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ESSC WorkFirst Transition Project   

 

NGUỒN LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 
 

(Bấm vào đánh dấu màu vàng để liên kết đến trang web) 
 
SPARKPOINT HƯỚNG DẪN VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH VÀ NGUỒN LỰC 
 

 Cung cấp các hướng dẫn về tài chính trực tiếp để giúp mọi người tăng thu nhập (thông 
qua khai thuế và tín dụng thuế miễn phí, nộp đơn xin phúc lợi công cộng, đào tạo và bố 
trí việc làm), quản lý tín dụng (cải thiện tín dụng, kiểm soát các món nợ và tạo ngân sách 
hộ gia đình) và xây dựng tài sản (lập kế hoạch tiết kiệm và tài sản để đạt được các mục 
tiêu như mua nhà hoặc trả tiền học đại học). 

 Bất kỳ cư dân Orange County nào cũng có thể nhận được sự hướng dẫn miễn phí về tài 
chính. Họ yêu cầu người đó phải có lợi tức hoặc những thu nhập khác (để họ có thể lập 
ngân sách) và cung cấp Số An sinh Xã hội của họ (để giúp theo dõi và cải thiện điểm tín 
dụng của họ). 

 SparkPoint sẽ hoạt động với Project Independence. Project Independence cung cấp kế 
hoạch tiện ích (xem bên dưới) và có thể cung cấp thông tin cho SparkPoint (với sự đồng 
ý của người đó), giúp SparkPoint cung cấp dịch vụ huấn luyện tài chính hiệu quả hơn. 

 
PROJECT INDEPENDENCE 

 

 Cung cấp kế hoạch phúc lợi miễn phí cho các cư dân Orange County nhận trợ cấp SSI 
hoặc Trợ cấp An sinh Xã hội cho Người khuyết tật, từ 14 tuổi đến tuổi nghỉ hưu toàn 
phần. 

 Giải thích tác động của thu nhập hiện tại và / hoặc có thể có trong tương lai đối với tất 
cả các lợi ích công cộng mà một người nhận được và đối với thu nhập ròng của họ. 

 Giúp mọi người sử dụng “công việc mang tính khuyến khích” - mạng lưới an toàn giúp 
bảo vệ các lợi ích khi một người làm việc, và đảm bảo họ sẽ tốt hơn về mặt tài chính khi 
làm việc. 

 Gọi cho Đường dây trợ giúp Ticket to Work (866-968-7842) để được giới thiệu tới 
Project Independence. 

 
 

https://www.unitedwayoc.org/how-we-are-doing-more/income/sparkpoint-oc/
https://www.proindependence.org/core-programs/#core-prg-5
http://www.easterseals.com/southerncal/


2 
 

 
 
LỢI ÍCH KHUYẾT TẬT 101 
 

 Trang web cung cấp nhiều thông tin về các phúc lợi của chính phủ và các công việc mang 
tính khuyến khích. DB101 có các chủ đề và tińh toán để giúp quý vị ước tính mức độ ảnh 
hưởng của công việc đến lợi ích của quý vị. 

 
NATIONAL DISABILITY INSTITUTE (CALABLE) 

 

 Cung cấp thông tin về tài khoản CalABLE cho những người quan tâm đến việc mở các tài 
khoản, những người đã sẵn sàng mở tài khoản hoặc những người đã có tài khoản. 

 Bao gồm tính đủ điều kiện, chi phí cho phép, lựa chọn đầu tư, tiết kiệm tối đa, tác động 
đến SSI và các lợi ích công cộng khác, v.v. 

 
TRƯỜNG HỌC ĐẦU TIÊN 
 

 “It’s a Money Thing” - Vấn đề giải trí, các video hoạt hình của 31 chủ đề khác nhau, từ 
kiến thức cơ bản về ngân sách và cuộc sống của chính quý vị đến quỹ khẩn cấp và sự 
hiểu biết về lãi suất kép. 

 “Money IQ” - Các mô-đun học tập tương tác về 7 chủ đề (khái niệm cơ bản về tiền, 
khoản vay và thanh toán, mua nhà, trả tiền đại học, lập kế hoạch nghỉ hưu, tińh toán vấn 
đề tài chính và cá nhân hóa việc học tập). 

 Một blog về các chủ đề như mua nhà hoặc xe, tận dụng tối đa việc sử dụng tiền của quý 
vị, các cách thông minh để sử dụng thẻ tín dụng và 10 cách chuyển đổi tiền để kiếm ở 
độ tuổi 20 (và 30 và 40). 

 
BITE OF REALITY  
 

 Giáo dục về lập ngân sách và quản lý tiền bạc trong một nhóm thông qua cấu trúc thực 
hành, tương tác, giống như cấu trúc của các trò chơi.   

 Giới thiệu cho người tham gia các hình thức trợ giúp mà họ có thể nhận được từ các tổ 
chức tín dụng. 

 Chương trình hoàn thành trực tiếp với các nhóm ít nhất 50 thanh thiếu niên và 10 tình 
nguyện viên trở lên. Phiên bản từ xa sử dụng một ứng dụng được cung cấp.  

 Bite of Reality chỉ có sẵn thông qua các hiệp hội tín dụng.    
 
