
 
 

Chương trình huấn luyện và việc làm thuộc FoodShare  
FOODSHARE EMPLOYMENT AND TRAINING (FSET) PROGRAM 

 
Chương trình huấn luyện và việc làm 
thuộc FoodShare (FSET) là gì? 
Chương trình FSET là một chương trình miễn 
phí hỗ trợ các thành viên của FoodShare thu 
thập kỹ năng làm việc và tìm kiếm việc làm. Kể 
từ ngày 1 tháng 4 năm 2015, một số người lớn 
tuổi có thể cần phải hội đủ các điều kiện về việc 
làm để tiếp tục được hưởng quyền lợi của 
chương trình Foodshare. Có một cách để hội đủ 
được điều kiện này là tham gia vào chương trình 
FSET. 
 
Bắt Đầu 
Trước hết, quý vị phải ghi danh FoodShare. Cơ 
quan của quý vị (xem trang 2) có thể sẽ giới 
thiệu quý vị với nhà cung cấp dịch vụ FSET 
trong khu vực của quý vị. Sau đó, quý vị sẽ gặp 
một nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ FSET 
để thảo luận về nhu cầu và mục đích công việc 
của quý vị. Nhân viên này có thể sẽ chỉ cho quý 
vị biết cách sử dụng các công cụ tìm kiếm việc 
làm hữu ích. 
 
FSET có thể hỗ trợ về: 
• Tìm kiếm việc làm và giới thiệu việc làm. 
• Đánh giá kỹ năng nghề nghiệp. 
• Hoạch định nghề nghiệp. 
• Giáo dục và đào tạo nghề nghiệp. 
• Kinh nghiệm làm việc. 
• Phương tiện di chuyển, chăm sóc trẻ và các 

chi phí liên quan đến công việc khác. 
• Giới thiệu đến các dịch vụ cộng đồng khác. 
• Đáp ứng các điều kiện về việc làm. 
 
Giới hạn thời gian FoodShare và các 
điều kiện về việc làm 
Người lớn tuổi từ 18 đến 49 không có con cái 
dưới 18 tuổi sống chung trong nhà có thể cần 
phải hội đủ các điều kiện về việc làm để tiếp tục 
được hưởng quyền lợi của chương trình 
Foodshare. Nếu quý vị cần phải hội đủ điều kiện 
về việc làm và không đáp ứng được điều kiện 

này, quý vị chỉ có thể được cấp ba tháng quyền 
lợi FoodShare trong khoảng thời gian 36 tháng 
(ba năm). Một số người lớn có thể được miễn và 
có thể không phải đáp ứng các điều kiện về việc 
làm nếu đáp ứng được một trong các điều kiện 
sau: 
• Quý vị đang sống cùng một trẻ dưới 18 tuổi 

và là một thành viên của cùng gia đình đang 
được trợ cấp qua chương trình FoodShare. 

• Quý vị là người chăm sóc chính cho một 
người không thể tự chăm sóc bản thân. 

• Quý vị là người chăm sóc chính cho một đứa 
trẻ phụ thuộc dưới 6 tuổi. 

• Quý vị không đủ khả năng thể chất hoặc tinh 
thần để làm việc. Điều này bao gồm tình 
trạng vô gia cư dài hạn. Tình trạng vô gia cư 
dài hạn có nghĩa là quý vị không có một nơi 
ở ổn định cho 30 đêm sắp tới.   

• Quý vị đang mang thai. 
• Quý vị đang lãnh hoặc đang nộp đơn xin bảo 

hiểm thất nghiệp. 
• Quý vị đang tham gia vào chương trình điều 

trị tình trạng nghiện rượu hoặc nghiện cần sa 
ma túy (AODA) hay chương trình phục hồi.  

• Quý vị đang ghi danh theo học tại trường đại 
học ít nhất là bán thời gian. 

• Quý vị 18 tuổi trở lên, đang theo học trung 
học ít nhất là bán thời gian. 

• Quý vị đang ghi danh trong chương trình 
Wisconsin Works (W-2) và tuân thủ các yêu 
cầu của W-2. 

