
Các cơ hội đào tạo việc làm

Tòa nhà nơi quý vị sống đang được lắp đặt hệ 
thống PV năng lượng mặt trời theo chương trình 
SOMAH. Là một người thuê nhà trong tòa nhà, 
quý vị đủ điều kiện để được trả tiền cho các cơ 
hội đào tạo tại chỗ về năng lượng mặt trời.

Các lợi ích

 Được trả tiền để có được kinh nghiệm 
về các kỹ năng chính trong lĩnh vực 
điện năng lượng mặt trời

 Truy cập vào trang việc làm SOMAH, nơi 
quý vị có thể đăng hồ sơ việc làm của 
mình và gửi đơn xin việc

 Được truy cập vào danh bạ các tổ chức 
đào tạo việc làm có cung cấp đào tạo 
liên quan đến điện năng lượng mặt trời

 Lợi ích từ các nguồn lực hỗ trợ khác để 
hỗ trợ quý vị tìm việc làm và phát triển 
chuyên môn

Được nhận tiền để học hỏi. Nộp đơn ngay hôm nay.
Truy cập trang CalSOMAH.org/tenants để tìm hiểu thêm và đăng ký.

Quý vị có câu hỏi về SOMAH?
 Đường Dây Nóng Dành Cho  

Người Thuê Nhà: 800-843-9728

Bắt đầu
Việc bắt đầu rất dễ dàng. Chỉ cần làm theo 
các bước sau:

1. Liên hệ với nhà thầu được SOMAH phê 
duyệt thi công lắp đặt tấm năng lượng mặt 
trời trên tòa nhà của quý vị (xem dưới đây).

2. Đăng ký để truy cập vào cổng thông tin 
đào tạo việc làm tại địa chỉ calsomah.org.

Thông tin liên hệ của nhà thầu

Được nhận tiền để lắp tấm năng lượng 
mặt trời ở nơi quý vị sống
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Năng lượng mặt trời 
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căn với giá phải 
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Điều gì sẽ xảy ra?

 Nếu được chọn vào làm việc, quý vị sẽ 
làm việc trực tiếp với nhà thầu tuyển 
dụng để lên lịch làm việc. 

 Số giờ mà quý vị làm việc sẽ tùy thuộc 
vào quy mô của hệ thống năng lượng 
mặt trời cho dự án, trong phạm vi từ 
40-80 tiếng hoặc nhiều hơn. 

 Tất cả các nhân viên tập sự của 
chương trình SOMAH sẽ được trả 
lương với mức lương tương đương với 
lương của nhân viên tạm thời hoặc 
nhân viên mới vào nghề của nhà thầu, 
hoặc bằng 1.4xmức lương tối thiểu 
của thành phố mà dự án SOMAH 
đang thực hiện, tùy theo mức nào cao 
hơn thì áp dụng. 

 Quý vị sẽ nhận được tiền thanh toán 
trong vòng 30 ngày làm việc.

Được nhận tiền để học hỏi.  
Nộp đơn ngay hôm nay.

Truy cập trang CalSOMAH.org/tenants để tìm hiểu thêm và đăng ký.

Quý vị có câu hỏi về SOMAH?
 Đường Dây Nóng Dành Cho  

Người Thuê Nhà:800-843-9728

Vì sao nên làm việc trong ngành điện 
năng lượng mặt trời?

 Ngành điện năng lượng mặt trời tuyển 
dụng hơn 80.000 người tại Tiểu Bang 
California. 

 Vừa kiếm tiền vừa mang lại lợi ích cho 
mọi người và môi trường.

 Các công việc về điện năng lượng mặt 
trời không thể chuyển ra nước ngoài. 

Được nhận tiền để lắp tấm  
năng lượng mặt trời ở nơi quý vị sống
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