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ወደ ስራ መመለስ 
 

ጠቃሚ፦ የስራ ፍለጋ መስፈርቱ በድጋሚ ተፈጻሚ መሆን ጀምሯል። ከጁላይ 4-ጁላይ 10 ባለው ሳምንት የስራ ፍለጋ ተግባራትን 
ይጀምሩ እና ከጁላይ 11 ጀምሮ በእያንዳንዱ ሳምንት ሪፖርት ያድርጉ። ለበለጠ መረጃየስራ ፍለጋ መስፈርቶች ገጽን ይጎብኙ። 

በስራ አጥነት እና ዳግም ቅጥር ላይ ድጋፍ ለሚፈልጉ ሰረተኞች እና ድርጅቶች ድጋፍ ለማድረግ የሚከተሉትን እናቀርባለን፡ 

• ለሰራተኞች የስራ እና የስልጠና እድሎች መረጃ። 
• የተካነ ሰራተኛን ለመጠበቅ የሚረዱ የአሰሪዎች መርጃዎች። 
• የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅም ብቁነት መረጃ 
• ወደ ስራ መመለሻ አቅርቦት መረጃ 
• እና ሌሎች መረጃዎች። 

መረጃ ለሰራተኞች 

ወደ ስራ እንዲመለሱ ተጠርተው ግን መመለስ ሳይችሉ ቀርተዋል? 

የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞችን አሁን ላይ እየተቀበሉ ከሆነ እና እንዲሰሩ ሲጠሩ ወደ ስራ መመለስ ካልቻሉ (ከድሮ ስራ ወይም ወደ 
አዲስ ስራ)፣ አማራጮችዎን እንዲለዩ ልንረዳዎ በዚህ አለን። ላይ ወደ ስራ የመመለስ እድልዎን መቼ ውድቅ ማድረግ እንደሚችሉ 
የበለጠ ይወቁ።  

ቀጣዩን ስራዎን ማግኘት 
WorkSource ሊረዳዎ በዚህ አለ 

• በ WorkSource Washington ላይ ትክክለኛውን የስራ እድል ያግኙ። ባለው ቀውስ ምክንያት የ 

WorkSource ቢሮዎች በመላው ክልል ለ በግንባር መገኘት አገልግሎት ዝግ ናቸው ነገር ግን በአካበቢዎ ለሚገኘው 
ቢሮ ወይም በቀጥታ ቻት እርዳታ ማግኘጥ ወይም ጥያቄ መጠየቅ ይችላሉ። ለተጨማሪ መረጃ 

ወደ WorkSourceWA.com ይሂዱ።  

• በ WorkSource System በኩል የሚመጡ ስራዎችን እና የስልጠና እድሎችን በተጨማሪ ያስሱ ። 

• ስራ ለማግኘት የሚያሰፈልግ ክህሎትዎን ለማዳበር በእርስዎ አካበቢ ወደሚገኝ WorkSourceWA upcoming 

workshops ይሂዱ። 

• ትክክለኛውን ስራ ለማግኘት በ hiring event ላይ ይሳተፉ።  

በስራ ላይ መቆየት ወይም የትምህርት እድሎች 

• የሚፈልጉትን ስራ ለማግኘት የሚያስፈልግዎትን ትምህርት እና ስልጠና Washington Career Bridge ላይ ያግኙ። 

• ወደ ትምህርት ቤት ለመመለስ ወይም ተጨማሪ ትምህርት ለማግኘት ካሰቡ፣ College & Career Compass 
Washington ን ይጎብኙ።  

• ለስራ መግለጫዎች፣ የትምህርት መስፈርቶች፣ ክፍያ፣ የስራ ቅጥር ልምዶች፣ ወይም ስራዎችን ለመፈለግ ስለ ስራ የበለጠ 

ይወቁ (Learn About an Occupation) የሚለውን ገጽ ይጎብኙ። 

እየቀጠሩ ስላሉ ኢንዱስትሪዎች የበለጠ ይወቁ 

https://esd.wa.gov/UI-languages/amharic#jsr
https://esd.wa.gov/UI-languages/amharic#refuse
https://seeker.worksourcewa.com/
https://seeker.worksourcewa.com/
http://www.worksourcewa.com/
http://www.worksourcewa.com/
https://esd.wa.gov/jobs-and-training
https://esd.wa.gov/jobs-and-training
https://www.worksourcewa.com/microsite/Content.aspx?appid=WAWORKSHOPS&pagetype=simple&seo=workshops
https://www.worksourcewa.com/microsite/Content.aspx?appid=WAWORKSHOPS&pagetype=simple&seo=workshops
https://www.worksourcewa.com/microsite/Content.aspx?appid=WAWORKSHOPS&pagetype=simple&seo=events
https://www.worksourcewa.com/microsite/Content.aspx?appid=WAWORKSHOPS&pagetype=simple&seo=events
http://www.careerbridge.wa.gov/
https://compass.wsac.wa.gov/
https://compass.wsac.wa.gov/
https://esd.wa.gov/labormarketinfo/learn-about-an-occupation#/search
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• ስራዎችን ከወርሃዊ የመስመር ላይ ስራ ልጥፎች እና የስራ አጥነት መድህን ይግባኝ ባዮች ላይ የስራ ቅጥር ደህንነት መምሪያ 
ውሂብን በማወዳደር የክፍተት ትንተና ለማድረግ የእኛን የአቅርቦት/ፍላጎት ሪፖርት(Supply/Demand Report) 
ይመልከቱ። 

• ለተጨማሪ የስራ ፍለጋ መረጃዎች የስራ እና ስልጠና (Jobs and training) ገጾችን ይጎብኙ።  

 

የስራ ቅጥር ደህንነት መምሪያ የእኩል እድል አሠሪ/ፕሮግራም ነው። ለአካል ጉዳተኞች ጥያቄ ሲቀርብ እርዳታዎች እና አገልግሎቶች ይቀርባሉ። ውስን 
የእንግሊዝኛ ችሎታ ላላቸው ግለሰቦች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎቶች በነጻ ይገኛሉ። Washington ቅብብል አገልግሎት፦ 711 

https://esd.wa.gov/labormarketinfo/supply-demand-report
https://esd.wa.gov/jobs-and-training#jobs
https://esd.wa.gov/jobs-and-training#jobs