• Quý vị làm việc 30 giờ trở lên mỗi tuần hoặc 
hưởng lương tương đương với 30 giờ trở lên 
mỗi tuần ở mức lương tối thiểu do liên bang 
chỉ định. 

• Quý vị đang sống trong khu vực được miễn 
điều kiện về thất nghiệp hoặc là thành viên 
bộ lạc sống trên vùng đất hay khu bảo tồn bộ 
lạc mà được miễn điều kiện về thất nghiệp. 
Để biết danh sách các khu vực và vùng đất 
hay khu bảo tồn bộ lạc được miễn điều kiện 
về thất nghiệp, hãy truy cập 
www.dhs.wisconsin.gov/fset/exemptions.htm. 

http://www.dhs.wisconsin.gov/fset/exemptions.htm
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Lưu ý: Quý vị có thể phải trình giấy tờ chứng 
minh là quý vị đủ điều kiện được miễn. 
 
Đáp ứng các điều kiện về việc làm qua 
FSET 
Tham gia vào chương trình FSET không phải là 
điều bắt buộc để được hưởng các quyền lợi của 
chương trình FoodShare, nhưng đối với những 
người lớn tuổi cần phải hội đủ điều kiện về việc 
làm để tiếp tục được hưởng các quyền lợi này, 
việc tham gia vào FSET là một cách để đáp ứng 
các điều kiện về việc làm.  
 
Còn về dịch vụ chăm sóc trẻ và 
phương tiện di chuyển? 
Nếu quý vị cần dịch vụ chăm sóc trẻ, phương 
tiện di chuyển hoặc các dịch vụ hỗ trợ khác để 

tham gia vào chương trình FSET, chúng tôi có 
thể giúp đỡ quý vị. Để biết thêm thông tin, vui 
lòng trao đổi với nhân viên FoodShare hoặc 
FSET. 
 
Tôi cần làm gì để biết thêm thông tin? 
• Vào trang www.dhs.wisconsin.gov/

foodshare/index.htm. 
• Liên lạc với cơ quan địa phương của quý vị. 
 
Để tìm cơ quan của quý vị, xin vào trang 
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/
resources.htm, xem trang 2 của tờ thông tin này, 
hoặc gọi cho ban Dịch vụ hội viên tại số 
800-362-3002 (có dịch vụ TTY và dịch vụ phiên 
dịch). 

 
 

https://www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm


Thông tin Liên lạc của các Income Maintenance Consortiums and 
Tribal Agencies (Hiệp hội Duy trì Thu nhập và Cơ quan Bộ lạc) 

Các hiệp hội duy trì thu nhập (thường được gọi là các cơ quan) và cơ quan bộ lạc có thể hỗ trợ quý vị về các dịch vụ đủ 
điều kiện của những chương trình như Medicaid, BadgerCare Plus và FoodShare. Bảng dưới đây liệt kê các hiệp hội duy 
trì thu nhập và cơ quan bộ lạc theo thứ tự bảng chữ cái cùng với số điện thoại cũng như tên các quận/hạt trong mỗi hiệp 
hội. Nếu quý vị có thắc mắc về khả năng đủ điều kiện hoặc trường hợp của mình thì hãy gọi cho hiệp hội đại diện cho 
quận/hạt hoặc cơ quan bộ lạc của quý vị. 

Bad River Band of Lake Superior Tribe of Chippewa Indians 715-682-7127 
Bay Lake 888-794-5747 
• Brown 
• Door 

• Marinette 
• Oconto 

• Shawano  

Capital 888-794-5556 
• Adams 
• Columbia 
• Dane 

• Dodge 
• Juneau 
• Richland 

• Sauk 
• Sheboygan 

 

Central 888-445-1621 
• Langlade 
• Marathon 

• Oneida 
• Portage 

  

East Central Income Maintenance Partnership 888-256-4563 
• Calumet 
• Green Lake 
• Kewaunee 

• Manitowoc 
• Marquette 
• Outagamie 

• Waupaca 
• Waushara 
• Winnebago 

 

