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Bảng Câu hỏi về Dịch vụ 

Nếu quý vị cần giúp điền mẫu đơn này, vui lòng gọi cho văn phòng Phục hồi 
Chức năng Làm việc (Vocational Rehabilitation Office) trước cuộc hẹn đầu tiên 
của quý vị. Chúng tôi có thể giúp quý vị! 
Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc 
theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Cơ quan Phục hồi Chức năng Làm việc 
theo số 503-945-5880 hoặc gửi email đến vr.info@state.or.us. Chúng tôi chấp nhận tất 
cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể bấm số 711. 

Thông tin cá nhân 
Họ: 
      

Tên: 
      

Tên đệm: 
      

Nhập tên và đại từ quý vị muốn 
được gọi: 
      

(Những) Tên đã dùng trước đây: 
      

Ngày sinh: 
      

Địa chỉ email: 
      

Giới tính: 
      

Số an sinh xã hội: 
    -    -      

Điện thoại:       Số điện thoại thứ hai:       
 Số di động  Điện thoại cố định:  Số di động  Điện thoại cố định:    
 VP (điện thoại video)  Fax  VP (điện thoại video)  Fax 

Địa chỉ nhà: 
      

Sống ở đó kể từ ngày: 
      

Thành phố: 
      

Tiểu bang: 
      

Quận: 
      

Mã bưu chính (ZIP): 
      

Địa chỉ nơi nhận thư (nếu khác với địa chỉ nhà ở trên): 
      
Thành phố: 
      

Tiểu bang: 
      

Mã bưu chính (ZIP): 
      

 Chủng tộc và dân tộc (đánh dấu tất cả những câu trả lời thích hợp): 
Quý vị xác định chủng tộc, sắc tộc, quan hệ bộ lạc, nguồn gốc quốc gia, hoặc tổ tiên của 
mình như thế nào? 
      
Câu trả lời nào sau đây mô tả dân tộc hoặc chủng tộc của quý vị?  (đánh dấu tất cả 
những lý do thích hợp)  
Người Mỹ Da đỏ hoặc Thổ dân Alaska  

 Thổ Dân Alaska 
 Người Mỹ gốc Da Đỏ 
 Người Ét-Ki-Mô (Canadian Inuit), Người Lai 
(Metis) hoặc Người Anh-điêng (Bộ tộc Đầu tiên)  
 Người Mễ-Tây-Cơ, Người Trung Mỹ hoặc Người 
Nam Mỹ bản xứ 

Người Trung Đông/Bắc Phi  
 Người Trung Đông 
 Người Bắc Phi 
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Người Châu Á  
 Người Ấn Độ gốc Châu Á  
 Người Trung Quốc  
 Người Phi-Luật-Tân  
 Người H’mông  
 Người Nhật Bản  
 Người Hàn Quốc  
 Người Lào  
 Người Nam Á  
 Vietnamese  
 Người Châu Á khác 

Người Da Đen hoặc Người Mỹ Gốc Phi  
 Người Châu Phi (Da Đen)   
 Người Mỹ Gốc Phi 
 Người Caribe (Da Đen)  
 Người Da Đen khác 

Người Gốc Tây Ban Nha hoặc Mỹ La-tinh  
 Người gốc Tây Ban Nha hoặc Trung  
Mỹ La-tinh  
 Người gốc Tây Ban Nha hoặc Nam  
Mỹ La-tinh 
 Người gốc Tây Ban Nha hoặc  
Mễ-Tây-Cơ La-tinh 

Người Bản Địa Hawaii hoặc Người 
Thuộc Đảo Quốc Thái Bình Dương 

 Người Guamanian hoặc Chamorro  
 Người Bản Địa Hawaii  
 Người Samoa  
 Người thuộc Đảo Quốc Thái Bình 
Dương khác  

Người Da Trắng  
 Người Đông Âu  
 Người Da Trắng Khác  
 Người Xla-vơ  
 Người Tây Âu 

Chủng tộc khác  
 Khác (vui lòng liệt kê):        
 Không biết/Không được biết  

Quý vị có phải là thành viên đã đăng  
ký của một bộ lạc được liên bang  
công nhận? 