TRUNG TÂM HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA VIỆN KHUYẾT TẬT QUỐC GIA 
 

 Cung cấp các nguồn lực để giúp người khuyết tật và gia đình của họ "thoát khỏi" những 
thách thức tài chính.   

https://ca.db101.org/
https://www.nationaldisabilityinstitute.org/achievable-corner/
https://www.schoolsfirstfcu.org/wps/portal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zinf0tzYP9vHyMDA2DLA0cLczCAvyDzI0tXEz0wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJbhM8DGGKsBjRkFuhEGmo6IiADbNJas!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.rmjfoundation.org/index.php
https://www.nationaldisabilityinstitute.org/financial-resilience-center/
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 Những buổi hướng dẫn kế hoạch tài chính và huấn luyện miễn phí từ các chuyên gia 
được chứng nhận bởi Association for Financial Counseling and Planning Education 
(AFCPE) 

 Highlights LifeCents – đào tạo tài chính trực tuyến miễn phí. Bắt đầu bằng quy trình 
khám phá đặt ra một loạt câu hỏi để xác định thói quen và nhu cầu tài chính, rồi thì phát 
triển một chương trình giảng dạy dành riêng cho từng chủ đề, video, và các tài nguyên 
khác. LifeCents cung cấp các nguồn hữu ích, chẳng hạn như các liên kết đến việc lập kế 
hoạch phúc lợi, Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ và ABLE.   

 Cung cấp các nguồn lực và Câu hỏi thường gặp về thanh toán; việc làm và thất nghiệp; 
lợi ích công cộng; quản lý tiền bạc; nhà ở thực phẩm và chăm sóc sức khỏe, gian lận và 
các nguồn lực cho người khiếm thính. 

 Đưa ra phân tích về các sáng kiến, luật pháp và tác động của nó đối với người khuyết tật 
và gia đình của họ. 

 
B OF A BETTER MONEY HABITS 
Độc lập tài chính: những bước đầu and Độc lập tài chính: thực hiện các bước kế tiếp 
 

 Chương trình giảng dạy được thiết kế cho người thiểu năng trí tuệ. 

 Bao gồm Hướng dẫn chuẩn bị cho Tình nguyện viên, Hướng dẫn Người chăm sóc, Video 
hoạt hình, Tiêu đề, Bài thuyết trình.  

 Bao gồm Tín dụng, Nợ, Tiết kiệm và ngân sách, Sở hữu nhà, Xe, Hưu trí, Đại học, Quyền 
riêng tư và bảo mật, Ngân hàng cá nhân, Thuế và thu nhập. 

 Bắt đầu với một số câu hỏi thiết lập các ưu tiên tài chính của riêng một người để hướng 
dẫn các chủ đề nghiên cứu. Được tổ chức tốt, dễ điều hướng, trực tiếp và toàn diện. 
 

 MONEY SMART 
 

 Chương trình giáo dục tài chính bao gồm các phiên phù hợp cho những người trẻ - một 
phiên bản dành cho lớp 9 - 12. Phiên bản lớp 9 - 12 bao gồm: 

 Thu nhập (lựa chọn nghề nghiệp, quản lý tiền lương, hiểu biết về vấn đề kinh tế và 
tinh thần kinh doanh) 

 Chi tiêu (chi tiêu và lập ngân sách, mua xe, tiền học và tiền vay đại học, sở hữu nhà 
và thuê nhà, và đóng góp từ thiện) 

 Tiết kiệm và đầu tư (lập kế hoạch tài chính, tầm quan trọng của tiết kiệm, chọn đối 
tác ngân hàng, thị trường tài chính và đầu tư, kế hoạch nghỉ hưu) 

 Đi vay (tín dụng, thẻ tín dụng, sự hiểu biết về các tỷ lệ tài chính) 

 Bảo vệ (quản lý rủi ro và bảo hiểm, lập kế hoạch bất động sản, nguồn tài chính và 
bảo vệ người tiêu dùng) 

 
GREENPATH FINANCIAL WELLNESS 
 

 Các dịch vụ được cung cấp tại Orange County thông qua một văn phòng ở Fullerton, 
nhiều nguồn trực tuyến, và tư vấn tài chính hợp tác với một số tập đoàn tín dụng. 

https://bettermoneyhabits.bankofamerica.com/en
https://bettermoneyhabits.bankofamerica.com/community/en/lessons/financial-independence-first-steps
https://bettermoneyhabits.bankofamerica.com/community/en/lessons/financial-independence-next-steps
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/moneysmart/
https://www.greenpath.com/
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 Cung cấp tư vấn về nợ nần và quản lý tín dụng, giáo dục về quyền sở hữu nhà và 
phòng ngừa tịch thu tài sản, các khoản vay cho sinh viên và nhu cầu phá sản . 

 Tổ chức các lớp học trực tuyến (về nợ, tín dụng, cho vay, tài trợ ô tô, trả tiền học đại học 
và nhà ở, lập ngân sách, tiết kiệm, gia đình, hưu trí và bảo mật), hội thảo trên web, tính 
toán vấn đề tài chính và bảng kiểm toán. 

 

 

 

CẢM ƠN 

Chúng tôi hy vọng quý vị đã tìm thấy thông tin trong hướng dẫn hữu ích này cho việc lập kế 
hoạch tài chính và cuộc sống tương lai. Quý vị có thể tìm thấy các nguồn, mẹo, video, hội thảo 
trên web và công cụ bổ sung trên trang web ESSC WorkFirst Transition Project. Project Contact: 
Pamela Arturi, Director of Employment Services (WorkFirst) pamela.arturi@essc.org   (657) 
220-7726 
 

 

 

 

Cảm ơn State Council on Developmental Disabilities (SCDD) đã giúp 
đỡ hỗ trợ phiên dịch và chú thích các tài liệu dự án này. 
 

 

https://www.easterseals.com/southerncal/our-programs/employment-training/workfirst-transition-project/
mailto:pamela.arturi@essc.org

