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Chương Trình Thực Tập Hưởng Lương EOPSS
Trình Bày Nhiệm Vụ:
Chương Trình Thực Tập Hưởng Lương EOPSS đưa ra lộ trình nghề nghiệp dễ dàng và bình đẳng, dành cho những sinh
viên đại học và cao học muốn theo đuổi sự nghiệp về an toàn công cộng, tư pháp hình sự và an ninh nội địa.
Tổng Quát về Chương Trình:
Văn Phòng Điều Hành An Toàn và An Ninh Công Cộng (Executive Office of Public Safety and Security, hay EOPSS)
cho sinh viên là cư dân tại Massachusetts đã ghi danh vào một cơ sở giáo dục đại học có được kinh nghiệm làm việc
chuyên nghiệp và thú vị. Chương trình thực tập hưởng lương là một chương trình thực tập trực tiếp tại các cơ quan thuộc
EOPSS để sinh viên từ các nền tảng giáo dục khác nhau có được kinh nghiệm thực tế trong dịch vụ công cộng.
Chương trình được thiết kế để sinh viên làm việc chuyên môn tại nhiều cơ quan liên quan đến an toàn công cộng trong
Ban Lục Sự, bao gồm Cảnh Sát Tiểu Bang Massachusetts, Phòng Nghiên Cứu Tội Phạm Cảnh Sát Tiểu Bang
Massachusetts, Văn Phòng Tài Trợ và Nghiên Cứu, Hội Đồng Tạm Tha Massachusetts, Ủy Ban Huấn Luyện Cảnh Sát
Thành Phố, Ban Giám Sát Tội Phạm Tình Dục, Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Massachusetts, Ban Dịch Vụ Thông Tin Tư
Pháp Hình Sự, Sở Cứu Hỏa, 911 Tiểu Bang, Văn Phòng Giám Định Y Khoa Trưởng, Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia
Massachusetts, và Ban Cải Huấn Massachusetts.
Chương trình này được thiết kế để sinh viên thực tập trong nhiều lãnh vực về chính sách an toàn công cộng và tư pháp
hình sự, bao gồm trách nhiệm trong các lãnh vực sau đây:
•
•
•
•

Pháp Lý
Lập Pháp
Hội Đồng và Ủy Ban
Ban Nhân Sự

•
•
•
•

Thông Tin Liên Lạc
Kỹ Thuật Số
Kỹ Thuật Thông Tin
Tài Chánh và Kế Toán

• Xin Trợ Cấp
• Đơn Vị Dịch Vụ cho Nạn Nhân
• Pháp Y

Đòi Hỏi cho Người Ghi Danh:
•
•
•

Là cư dân tại Massachusetts đã ghi danh vào một trường cao đẳng hoặc đại học
Đã chích ngừa đủ liều1
Sinh viên ghi danh vào chương trình thực tập sẽ được kiểm tra lý lịch CORI

Sinh viên ghi danh chương trình thực tập sẽ cần cung cấp tài liệu chủng ngừa theo Lệnh Điều Hành số 595, Lệnh
Điều Hành số 595 đòi hỏi tất cả nhân viên của Ban Điều Hành phải chích ngừa COVID-19 đủ liều hoặc được chấp
thuận miễn trừ để đáp ứng điều kiện làm việc. Những người lọt vào vòng chung kết sẽ được cung cấp thông tin chi
tiết về cách chứng minh đã chích ngừa hoặc yêu cầu miễn trừ do tín ngưỡng tôn giáo hoặc nếu bị chống chỉ định
thuốc chủng ngừa về y tế.
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Tóm Lược Chương Trình:
Chương trình thực tập sẽ bắt đầu từ khoảng ngày 8 tháng Sáu, 2022 đến hết tháng Tám, 2022. Sinh viên thực tập
được lựa chọn làm việc toàn nhiệm hoặc bán nhiệm. Sinh viên sẽ được trả lương dựa trên mức chương trình giáo
dục của họ. Nộp đơn kể từ ngày 1 tháng Ba, 2022. Nộp đơn và các tài liệu đi kèm tại đây hoặc qua điện thư tới
EOPSS.Internship@mass.gov trước ngày 31 tháng Ba, 2022. Sau đó sẽ được phỏng vấn trực tuyến.
Danh Sách Đơn và Tài Liệu:
❑
❑
❑
❑
❑

Đơn xin
Thư trình bày
Lý lịch
Bảng điểm
Hai thư giới thiệu
o Một thư giới thiệu phải do người có chuyên môn viết (giáo sư hoặc hãng làm trước đây)
❑ Trả lời từng câu hỏi bên dưới bằng một bài luận 500 từ trở xuống:
1. Tại sao quý vị quan tâm đến chính quyền tiểu bang?
2. (Các) cơ quan nào làm quý vị quan tâm nhất trong EOPSS và tại sao? Quý vị muốn được
sắp vào làm công việc gì?

XIN LƯU Ý: Tài liệu này là bản dịch của tài liệu do EOPSS cấp. EOPSS cấp bản dịch này để tiện giúp
cho quý vị hiểu cơ hội tham gia chương trình thực tập. Tài liệu được phiên dịch không phải là tài liệu
chánh thức. Tài liệu này, bằng tiếng Anh do EOPSS cấp, là tài liệu chánh thức, hợp pháp, kiểm soát và có
sẵn theo yêu cầu của EOPSS.
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