 ID bộ lạc:         
 CIB:        

Quan hệ bộ lạc:        
 Không muốn/Từ chối trả lời 

 
Ngôn ngữ quý vị muốn sử dụng: Quý vị muốn chúng tôi sử dụng ngôn ngữ nào với 
quý vị? 
Nói:  Tiếng Anh  Spanish  ASL   Khác:        
Viết:  Tiếng Anh  Spanish  Khác:       
Quý vị có cần một thông dịch viên để chúng tôi có thể giao tiếp với quý vị không? 

 Không  Không biết/Không được biết  Không muốn/Từ chối trả lời 
 Có, ngôn ngữ ký hiệu. Loại nào? (ASL, PSE, ProTactile, v.v.)        
 Có, ngôn ngư nói. Ngôn ngữ nào?       

Nếu có một Cố vấn VR song ngữ*, quý vị có muốn hồ sơ của mình được giao cho 
người đó không? 

 Có  
 

 Không 
 

*Các nhân viên song ngữ đã vượt qua bài kiểm tra trình độ ngôn 
ngữ chính thức 
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   Khả năng nói tiếng Anh của quý vị như thế nào? 
 Rất tốt  Giỏi  Không giỏi 
 Không tí nào  Không biết/Không được biết  Không muốn/Từ chối trả lời 

Quý vị đã từng là thân chủ của VR bao giờ chưa?   Có   Không 
Nếu có, ở đâu (thành phố/tiểu bang) và khi nào (năm)?       
Quý vị có phải là 
công dân Hoa Kỳ? 

 Có    
 Không 

Nếu không, quý vị có tài liệu nào cho thấy quý 
vị có thể làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ không? 

 Có    
 Không 

(Những) người cần liên lạc trong trường hợp khẩn cấp (không bắt buộc): 
Tên: 
      

Mối quan hệ: 
      

Điện thoại hoặc Email: 
      

Tên: 
      

Mối quan hệ: 
      

Điện thoại hoặc Email: 
      

 Hoàn cảnh sống 
Nhà hoặc căn hộ riêng (quý vị trả tiền thuê nhà hoặc thế chấp một mình hoặc cùng 

với người ở cùng nhà) 
 Sống với cha mẹ (trong nhà của họ)  Nhà ở cộng đồng/nhà tập thể 
 Cơ sở điều trị cai nghiện rượu/ma túy  Nhà dành người cai nghiện 
 Ký túc xá hoặc nhà ở tại trường  Vô gia cư hoặc đang sống trong nhà 

tạm trú 
 Khác 

Tình trạng hôn nhân:  Không bao giờ 
 Ly thân  

 Đã kết hôn 
 Góa phụ    

 Ly hôn 
 Bạn đời sống chung  

Các thành viên hộ gia đình (không bao gồm những người ở cùng nhà mà chia sẻ chi phí 
với quý vị) 

 Tôi sống một mình  Bản thân và bạn đời hoặc người phối ngẫu  Cha mẹ 

 Con nhỏ dưới 18 tuổi Bao nhiêu đứa con?       Chúng bao nhiêu tuổi?       
Ai đã giới thiệu quý vị đến VR? (Tên của cá nhân hoặc tổ chức) 
      
Email hoặc số điện thoại của họ là gì?       
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Thu nhập của quý vị 
Quý vị đang hỗ trợ chính mình như thế nào? Số tiền: 

Trợ cấp An sinh Xã hội Bổ sung (16-64 tuổi) (SSI): 
Trợ cấp An sinh Xã hội cho Người khuyết tật (SSDI): 
Trợ cấp An sinh Xã hội Bổ sung (65 tuổi trở lên) (SSI): 

Trợ cấp Tạm thời cho Gia đình Có Nhu cầu (TANF): 
Trợ cấp Dinh dưỡng Bổ Sung (SNAP): 

Trợ cấp Thất nghiệp (UI): 
Bồi thường Lao động Do Mất Thời gian Làm việc: 

Trợ cấp cựu chiến binh: 
Nhập thu nhập từ việc làm của người phối ngẫu, bạn đời 

hoặc thành viên gia đình: 
Thu nhập từ việc làm của tôi: 

Khác (ghi rõ):    
Tổng cộng: 

Quy vị có người giám hộ hợp pháp do tòa án chỉ định không?  Không  Có 

Nếu có, tên và số điện thoại và/hoặc email của họ là gì? (Vui lòng mang theo giấy tờ 
tòa án đến cuộc họp đầu tiên của quý vị với VR) 

Quý vị có một Người nhận tiền Đại diện không?  Không  Có 

Nếu có, tên và số điện thoại hoặc email của họ là gì? 

