
 

Thành công của Lực lượng lao động Mỹ 
Bạn có thể tìm việc ở đâu? 
Trung tâm Dịch vụ Quốc gia (Nationalities Service Center) có một Nhóm Việc làm có thể giúp bạn tìm việc 
làm có ích ở Hoa Kỳ. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của họ sẽ làm việc với bạn để cải thiện kỹ năng tìm 
việc, bao gồm phỏng vấn và viết sơ yếu lí lịch. Thư viện Tự do Philadelphia (Free Library of Philadelphia) cung 
cấp hỗ trợ một-một ở các Ban Công sở, Ngôn ngữ và Học tập. Mỗi thư viện khu phố cũng cho phép truy cập 
miễn phí các máy tính công cộng để hoàn thành đơn xin việc trực tuyến, tư liệu in để chuẩn bị cho các kỳ thi, 
và có nhân viên có thể hỗ trợ các nhu cầu chung của người tìm việc. Mạng lưới quan hệ của bạn trong gia 
đình, bạn bè, nhà thờ cũng có thể giúp bạn hình thành các mối quan hệ có thể giúp có việc làm. Các cơ quan 
nhân sự tạm thời có thể cung cấp cho bạn cơ hội làm việc ngắn hạn. Báo chí và một số trang mạng như 
www.indeed.com và www.monster.com là các nguồn lực hữu ích nơi bạn có thể tìm các chỗ làm mới có sẵn 
gần đây. 
Cần làm gì khi phỏng vấn xin việc? 
Bạn nên ăn mặc chuyên nghiệp và giao tiếp bằng mắt. Đừng quên cười và mang theo sơ yếu lí lịch. Bạn nên 
tránh sử dụng điện thoại di động và không nên mang theo những món đồ không liên quan. 
Một số công việc đầu tiên thường gặp? 
Đóng gói thực phẩm, dọn phòng, việc làm trong ngành bán lẻ và nhà hàng là một số công việc đầu tiên 
thường gặp với người nhập cư và người tị nạn mới đến. Bất kỳ công việc đầu tiên nào đều phải an toàn, và 
bạn nên được trả lương đúng hạn cho công việc bạn làm.  
Bạn nên dự kiến gì từ công việc đầu tiên? 
Lương tối thiểu ở Philadelphia là $7,25/giờ. Việc đi lại một chiều từ 1 giờ trở lên đến nơi làm việc là bình 
thường. Bạn cũng có thể cần sử dụng nhiều hình thức vận chuyển để đi làm bao gồm tàu hỏa, xe buýt, tàu 
điện ngầm hoặc đi bộ. Môi trường làm việc của bạn có thể nóng hoặc lạnh. Nếu công việc của bạn đòi hỏi 
lao động chân tay, bạn có thể dự kiến phải nâng vật nặng, cúi người, và đứng trong toàn bộ ca làm việc. 
Bạn được trả lương như thế nào? 
Lương thường được trả hàng tuần hoặc hai tuần một lần. Làm việc 30 đến 40 giờ mỗi tuần được coi là toàn 
thời gian. Thuế liên bang và tiểu bang được lấy từ lương nhân viên. Nếu bạn làm việc hơn 40 giờ trong một 
tuần, chủ lao động của bạn phải trả ít nhất 1,5 lần mức lương thường xuyên của bạn cho số giờ làm hơn 40 
giờ. 
Giờ làm việc như thế nào? 
Giờ làm việc theo ca của các ngày có thể khác nhau. Ví dụ, bạn có thể dự kiến phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 
3 giờ chiều vào thứ Hai, và từ 3 giờ chiều đến 11 giờ tối vào thứ Ba.  
Làm thế nào để giữ được việc làm? 
Bạn nên luôn luôn đúng giờ và mặc đồng phục sạch sẽ và đã ủi khi làm việc. Bạn nên giữ vệ sinh tốt, tuân 
thủ các quy tắc nơi làm việc và trao đổi với giám sát viên của mình.  
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