
Để tìm hiểu thêm về các chương trình và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bằng cách truy cập vào mạng 

Các Nguồn Tài Liệu và Dịch Vụ Sẵn Có 
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• Được xử dụng máy vi tính và máy in 

• Hướng Nghiệp, tư vấn và lập kế hoạch 

• Có hội chợ việc làm, danh sách việc làm và 
thông tin tuyển dụng                   

• Hỗ trợ tìm kiếm việc làm, giới thiệu việc làm và 
đặt việc làm 

• Cung cấp thông tin và nghiên cứu về thị trường 
lao động            

• Cung cấp thông tin và giới thiệu đến các dịch 
vụ đối tác và các nguồn tài liệu cộng đồng  

• Tìm kiếm việc làm tự phục vụ thông qua bảng 

tìm việc của tiểu bang: www.okjobmatch.com  

• Chương trình tìm việc làm cho thanh niên và 
người lớn tuổi  

• Huấn luyện và chuẩn bị công việc sẵn sàng  

• Các dịch vụ tìm việc làm cho cựu chiến binh  

• Cơ hội làm việc dùng chứng nhận trước thuế 
tín dụng (Tax Credit)  

• Đăng ký chương trình Liên Kết Liên Bang 
(Federal Bonding)  

• Cơ hội đào tạo và học nghề  

Nếu có thắc mắc về hồ sơ thất nghiệp?  Xin gọi chúng tôi tại số 

Cần tìm văn phòng OESC gần nơi quí vị ở?  Xin truy cập vào mạng: 

Người Tìm Việc 

NGUỒN TÀI LIỆU  
VÀ CÁC DỊCH VỤ 

Văn phòng OESC trên toàn tiểu bang cung cấp các dịch vụ và nguồn tài liệu miễn phí để giúp người tìm 
việc vượt qua căng thẳng khi nộp đơn thất nghiệp, giúp họ tìm và nộp đơn xin việc, chuẩn bị cho họ 

một cuộc phỏng vấn, hoặc thậm chí thu nhập thông tin về một lãnh vực nghề nghiệp mới. 

http://www.okjobmatch.com
https://oklahoma.gov/oesc/locations.html