Thông tin bảo hiểm 
Đánh dấu tất cả những câu trả 
lời thích hợp:  Không có 

 OHP (Oregon Health Plan)  Bảo hiểm tư nhân thông qua việc làm của tôi 
 OHP Plus  Chưa đủ điều kiện để có bảo hiểm thông qua 

việc làm của tôi 
 ACA Exchange  Bảo hiểm tư nhân (các nguồn khác) 
 Medicare  Bảo hiểm công cộng (các nguồn khác) 

 Medicaid  Bảo hiểm Lao động 

Công ty bảo hiểm và số ID: 
Số Medicare/Medicaid: 
Số chính sách bảo hiểm OHP và số ID: 



 Trang 5 trên 11 DHS 1277 (05/2020) Vietnamese 

Thông tin giáo dục 
Trung học 
(Những) trường quý vị đã học Thành phố và tiểu bang Khi nào (năm) 
                  
                  
Quý vị đã tốt nghiệp trung học? 

 Không Lớp cao nhất quý vị đã hoàn thành là gì?       
 Có  

Khi nào?  (tháng và năm) 
      

 Văn bằng chuẩn  Văn bằng sửa đổi 
 Giấy chứng nhận hoàn thành/tham dự 
 GED 

Quý vị có học trong chương trình giáo dục đặc biệt không?  Có   Không 
Quý vị đã có Chương trình Giáo dục Cá nhân 
(Individualized Education Program, hoặc IEP) không?  Có   Không 

Quý vị đã có Kế hoạch 504 không?  Có   Không 
Quý vị đã/đang tham gia Chương trình Hỗ trợ Thanh thiếu niên 
Trong Giai đoạn Chuyển tiếp (Youth Transition Program, hoặc 
YTP) không?   

 Có   Không 

Tên học khu và trường học:       
Thành phố và tiểu bang:       

Trường cao đẳng, đại học, quân sự, kỹ thuật hoặc trường dạy nghề 

Tên trường Ngày bắt 
đầu 

Ngày 
chấm dứt 

Bằng cấp hoặc chứng 
nhận 

                        
                        
                        
                        
                        
Quý vị đang học đại học hay đang thực tập?     Có   Không 
 Nếu có, ở đâu (tên trường)?        
 Quý vị đang trong tình trạng default (đã không trả nợ đúng kỳ 

hạn) đối với bất kỳ khoản vay sinh viên liên bang nào không?  Có   Không 
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Thông tin về việc làm 
Quý vị có đang đi  
làm không? 

 Có  
 

 Không 
 

Tháng và năm cuối cùng quý vị đã đi làm: 
      

Mức lương năm hoặc lương giờ: $       Số giờ làm việc mỗi tuần:       

Lý lịch việc làm (Vui lòng liệt kê việc làm gần đây nhất trước): 
Sở làm/Nhà tuyển dụng 1: 
      

Chức danh: 
      

Địa điểm (thành phố và tiểu bang): 
       Toàn thời gian  Bán thời gian 

Nhiệm vụ công việc:       

khuyết tật của quý vị có gây vấn đề cho quý vị tại nơi làm việc không?  Có   Không 

 
Nếu có, như thế nào?       

Ngày bắt đầu:       Ngày chấm dứt:       Mức lương cuối cùng:       
Lý do nghỉ việc: 
    

 Bị đuổi việc 
 

 Bị sa thải 
 

 Tự bỏ việc 
 

 Dọn đi hoặc tái định 
cư nơi khác 

 Khác (vui lòng giải thích):        
  Sở làm/Nhà tuyển dụng 2: 
      

Chức danh: 
      

Địa điểm (thành phố và tiểu bang): 
       Toàn thời gian  Bán thời gian 

Nhiệm vụ công việc:       

khuyết tật của quý vị có gây vấn đề cho quý vị tại nơi làm việc không?  Có   Không 

 
Nếu có, như thế nào?       

