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Quân Cam Nới Rộng Chương Trình Kinh Nghiệm Việc Làm 

Bao Gồm Giới Trẻ 
 

SANTA ANA, Calif. (5 Tháng Bảy, 2022) – Trong sự hợp tác với Hội Đồng Phát Triển Nhân Lực 

Quận Cam (OCWDB), Quận Cam ( Quận Hạt) đã nới rộng Chương Trình Kinh Nghiệm Việc Làm 

bao gồm giới trẻ tuổi từ 14-24. Các doanh nghiệp tại Quận Cam được khuyến khích ghi danh 

trong chương trình năm sắp tới để giúp huấn luyện giới trẻ để gặp những nhu cầu của tổ chức 

họ và giúp họ mở mang trong lãnh vực công việc mà không tổn phí cho chủ nhân. 

Vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhân viên bỏ việc làm ở mức độ cao nhất từ trước đến 

nay. Theo bảng tóm tắt về Số Việc Làm Đang Cần và Sự Thay Đổi Lao Động mới nhất cho thấy, 

4.4 triệu người từ bỏ công việc của họ trong tháng Tư, 2022. Điều này khiến các doanh nghiệp 

nằm trong môi trường bận rộn và năng suất lao động thấp kém.  

Lịch sử cho thấy chương trình chỉ dành cho người lớn, Chương Trình Kinh Nghiệm Việc Làm 

cho Giới Trẻ cho phép các doanh nghiệp tạo một ảnh hưởng bằng cách giúp cho giới trẻ đạt 

được sự khéo léo và động lực theo cùng với sự cung cấp khai phá nghề nghiệp và kinh nghiệm 

việc làm. Chương trình này cung cấp nhiều phúc lợi cho những chủ nhân tham dự bao gồm:  

• Trợ cấp lương bổng xuyên qua chương trình do đó không có tổn phí cho chủ nhân 

• Xây dựng một tầng lớp nhân sự nhiều thế hệ 

• Ở tuyến đầu huấn luyện cho lãnh vực của bạn 

• Huấn luyện trong một thời gian lên đến 12 tuần lễ, từ 15-30 giờ mỗi tuần 

Chương trình trong năm mới bắt đầu ngày 1 tháng Bảy, 2022. Muốn biết thêm chi tiết về chương 

trình này bao gồm làm thế nào để tham dự, các doanh nghiệp có thể gọi số (714) 480-6500 hay 

email BusinessServices@ocworkforcesolutions.com.  

# # # 

Hội Đồng Phát Triển Quận Cam, xuyên qua Trung Tâm Dịch Vụ Doanh Nghiệp Quận Cam (the 

Orange County Business Service Center) và Trung Tâm Giải Pháp Nhân Dụng Quận Cam ( 

Orange County Workforce Solutions Center), cung cấp các dịch vụ toàn diện như trợ giúp việc 

thuê mướn, dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp, và dịch vụ nhân dụng cho các doanh nghiệp và 

những người tìm việc làm không tổn phí.  
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