
HỌC NGHỀ 

LÀ GÌ? 

Khi đăng ký học nghề, người học nghề sẽ được 

làm các công việc có trả lương. Trong quá trình 

thực hiện công việc, người học nghề được đào tạo 

từ một người thợ có tay nghề cao và các hướng 

dẫn trong lớp học có liên quan. Người học nghề 

được tài trợ bởi chủ hãng sở hoặc hiệp hội cũng 

như được trả lương theo thang lương lũy tiến. 

Lưu ý: Sở Lao Động Maryland không phụ 
trách sắp xếp các cá nhân vào các 
chương trình học nghề. Nhà tài trợ 
và/hoặc chủ hãng sở sẽ tuyển dụng trực 
tiếp người học nghề. 

Tổng Ngân Sách Năm Tài Chính 2021 cho Chương Trình Học Nghề của Sở Lao Động là 2.637,107 USD. 
1.913.356 USD (73%) được tài trợ thông qua một số khoản trợ cấp kéo dài nhiều năm của Sở Lao 
Động Hoa Kỳ. 723.751 USD (27%) khác được tài trợ thông qua các nguồn tài chính phi liên bang. 
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CÔNG VIỆC 

TUYỂN DỤNG 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
HOÀN HẢO 
Tại sao nên học nghề? 

Nếu quý vị đã sẵn sàng để ước mơ điều lớn lao 
và phát huy toàn bộ tiềm năng của mình, thì có 
lẽ học nghề là điều vô cùng phù hợp với quý vị. 

 

• Kiếm tiền song song với học tập. 

• Gia tăng khả năng kiếm tiền của quý vị. 

• Được săn đón bởi nhiều chủ hãng sở. 

• Tránh nợ đại học. 

• Xây dựng các mối quan hệ chuyên nghiệp. 

 

 

HOÀN HẢO  
Tại sao nên tuyển dụng một người 
học nghề? 

• Xây dựng lực lượng lao động của quý vị. 

• Giảm chi phí doanh thu. 

• Tăng năng suất. 

• Lập kế hoạch cho lớp kế nhiệm của nhân viên. 

• Tận dụng các ưu đãi tài chính. 

 

 
 
 

 
Làm thế nào để tôi trở thành một 
người học nghề? 

Bước 1: Truy cập trang web 
occupations.mdapprenticeship.com để xem danh 
sách các nghề nghiệp hiện có. 

 
Bước 2: Hãy gọi theo số (410) 767-2246 hoặc gửi 
email tới info@mdap-prenticeship.com để kết nối 
với một điều phối viên của chương trình học nghề, 
người sẽ kết nối bạn với các cơ hội học mà chúng 
tôi đang cung cấp. 

 
Bước 3: Nộp đơn trực tiếp cho chủ hãng sở 
hoặc nhà tài trợ của chương trình. 

 
◼ Đủ 18 tuổi  ◼Có phương tiện đi lại ◼Không sử 
dụng ma túy 

◼ Có bằng tốt nghiệp trung học (bằng tốt nghiệp 
trung học, GED® hoặc NEDP) 

◼ Có đủ thể lực để thực hiện các công việc cần thiết 

Làm thế nào để tuyển dụng một 
người học nghề? 

Bước 1: Gọi cho một một điều phối viên của chương 
trình học nghề theo số (410) 767-2246. 

 
Bước 2: Điều phối viên của chương trình học nghề 
sẽ kết nối quý vị với một chương trình học nghề 
hiện có hoặc giúp quý vị phát triển một chương trình 
học nghề đảm bảo theo nguyện vọng của quý vị. 

 
Bước 3: Chúng tôi sẽ hợp tác với quý vị để trình 
bày kế hoạch của quý vị để được Hội Đồng Học 
Nghề và Đào Tạo Maryland chấp thuận. 

 
Bước 4: Bắt đầu quá trình 
tuyển dụng người học nghề 
của quý vị! Chúng tôi có thể 
giúp bạn tìm kiếm nhân tài 
thông qua các Trung Tâm 
Việc Làm Hoa Kỳ 

trên toàn tiểu bang của 

chúng tôi. 