Ngày bắt đầu:       Ngày chấm dứt:       Mức lương cuối cùng:       
Lý do nghỉ việc: 
 

 Bị đuổi việc 
 

 Bị sa thải 
 

 Tự bỏ việc 
 

 Dọn đi hoặc tái định 
cư nơi khác 

 Khác (vui lòng giải thích):        
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  Sở làm/Nhà tuyển dụng 3: 
      

Chức danh: 
      

Địa điểm (thành phố và tiểu bang): 
       Toàn thời gian  Bán thời gian 

Nhiệm vụ công việc:       

Khuyết tật của quý vị có gây vấn đề cho quý vị tại nơi làm việc không?  Có   Không 

 
Nếu có, như thế nào?       

Ngày bắt đầu:       Ngày chấm dứt:       Mức lương cuối cùng:       
Lý do nghỉ việc: 
    

 Bị đuổi việc 
 

 Bị sa thải 
 

 Tự bỏ việc 
 

 Dọn đi hoặc tái định 
cư nơi khác 

 Khác (vui lòng giải thích):        
  

Kinh nghiệm làm việc không được trả lương, tình nguyện hoặc thực tập 
Vị trí tình nguyện hoặc thực tập 1:  
      

Tổ chức hoặc địa điểm: 
      

Địa điểm (thành phố, tiểu bang): 
       Toàn thời gian  Bán thời gian 

Nhiệm vụ:       

Khuyết tật của quý vị có gây vấn đề cho quý vị trong công việc này không?  Có   Không 

 
Nếu có, như thế nào?       

Ngày bắt đầu:       Ngày chấm dứt:       Mức lương cuối cùng:       
Lý do nghỉ việc: 
    

 Bị đuổi việc 
 

 Bị sa thải 
 

 Tự bỏ việc 
 

 Dọn đi hoặc tái định 
cư nơi khác 

 Khác (vui lòng giải thích):        
  Vị trí tình nguyện hoặc thực tập 2: 
      

Tổ chức hoặc địa điểm: 
      

Địa điểm (thành phố, tiểu bang): 
       Toàn thời gian  Bán thời gian 

Nhiệm vụ:       
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Khuyết tật của quý vị có gây vấn đề cho quý vị trong công việc này không?  Có   Không 

 
Nếu có, như thế nào?       

Ngày bắt đầu:       Ngày chấm dứt:       Mức lương cuối cùng:       
Lý do nghỉ việc: 
    

 Bị đuổi việc 
 

 Bị sa thải 
 

 Tự bỏ việc 
 

 Dọn đi hoặc tái định 
cư nơi khác 

 Khác (vui lòng giải thích):        
  Quý vị có cần VR giúp quý vị giữ việc làm của mình không?  Có   Không 
Quý vị có phải là người làm nông di cư hoặc theo mùa không?  Có   Không 
Quý vị có phải là cựu chiến binh?     Có   Không 
Quý vị có bị thương trong thời gian làm nhiệm vụ quân sự không?  Có   Không 
Quý vị có đang làm việc với một Chương trình Sức khỏe Tâm thần 
(Mental Health Program) không? 

 Có  
 

 Không 
 

Quý vị có tham gia vụ kiện tập thể Lane v. Brown không?  Có   Không 
 

Thông tin về tình trạng khuyết tật 
Vui lòng liệt kê các căn bệnh, khuyết tật hoặc chẩn đoán của quý vị (thể chất, tinh thần 
hoặc cảm xúc) Liệt kê chúng theo thứ tự, TRƯỚC TIÊN là nghiêm trọng nhất/khó khăn 
nhất để đối phó  

Bệnh hoặc chẩn đoán 
Năm khởi 
phát/bắt đầu: Bệnh này ảnh hưởng đến tôi như sau: 
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Vui lòng liệt kê bất kỳ loại thuốc hoặc thuốc bổ nào mà quý vị đang dùng cho bất kỳ 
căn bệnh nào được liệt kê ở trên (nếu dễ hơn, quý vị có thể lập danh sách này trên 
một trang giấy riêng và đính kèm trang giấy đó vào đơn này) 
Thuốc hoặc thuốc bổ Mục đích 
            
            
            
Thông tin về bác sĩ và nhà chăm sóc sức khỏe của quý vị 

Tên Địa chỉ Điện thoại Lý do quý vị điều trị 
với người này 

                        
                        

