
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Văn Phòng Giáo Dục và 

Huấn Nghệ Lại 
Office of Education and Vocational  

Rehabilitation (OEVR)  
 

Viện Trợ Giúp Xây Dựng 

lại công việc 
Return to Work  Assistance 

Một thỏa thuận trả trọn một lần làm thế 

nào ảnh hưởng đến sự đử tiêu chuẩn của 

tôi cho dịch vụ xây dựng lại nghề nghiệp? 

Bạn cò thể xin xây dựng lại nghề nghiệp trong vòng 2 

năm kể từ ngày được sự chấp thuận của một hòa giải 

thanh tóan. Xin xem Luật MGL c152, phần 48(2). 

OEVR sẽ ra một quyễt định cuối cùng cho sự đù tiêu 

chuẩn cho dịch vụ huấn nghệ. 

Tôi có phải chấp nhận dịch vụ VR không?  
Không. Tuy nhiên, nến Sở của chúng tôi xét thấy 

bạn có đủ tiêu chuẩn hưởng dùng dịch vụ huấn nghệ 

lại, nhưng bạn không tham gia vào chương trình 

này,thì tiền đền bù hàng tuần của bạn sẽ bị giảm bớt 

15%. 
 

Có bảo đảm tôi có việc làm không?  
Không. Không ai có thể bảo đảm rằng sẽ có việc làm 

cho bạn. Viên Chức Duyệt Xét Huấn Nghệ Lại 

KhuVực (Regional Rehabilitation Review 

Officer),mà có trách nhiệm xem xét hồ sơ của bạn, 

họ sẽ giám sát tiến trình của bạn trong quá trình xây 

dựng   lại công việc.  

. 
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Văn phòng khu vực 
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Huấn nghệ lại là gì? 

Mặc dù hầu hết các nhân công bị thương trở lại công việc 

trước đó, nhưng thỉnh thoảng bản chất của chấn thương 

làm cho họ không thể trở lại chỗ cũ. Huấn Nghệ Lại 

(Vocational Rehabilitation, hay VR) giúp nhân công b ị 

thương tìm việc làm mới hoặc huấn luyện nghề nghiệp 

mới. VR cung cấp các dịch vụ phi y tế như nghề kiềm 

thử/tư vấn và hỗ trợ sắp xếp việc làm. Văn Phòng Giáo 

Dục và Huấn Nghệ Lại (Office of Education and 

Vocational Rehabilitation, hay OEVR) cung cấp dịch vụ 

huấn nghệ lại bằng cách giới thiệu họ đến các hãng bảo 

hiểm. OEVR không cung cấp trực tiếp các dịch vụ này 

Người nào có đủ tiêu chuẩn nộp đơn xin dịch 

vụ VR? 
Mọi nhân công bị thương đều có thể nộp đơn, tuy  nhiên, 

để được coi là đủ tiêu chuẩn cho VR, nhân công bị 

thương cần phải: 

• Có hạng bảo hiểm thừa nhận trách nhiệm; 

• Có tình trạng sức khỏe ôn định; 

• Có những hạn chế chức năng thường trực; 

• VR có thể thực hiện được và gía cả hợp lý với sự quyết 

định bởi OEVR. 

Tôi làm thế nào để nộp đơn xin dịch vụ VR? 

Bạn nộp đơn xin theo các bước sau đây: 

• Nộp đơn xin tại khu vực nơi vụ kiện của bạn đang được  

  phân xử bằng cách điền mẫu giới thiệu (referral form)  

  để thỉnh cầu có một buổi họp. Bạn có thể lấy mẫu giới 

thiệu từ mạng lưới (website) của DIA (www.mass.gov/dia) 

hoặc từ Viên Chức Duyệt Xét Khu Vực (Regional Review 

Officer). Điền đầy đủ vào mẫu giới thiệu. Bạn cũng có thể 

nhờ luật sư hướng dẫn cách điền mẫu này. 

• Đính kèm mọi thông tin cần thiết theo quy định trong 

mẫu giới thiệu. Điều này bao gồm các báo cáo y tế, cách 

đây không quá sáu tháng, và bản sao của thỏa thuận trả 

trọn một lần (nếu có). 

• Gởi  (xem địa chỉ ở phí sau) hoặc fax qua số (617-727-

4366),  mẫu giới thiệu đã điền đầy đủ và mọi tài liệu đính 

kèm theo khu vực tương ứng nơi vụ kiện của bạn đang 

được phân xử đến Văn Phòng Giáo Dục và Huấn Nghệ 

Lại (OEVR) 

.• Viên Chức Duyệt Xét Khu Vực sẽ liên lạc với bạn trong 

vòng từ hai đến bốn tuần để lấy hẹn. 

Người nào quyết định nếu tôi có đủ tiêu chuẩn 

cho dịch vụ VR? 

Văn Phòng Giáo Dục và Huấn Nghệ Lại (OEVR) sẽ duyệt 

xét tiểu sử y tế, giáo dục, và việc làm của bạn.  Nếu xét thấy 

bạn đủ tiêu chuẩn, thì OEVR sẽ đòi hỏi hãng bảo hiểm phải 

lo liệu dịch vụ VR cho bạn.  
 

Nếu tôi được xét thấy đủ tiêu chuẩn được dịch 

vụ VR, thì hãng bảo hiểm có lo liệu cho tôi dịch 

vụ này không? 

Hãng bảo hiểm phải lo liệu dịch vụ VR cho bạn, sau khi 

OEVR thấy bạn đủ tiêu chuẩn.   

Có phải ý của VR là tôi được gởi đi học và huấn 

nghệ? 

Không phải người nào cũng cần huấn nghề lại. Qúa trình  

VR là định hướng việc làm (hướng nghiệp) và kế hoạch để 

bạn trở lại làm việc theo cách thiết thực và tốn kém ít nhất. 

Chúng tôi sẽ thực thi mọi nỗ lực để bạn trở lại với chủ nhân 

và vẫn làm công việc trước đây.  Nếu không thể thực hiện 

điều này, thì các lựa chọn sau đây sẽ được thăm dò theo thứ 

tự liệt kê bên dưới: 

 • Nếu bạn không thể trở lại với công việc trước đây, thì  

 chúng tôi sẽ cố gắng sửa đổi công việc này để quý vị có 

 thể trở lại với chủ nhân trước đây; 

• Nếu không thực hiện được điều này, thì chúng tôi sẽ cố  

 gắng tìm công việc khác với chủ nhân trước đây; 

•  Nếu vẫn không thành công, thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm 

công việc khác với chủ nhân khác;  

•  Huấn nghệ lại chỉ là lựa chọn sau khi tất cả các lựa 

chọn bên trên đều bị loại trừ. 

Hãng bảo hiểm có thể  trả thêm tiền cho tôi, như 

là một phần trong Thỏa Thuận Trả Trọn Một 

Lần, để  tôi tự lo huấn nghệ  lại cho bản thân 

không? 

Không. Phí tổn của Dịch Vụ Huấn Nghệ Lại (tư vấn nghề 

nghiệp và kiểm tra tay nghề, tìm, sắp xếp, sửa đổi việc làm, 

v.v…) không thể nằm trong phần Thỏa Thuận Trả Trọn Một 

Lần. 
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