
 

 

 

 

TỔNG QUAN VỀ QUỸ TÀI TRỢ CÁC CƠ HỘI 

 OPPORTUNITIES FUND OVERVIEW 

 
• Cung cấp hỗ trợ việc làm và những dịch vụ phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu 

của người tham gia. Các dịch vụ được cung cấp trên khắp vùng Trung Tâm 

Alberta. 

 
• Tất cả các cá nhân phải tư xác định bản thân có bị khuyết tật thể chất 

hoặc tinh thần vĩnh viễn và trên 15 tuổi. 

 
• Các cá nhân phải thất nghiệp trong năm năm vừa qua. 

 
• Các cá nhân phải ổn định và cam kết bảo đảm việc làm. Mỗi hồ sơ 

được xem xét dựa trên thành quả của chính nó. 

 
• Chúng tôi không thể làm việc với các cá nhân đã từng; 

- nhận EI trong 5 năm vừa qua, 

- có một đơn khiếu nại WCB còn hiệu lực, 

- đang nhận trợ cấp khuyết tật thông qua một dịch vụ cung cấp bảo hiểm, 

- hoặc hội đủ điều kiện cho các chương trình hoặc dịch vụ được tỉnh bang tài trợ. 

 
• PHẢI là nhà tài trợ cuối cùng. Tất cả các nguồn tài trợ khác phải được sử dụng 

hết trước; chúng tôi có thể hợp tác làm việc với các nhà tài trợ và nhà cung cấp 

dịch vụ khác. Có thể hỗ trợ những người tham gia với;  

- nâng cấp các kỹ năng hay đào tạo để xin việc làm, 

- thanh toán các phí tổn bổ sung cho việc đào tạo. ví dụ: sách vở, 

vận chuyển, nhà trẻ  v.v…, 

- Các phí tổn một lần có liên quan trực tiếp đến việc làm như nhu cầu 

quần áo chuyên dụng, chi phí vận chuyển ban đầu hoặc chi phí nhà trẻ 

lúc đầu v.v…, 

- thiết bị thích ứng cho người tham gia cần phải có cho công việc hoặc 

đào tạo, 

- và/hoặc trợ cấp lương cho người sử dụng lao động để bù đắp 

các phí tổn đào tạo người tham gia để làm việc. 

 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc:             

Chương Trình Quỹ Tài Trợ Các Cơ Hội @ 403-343-6249 hoặc      

1-877-643-6249 

 Được tài trợ bởi Quỹ Tài Trợ Các Cơ Hội của Chính Phủ Canada     Canada 


