
Dịch vụ Nối kết Cộng đồng, Phương tiện Truyền thông và Việc làm (EMCC) do Hope thành lập bao gồm những dịch 
vụ và chương trình hổ trợ nhằm nâng cao chất lượng đời sống của các thành viên gia nhập chương trình và khuyến 
khích họ trở thành những thành viên có ích cho cộng đồng. Dịch vụ này được hình thành bởi sự đa dạng của các sinh 
hoạt có tính cộng đồng cũng như của các sinh hoạt có tính cơ sở, các khóa huấn luyện, các lớp đào tạo, và các công 
việc. Thời gian thực sự mỗi thành viên bỏ ra để tham gia vào các sinh hoạt khác nhau sẽ được thay đổi và quyết định 
bởi sở thích và năng khiếu của họ.

Dịch Vụ Nối Kết Cộng Đồng, Phương Tiện Truyền 
Thông và Việc Làm (EMCC)

Kế Hoạch Định Hướng Cá Nhân
Kế hoạch định hướng cá nhân sẽ là mục tiêu hàng đầu của mỗi thành viên tham gia chương trình. Cuộc phỏng vấn 
ban đầu giúp nhận ra những điểm mạnh, sở thích, và nhu cầu cần giúp đỡ của mỗi thành viên. Với tỷ lệ 1 nhân viên 
phụ trách 8 thành viên ở cơ sở và tỷ lệ 1 nhân viên phụ trách 4 thành viên ở cộng đồng sẽ giúp đưa nhu cầu của mỗi 
thành viên lên hàng đầu. Ngoài ra, mỗi thành viên được tự chọn cho mình chương sinh hoạt mỗi ngày, hoặc là họ chọn 
chương trình sinh hoạt ở ngoài cộng đồng hoặc chương trình sinh hoạt ở tại cơ sở. 

Các thành viên tham gia chương trình có thể chọn những sinh hoạt có tính cộng đồng khác nhau như những công việc 
tự nguyện, những công việc được trả lương, và nhũng công việc có tính giáo dục. Những sinh hoạt cơ sở bao gồm 
những công việc được trả lương và những công việc có tính giáo dục. Những cơ sở mới được tái 
thiết kế của chúng tôi sẽ cung cấp những lớp học nhỏ nơi mà các thành viên có thể chọn lớp 
theo các chủ đề khác nhau như kỹ năng nâng cao đời sống để hội nhập vào cộng đồng, kỹ năng 
nâng cao sản xuất để biên soạn và sản xuất phim ảnh, và kỹ năng vi tính.

Việc Làm
Nhận được việc làm thực sự để đạt được những khoản tiền lương xứng đáng là mục tiêu hàng 
đầu được đặt ra cho những cá nhân khuyết tật. EMCC sẽ hổ trợ với những chương trình phát 
triển nghề nghiệp cũng như tạo ra những việc làm có lương trên cả hai phương tiện cơ sở và 
cộng đồng. Chương trình phát triển nghề nghiệp bao gồm:

1. Tự khảo sát là nơi mà cá nhân khám phá họ là ai và họ muốn làm gì;

2. Khảo sát nghề nghiệp là nơi cá nhân nhận định nghề nghiệp cụ thể phù hợp với sở thích, 
kỹ năng, điểm mạnh, và giá trị của họ; và sau cùng

3. Hoạch định và quản lý nghề nghiệp bao gồm việc tập trung vào những kỹ năng mềm, 
những kỹ năng đào tạo nghề nghiệp cụ thể, những kỹ năng tìm kiếm việc làm, và phát 
triển việc làm. 

Các thành viên tham gia chương trình sẽ có cơ hội tham quan những cơ sở làm việc, tham gia 
vào những câu lạc bộ công việc, và tham dự vào những công việc được trả lương.  
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SỨ MỆNH CỦA HOPE SERVICES: Sứ mệnh của chúng tôi nhằm nâng cao chất lượng đời sống của những cá 
nhân khuyết tật. Sứ mệnh này được đo lường bởi tám tiêu chỉ như sau: phát triển cá nhân, sự tự quyết tâm, quan hệ 
cá nhân với nhau, quan hệ xã hội, quyền lợi, sức khỏe tâm thần, sức khỏe thể chất, và sức khỏe vật chất.

TÀI TRỢ CHO HOPE: Hope chỉ nhận một phần ngân sách từ chính phủ tiểu bang và phần lớn dựa vào sự tài trợ 
từ khắp nơi cho những chương trình phục vụ những cá nhân khuyết tật. Nếu bạn có nhã ý tài trợ cho Hope cũng 
như giúp chúng tôi lấp đầy khoảng trống ngân sách, xin vui lòng vào trang nhà www. HopeServices. org hoặc gọi 
cho chúng tôi tại 408-284-2862.

 
Truyền Thông và Kỹ Thuật
Phân đoạn truyền thông kỹ thuật của chương trình EMCC 
bao gồm những khóa đào tạo về kỹ thuật cũng như đào 
tạo về truyền thông được xem là một phương tiện kết 
nối với cộng đồng. Các thành viên được đào tạo những 
kỹ năng như sau: sử dụng máy vi tính như thế nào, cách 
vào mạng, sử dụng thư điện tử, hoặc khám phá những 
tài nguyên cộng đồng. Các thành viên có thể học cách 
sản xuất và biên soạn những phim ảnh. Hope sẽ cộng 
tác với các đài truyền hình địa phương nhằm phát triển 
những thông báo dịch vụ công cộng cho những tổ chức 
phi chính phủ địa phương cũng như cho những sự kiện 
cộng đồng có liên quan. Ngoải ra mỗi thành viên sẽ tự 

tạo ra cho mình “cuốn phim hàng năm” bao gồm những thước phim ghi lại hình ảnh của họ tham gia vào các sinh 
hoạt khác nhau được ghi trong chương trình cũng như những hình ảnh họ làm việc. Mô hình tận dụng truyền thông 
và kỹ thuật nêu trên đã được chứng minh rất thành công, kết quả cho thấy sự thỏa mãn về chương trình của các 
thành viên cũng như sự tự tin và độc lập cá nhân được nâng cao.

Những Hoạt Động Có Tính Cộng Đồng
Những cá nhân khuyết tật luôn mong muốn trở thành những thành viên năng động và giúp ích cho cộng đồng 
cũng như mong muốn phát triển mối quan hệ xã hội của họ. Các thành viên của EMCC sẽ dành phần lớn thời gian 
trong ngày của họ ở ngoài cộng đồng. Các thành viên sẽ tham gia vào các sinh hoạt phù hợp với sở thích của họ 
như sau: sinh hoạt của các trung tâm cộng đồng địa phương, sinh hoạt của trung tâm YMCA, sinh hoạt tại các trung 
tâm thể thao địa phương, các lớp mỹ thuật, khóa học tại các trường đại học cộng đồng, khóa học tại các trường 
dành cho người lớn, và những sinh hoạt tại các công viên giải trí. Chương trình EMCC cũng sẽ giúp cho các thành 
viên có những cơ hội làm việc thiện nguyện phù hợp với sở thích của họ.

Bạn có thể liên lạc với chương trình EMCC trong khu vực của 
bạn như sau:
Suanne Rinta, Director of North District
(Mountain View and Santa Clara)
650-861-3029 or srinta@hopeservices.org

Cathy Bouchard, Director of Central District
(San Jose) 
408-284-2811 or cbouchard@hopeservices.org
 

Kristi Alarid, Director of South District
(Gilroy, Hollister, Salinas, and Seaside)
408-846-6885 or kalarid@hopeservices.org


