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Chương trình Thẩm định Trở lại Làm việc và Hội đủ điều kiện 

Ngày 01 tháng Sáu, năm 2016 
Tên Người tham gia 
Địa chỉ Đường phố 
Thành phố, NC Mã Bưu điện 

Kính gửi Chèn Tên: 

Bạn được lên kế hoạch để tham gia chương trình Thẩm định về Các Dịch vụ Trở lại Làm Việc & Hội đủ 
điều kiện (RESEA) vào Chọn Ngày do Cục Giải pháp Nhân lực Lao động đưa ra. Thật không may, 
bạn đã bỏ lỡ cuộc hẹn này. Sự tham gia vào chương trình này là bắt buộc. Việc không tham dự 
cuộc hẹn của bạn có thể ảnh hưởng đến việc hội đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm thất 
nghiệp. Một cuộc hẹn đã được sắp xếp lại cho bạn. Bạn phải mang theo thẻ căn cước hình 
ảnh hợp lệ (ID). ID hợp lệ chấp nhận được là ID hình ảnh được cấp ở cấp chính quyền liên 
bang, tiểu bang hoặc địa phương, chẳng hạn như bằng lái xe, hộ chiếu hoặc thẻ ID của 
chính phủ. Hãy mang theo hồ sơ tìm việc làm và bản sao sơ yếu lý lịch (CV) của bạn. Định 
hướng RESEA và các hoạt động liên quan có thể kéo dài từ một (1) đến ba (3) giờ. Các 
câu hỏi về thông báo này nên được chuyển đến Trung tâm Hướng nghiệp được liệt kê 
dưới đây. 

Cuộc hẹn sắp xếp lại của bạn: 

ĐỊA ĐIỂM:  Trung tâm Hướng nghiệp 
Địa chỉ Đường phố 
Thành phố, NC Mã Bưu điện 

THỜI ĐIỂM: Nhấp vào đây để nhập một thời điểm. 

THỜI GIAN: Chọn một thời lượng. 
Nếu bạn có quyền truy cập internet, bạn nên cập nhật đăng ký hiện tại của bạn trong hệ 
thống tìm kiếm việc làm và giới thiệu của chúng tôi, NCWorks Online tại  
https://www.ncworks.gov trước cuộc hẹn của bạn. Trong khi trực tuyến, bạn có thể truy cập 
liên kết Dịch vụ Nghề nghiệp cung cấp thông tin nghề nghiệp và thị trường lao động dựa 
trên sở thích và kinh nghiệm làm việc của bạn. Nếu bạn sử dụng bất kỳ công cụ nào từ liên 
kết này, hãy lưu trực tuyến hoặc đưa danh sách nghề nghiệp được đề xuất hoặc tài liệu 
khác để xác minh việc hoàn thành các công cụ nghề nghiệp trực tuyến này khi bạn đến dự 
cuộc hẹn. Hoàn thành các bước trên sẽ nhanh chóng đẩy nhanh chuyến viếng thăm của 
bạn. Nếu bạn không thể đăng ký trước với NCWorks Online, nhân viên sẽ giúp bạn trong 
suốt chuyến thăm của bạn.   

Nếu bạn không thể tham dự buổi hẹn, vui lòng gọi điện trước đến (###) ###-####, máy lẻ 
### hoặc email đến tên.họ@nccommerce.com  để chúng tôi có thể lên lịch một thời gian 
phù hợp. Nếu bạn đã trở lại làm việc, vui lòng liên hệ với chúng tôi và cung cấp tên của chủ 
lao động và ngày bắt đầu của bạn. Nếu bạn không trở lại làm việc, chúng tôi mong được 
gặp bạn.  

Trân trọng, 

Tên Người Quản lý 
Tên Người Quản lý Trung tâm 

Nhà tuyển dụng / Chương trình Hành động Bình đẳng 
Cơ hội Đảm bảoCác phụ trợ và dịch vụ phụ trợ có sẵn theo yêu cầu cho người khuyết tật. 

https://www.ncworks.gov/