                        

                        
                        
 
Các chương trình đặc biệt (Đánh dấu tất cả các chương trình quý vị đang tham gia) 

 Không có 
 

 Cơ quan Phục hồi Chức năng Làm việc 
Bộ Lạc 

 Cơ quan Phục vụ Người cao niên và 
Người khuyết tật (Aging and People with 
Disabilities, hoặc ADP) 

 Cơ quan Dịch vụ Khuyết tật Trí tuệ và 
Phát triển (Intellectual and Developmental 
Disability Services): Môi giới dịch vụ hỗ trợ 

 Trung tâm Sống Độc lập (Independent 
Living Center, hoặc IL) 

 

Cơ quan Dịch vụ Khuyết tật Phát triển Tiểu 
bang (State Developmental Disabilities 
Services): Các chương trình khác 

 Cơ quan Dịch vụ Phát triển Khuyết tật 
(Developmental Disability Services): 
Quản lý hồ sơ của Quận 

 Bệnh viện Tiểu bang Oregon (Oregon 
State Hospital, hoặc OSH)  

 
 Hội đồng Hỗ trợ Người mù Oregon 
(Oregon Commission for the Blind,  
hoặc OCB) 

 Chương trình Ưu tiên Lao động/Bồi 
thường Lao động (Preferred Worker 
Program/Workers Compensation 

 Cơ quan An ninh Vị thành niên Oregon 
(Oregon Youth Authority, hoặc OYA)  

 

 Chương trình Trợ cấp Dinh dưỡng Bổ 
Sung (Supplemental Nutrition Assistance 
Program, hoặc SNAP) 

 Đơn vị Ổn định hóa và Phòng Khủng 
hoảng (Stabilization and Crisis Unit, 
hoặc SACU) 

 Chương trình Trợ cấp Tạm thời cho Gia 
đình Có Nhu cầu (Temporary Assistance 
for Needy Families, hoặc TANF)  

 Chương trình Hỗ trợ Sức khỏe Tâm 
thần (OSECE) 

 WorkSource 
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Những nơi khác mà quý vị đã nhận được hỗ trợ hoặc giúp đỡ 
Vui lòng liệt kê thông tin liên lạc của bất kỳ cơ quan và tổ chức nào khác mà quý vị hiện 
đang tham gia. 
Tên cơ quan Người liên lạc Số điện thoại và email 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 

Mục tiêu của quý vị 
Quý vị nghĩ quý vị có thể cần những dịch vụ nào từ Cơ quan Phục hồi Chức năng Làm 
việc để thành công trong việc tìm việc làm hoặc giữ việc làm hiện tại của mình? (đánh 
dấu tất cả những lý do thích hợp)  

 Giúp chọn mục tiêu công việc  Học cách tìm việc và phỏng vấn  
 Trợ giúp với thiết bị y tế  Học cách làm việc trong tình trạng khuyết tật của tôi 

 Khác ( vui lòng giải thích):       
Các điểm mạnh và kỹ năng của quý vị là gì? 
      

Quý vị quan tâm đến loại công việc nào? 
      

Quý vị muốn hoặc cần làm bao nhiêu giờ một tuần?  
 Toàn thời gian 

 
 Số giờ làm việc  
bán thời gian mỗi tuần: 

 
      

 Không chắc 
 

Quý vị đi lại bằng phương tiện gì?  Xe buýt  Xe hơi  Xe đạp  Khác  
Quý vị có bằng lái xe hợp lệ không?  Có   Không Tiểu bang:       
Quý vị có bảo hiểm hợp lệ không?  Có   Không 
Lịch sử lái xe của quý vị có tốt không?  Có   Không 
Nếu không, vui lòng giải thích:       

Quý vị có bao giờ bị bắt giữ hoặc kết án (trọng tội hoặc tội nhẹ) không? 

 Có   Không 
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Mục tiêu của quý vị 
Nếu có, vui lòng giải thích:       
 

Có điều gì khác chúng tôi nên biết về quý vị hoặc mục tiêu của quý vị không? 
      

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để trả lời những câu hỏi này. Thông tin này sẽ 
giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ của quý vị. 

Vui lòng mang theo tài liệu này đến cuộc hẹn với Cố vấn VR của quý vị! 
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