Forest County Potawatomi Community 715-478-4433 
Great Rivers 888-283-0012 
• Barron 
• Burnett 
• Chippewa 
• Douglas 

• Dunn 
• Eau Claire 
• Pierce 

• Polk 
• St. Croix 
• Washburn 

 

Lac Courte Oreilles Band of Lake Superior Tribe of Chippewa Indians of Wisconsin 715-634-8934 
Lac du Flambeau Band of Lake Superior Tribe of Chippewa Indians 715-588-4235 
Menominee Indian Tribe of Wisconsin 715-799-5137 
Milwaukee Enrollment Services (MilES) 888-947-6583 
Milwaukee    
Moraine Lakes 888-446-1239 
• Fond du Lac 
• Ozaukee 

• Walworth 
• Washington 

• Waukesha  

Northern 888-794-5722 
• Ashland 
• Bayfield 
• Florence 
• Forest 

• Iron 
• Lincoln 
• Price 
• Rusk 

• Sawyer 
• Taylor 
• Vilas 
• Wood 

 

Oneida Nation 800-216-3216 
Red Cliff Band of Lake Superior Chippewa 715-779-3706 
Sokaogon Chippewa Community 715-478-3265 
Southern 888-794-5780 
• Crawford 
• Grant 
• Green 

• Iowa 
• Jefferson 

• Lafayette 
• Rock 

 

Stockbridge-Munsee Community 715-793-4032 
Western Region for Economic Assistance 888-627-0430 
• Buffalo 
• Clark 
• Jackson 

• La Crosse 
• Monroe 
• Pepin 

• Trempealeau 
• Vernon 

 

Wisconsin’s Kenosha Racine Partnership (WKRP) 888-794-5820 
• Kenosha • Racine   
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Bản đồ các Hiệp hội Duy trì Thu nhập và Cơ quan Bộ lạc 
 
 
 
 

 
 
 



Tuyên Văn Không Kỳ Thị 

Theo luật dân quyền của liên bang, các quy định và chánh sách dân quyền của Bộ Nông Nghiệp Hoa 
Kỳ (U.S. Department of Agriculture, hay USDA), USDA, các Cơ Quan, văn phòng, nhân viên, và 
các viện của ban này tham gia hoặc quản lý các chương trình của USDA, không được kỳ thị dựa trên 
chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, phái tính, tín ngưỡng tôn giáo, tình trạng tàn tật, tuổi tác, 
niềm tin chính trị, trả thù hoặc trả đũa hoạt động dân quyền trước đó trong bất cứ chương trình hay 
hoạt động nào do USDA thực hiện hay bảo trợ.  

Người bị tàn tật cần cách giao tiếp thay thế khác để biết thông tin của chương trình (như chữ nổi 
Braille, chữ in cỡ lớn, băng ghi âm, ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ, …) nên liên lạc với Cơ Quan (của 
tiểu bang hoặc địa phương) nơi họ làm đơn xin quyền lợi. Người bị điếc, khó nghe hay bị tàn tật 
âm ngữ có thể liên lạc với USDA qua Dịch Vụ Tiếp Âm của Liên Bang theo số (800) 877-8339.  
Ngoài ra, còn có thông tin chương trình ở những ngôn ngữ khác. 

Để gửi than phiền về kỳ thị trong chương trình, xin điền thông tin vào Mẫu Than Phiền Kỳ Thị 
trong Chương Trình của USDA (USDA Program Discrimination Complaint Form), (AD-3027) 
có trực tuyến tại:  
How to File a Complaint, và ở bất cứ văn phòng nào của USDA, hoặc gửi thư đến USDA và 
cho biết trong thư tất cả thông tin yêu cầu trong mẫu đơn. Gọi số (866) 632-9992 để xin một mẫu 
đơn than phiền. Gửi mẫu đơn đã điền thông tin hoặc thư của quý vị đến USDA qua:  

(1) thư tín: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) điện sao (fax): (202) 690-7442; hoặc

(3) điện thư (email): program.intake@usda.gov

Cơ sở này là nơi cung cấp cơ hội bình đẳng. 

https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov
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