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Employment and Job Training

Центр Wilkinson Job Training and Workforce Development https://www.thewilkinsoncenter.org/job-training-and
workforce-development/ 3402 N Buckner Blvd, Dallas, TX 75228 Телефон: (214) 821- 6380 Допомога в пошуку
роботи (наприклад, потенційні клієнти, допомога в резюме), Допомога у виборі професії, Фінансова
допомога для професійного навчання, Фінансова допомога з транспортними витратами, уніформою,
сертифікаційними зборами для відвідування курсів професійної підготовки

Texas Workforce Commission https://www. twc.texas.gov/students/adult-education-students#findingServices for
Texas Workforce Solutions Offices and Services Найближчий 75231 скористайтеся цим посиланням:
https://apps.twc.state.tx.us/DSS/results.do?zipCode= 75231&searchType=2

Техаська комісія з трудових ресурсів (TWC) – Навички для ветеранів
https://texvet.org/resources/texas-workforce-commission
twc-skills-veterans#:~:text=The%20TWC%20Skills%20for%20Veterans,which%20will%
20вигода%20техаських%20роботодавців. Щоб отримати допомогу, зв’яжіться зі співробітниками TWC
Workforce Business Services за номером 877-463-1777 або надішліть електронну пошту
SkillsforVeterans@twc.state.tx.us.

Програма лідерства ветеранів Техасу
https://www.twc.texas.gov/jobseekers/texas-veterans-leadership-program Програма лідерства ветеранів Техасу –
це ресурси Комісії з питань трудових ресурсів Техасу та реферальна мережа, яка з’єднує ветеранів Іраку
та Афганістану, що повернулися, із ресурсами та інструменти, необхідні їм, щоб вести продуктивне життя
та користуватися всіма благами суспільства, якому вони добровільно служили. Для ветеранських
ресурсів і спеціалістів з перенаправлення Контактна інформація Телефонуйте: 888-VET-TEX1 Електронна
пошта: tvlp@twc.texas.gov

Wings for Women and Families https://wingsdallas.org/for-women/career/ 903 Anson Road, Dallas, TX 75235 |
214.956.5901 | info@wingsdallas.org Програми передбачають: Навчання професійним навичкам,
Індивідуальне професійне спрямування від професійного тренера, Фінансову освіту та коучинг,
Підключення до конкурентних можливостей працевлаштування

Рішення для робочої сили Великий Даллас: Послуги з працевлаштування
https://www.wfsdallas.com/jobseeker/ #jobsnow Електронна пошта: info@wfsdallas.com Greenville Workforce
Center 6500 Greenville Ave., Suite 250, Dallas, Texas 75206 (214)378-2600 Щоб отримати список центрів у великій
області Далласа, дивіться https://www.wfsdallas.com /find-center.



Руки допомоги брата Білла https://bbhh.org/adult-programs (214) 638-2196 PathWays Job Training &

Empowerment Program, клацніть посилання вище для отримання додаткової інформації.

Aspire https://www.aspiretolearn.org/workforce 214.824.2000. Навчання та отримання сертифікатів у
швидкозростаючих галузях дає вам доступ до доступних вакансій, які покращать ваше майбутнє та
майбутнє вашої родини. Програми навчання робочої сили Aspire дають вам навички та навчання,
необхідні для отримання прожиткового мінімуму. Для початку заповніть форму зацікавленості
https://aspire.formtitan.com/workforce-training#/.


