
Bộ Thương mại North Carolina 
Cục Giải pháp Nhân lực Lao động 

XXXX XXXX, Thống đốc 

XXXXX XXXXX Bộ trưởng XXXX XXXX, Trợ lý Bộ trưởng về Nhân lực lao động 

Số An sinh Người nhận: (Tên) (Chữ cái của tên đệm) (Họ)                            (SSN): xxx-xx-_ _ _ _ 

Ngày tháng: _______

(Địa chỉ) 

(Thành phố) 

(Bang) (Mã Bưu điện) 

Bạn được lựa chọn để tham gia chương trình Thẩm định về Các Dịch vụ Trở lại Làm Việc & 
Hội đủ Điều kiện (RESEA) do Cục Giải pháp Nhân lực Lao động (DWS) đưa ra. Ngày 
tháng, thời gian và địa điểm cuộc hẹn của bạn được liệt kê dưới đây.  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. Bạn phải mang theo thẻ căn cước hình ảnh hợp lệ 
(ID). Cần phải có ID hình ảnh để bạn hoàn thành cuộc hẹn này. ID hợp lệ chấp nhận được là ID 
hình ảnh được cấp bởi chính quyền cấp 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 đến hai (2) giờ. Các câu hỏi về thông báo này nên được chuyển đến Trung tâm Nghề 
nghiệp NC (North Carolina) được liệt kê dưới đây. 

ĐỊA ĐIỂM: Trung tâm Nghề nghiệp 
Hendersonville  
 48 Grove Street 
 Hendersonville, NC 28472 

Điện Thoại: (704) 566-2870

Fax: (704) 566-2857

NGÀY THÁNG: 05/20/2017

THỜI GIAN: 11:00  AM 

Vui lòng xuất trình thư này tới nhân viên tiếp tân khi bạn đến Trung tâm Nghề nghiệp. Nếu bạn 
không thể thực hiện cuộc hẹn này, bạn phải liên hệ với Trung tâm Nghề nghiệp để sắp xếp lại 
thời gian sớm nhất có thể. Với tư cách người tham gia RESEA, bạn sẽ gặp một nhân viên của 
chúng tôi, người sẽ giúp bạn phát triển một kế hoạch cá nhân để đánh giá các lựa chọn nghề 
nghiệp của bạn và cung cấp các dịch vụ chuyên sâu nhằm giúp bạn trở nên cạnh tranh hơn 
trong thị trường lao động hiện nay.  



Nếu bạn có quyền truy cập internet, bạn nên đăng ký tìm việc hoặc cập nhật đăng ký hiện tại trong hệ 
thống tìm kiếm và giới thiệu việc làm của chúng tôi, NCWorks Online tại  https://www.ncworks.gov  
trước cuộc hẹn của bạn. Là một người tìm việc đã đăng ký với NCWorks Online, bạn sẽ có 
quyền truy cập đầy đủ các dịch vụ để hỗ trợ tìm lại việc làm của mình; chẳng hạn như mở rộng 
công việc, các công cụ đánh giá nghề nghiệp, dịch vụ giáo dục đào tạo, chuẩn bị hồ sơ lý lịch, 
các mẫu thư xin việc và các nguồn lực nghề nghiệp khác. Trong khi lên mạng, bạn có thể truy cập 
liên kết Dịch vụ Nghề nghiệp, nơi 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 giữ trực tuyến hoặc đưa danh sách nghề nghiệp được đề xuất hay 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 đã trở lại làm việc, vui lòng thông báo cho Trung tâm Nghề nghiệp được liệt kê ở trên 
bằng điện thoại hoặc fax.  Bạn có thể tìm thêm thông tin liên lạc tại https://www.ncworks.gov, trong 
mục "Resources and Services," hãy chọn “Find aNCWorks Career Center” hoặc bạn có thể tìm 
trong danh bạ điện thoại địa phương mình.   

Nếu bạn không trở lại làm việc, chúng tôi mong được gặp bạn vào ngày tháng và thời gian được 
ấn định.  

Nếu bạn có khả năng quét Mã Nhanh (QR), mã QR bên dưới sẽ đưa bạn đến NCWorks Online 
và Cục Giải pháp Nhân lực Lao động của NC. 

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