàn các vấn đề về bạo hành trong gia đình, nghiện ngập, hoặc 
bất cứ vấn đề nào khác làm tôi không thể tham gia.  Có      Không 

Nhà Ở 

24. Quý vị có đang tham gia vào chương trình nhà ở chuyển tiếp hoặc hiện là người vô gia cư hay không?     Có      Không 

 Ghi Chú: Nếu quý vị trả lời CÓ cho câu hỏi 23 hoặc 24, chúng tôi có chương trình giúp đỡ thêm cho cá nhân và gia đình.  
Chương trình đó là Family Stabilization (ổn định gia đình).  Hãy tham khảo với cán sự phụ trách hồ sơ của quý vị về chương 
trình này. 
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