
این شرحی از فرایند و روال ابزار آنالین ارزیابی CalWORKs (Online CalWORKs Appraisal Tool, OCAT) می باشد.

کارشناس پرونده شما چند سؤال درباره نقاط قوت، زمینه های مورد عالقه و سابقه تحصیلی شما خواهد پرسید.  این امر به شناسائی 
عواملی در زندگی شما کمک خواهد کرد که شاید تمرکز بر کار یا فعالیت های مربوط به کار را برای شما دشوار می سازند.

هدف از برنامه Welfare-to-Work این است که مهارت ها و کمک های الزم برای یافتن شغل و خودکفائی را به شما ارائه نماید.

مصاحبه حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم طول خواهد کشید.  سؤاالت به کارشناس پرونده شما کمک خواهند کرد تا ببینند 
در این مقطع زمانی به چه خدمات و فعالیت هائی نیاز دارید.

از شما درباره موضوعات زیر سؤال خواهد شد:
اطالعات کلی، شامل افرادی که با شما زندگی می کنند  •

سابقه کاری  •
سابقه تحصیلی  •

وضعیت سالمت جسمانی، روانی و احساسی شما و اعضای خانواده شما  •
مسائل نگران کننده درباره رفت و آمد و مسکن  •

مسائل نگران کننده درباره سوءاستفاده های خانگی و ایمنی  •
مسائل نگران کننده درباره مصرف مواد و یا الکل  •

توجه داشته باشید که در طول مصاحبه:
•  شاید با برخی سؤاالت راحت نباشید، اما برای این پرسیده می شوند که درک بهتری از کمک های مورد نیاز شما جهت 

پیدا کردن شغل ایجاد شود.
•  تمام مطالبی که در مصاحبه مطرح می شوند محرمانه خواهند بود.  این بدان معنی است که کارشناس پرونده شما تمام 
گفته های شما را محرمانه و خصوصی حفظ می کند.  کارشناس پرونده فقط زمانی مصاحبه را محرمانه حفظ نخواهد 
کرد که پاسخ های شما ظن به وقوع سوءاستفاده و بدرفتاری یا بی توجهی در قبال سالمندان یا کودکان را ایجاد نماید.  

کارشناس پرونده شما موظف است موارد سوءاستفاده و بدرفتاری در قبال سالمندان و یا کودکان را برای تحقیق و 
بررسی گزارش کند.

•  افرادی که دچار معلولیت و ناتوانی هستند حق دارند هر کمک ویژه مورد نیاز خود را دریافت نمایند.  اگر در طول 
مصاحبه نیاز به کمک های ویژه داشتید، لطفاً به کارشناس پرونده خود اطالع دهید. 

•  مصاحبه حاوی سؤاالت شخصی است که برای تعیین قدم بعدی فرایند برای شما الزم می باشند.  اگر مایل به پاسخ دادن 
نباشید جریمه نخواهید شد.

اگر در هر مقطعی از فرایند کار درباره آنچه که پرسیده می شود یا درباره فرایند OCAT سؤالی داشتید به کارشناس پرونده خود بگوئید.

تأییدیه شرکت کننده:
من این فرم را خوانده ام و یا آن را برای من خوانده اند.

من از موارد زیر آگاه هستم:
دلیل انجام این مصاحبه.  •

•  اطالعاتی که ارائه می کنم محرمانه حفظ خواهند شد مگر آنکه ظن به وقوع سوءاستفاده و بدرفتاری در قبال سالمندان یا کودکان 
وجود داشته باشد.

 
(امضای شرکت کننده)            (تاریخ)     
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