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  متطلبات البحث عن وظيفة 
 

  عادت متطلبات البحث عن وظيفة من جديد. 

وس  ي بداية ،  COVID-19نتيجة ألزمة فير
 
يعية، بتعليق متطلبات البحث عن وظيفة ف قام الحاكم، بدعم من الهيئة التشر

ي االقتصاد، عادت متطلبات البحث  الوباء. 
 
ي أنه يجب عليك عنومع تعاف

البحث عن عمل وتوثيق ما   وظيفة من جديد. وهذا يعن 
 للحصول عىل إعانات البطالة. 

ً
  ال يقل عن ثالث أنشطة معتمدة للبحث عن وظيفة كل أسبوع لتظل مؤهال

ز التنفيذ؟   متى عادت متطلبات البحث عن وظيفة من جديد إىل حي 

ي األسبوع الممت 
 
  يوليو.  10يوليو إىل  4د من ابدأ أنشطة البحث عن وظيفة ف

ي 
ي األسبوع الذي يبدأ ف 

ي تبدأ ف 
  يوليو، وكل أسبوع تحتاج فيه إىل مزايا بعد ذلك.  11أبلغ عن تلك األنشطة الن 

  يتم تناول العنارص التالية عىل هذه الصفحة

  قائمة أنشطة البحث عن وظيفة •

  األسئلة الشائعة•

  الحصول عىل مساعدة من أجل العثور عىل وظيفة•

 وظيفة  عن  البحث أنشطة قائمة
 اجعل أنشطة البحث عن وظيفة تعمل من أجلك 

 للحصول عىل المزايا، يجب عليك 
ً
يتضمن الجدول أدناه القائمة الحالية المعتمدة ألنشطة البحث عن وظيفة. لكي تظل مؤهال

ا منتظًما ضد البطالة أو
ً
 PEUC  (Pandemic Emergency إكمال ثالث مرات كل أسبوع إذا كنت تتلق  تأمين

Unemployment Compensation ،يجب عليك إكمال نشاط واحد معتمد إذا كنت تتلق   (. تعويض بطالة طارئة وبائية 
 ) PUAPandemic Unemployment Assistance ،عىل الرغم من أننا نشجعك بشدة عىل إكمال  (مساعدة البطالة الوبائية ،

 ثالثة أنشطة. 

ي يمكن القيام بها وتوفير العديد من ا  -لقد قمنا مؤخًرا بتوسيع هذه القائمة لجعل البحث عن وظيفة أكير جدوى 
لخيارات الن 

اضًيا!   افي 

تك أو مجالك، اجعل أنشطة البحث عن وظيفة هذه   ي جميع أنحاء الوالية؛ لذا فمهما كانت خير
يقوم أصحاب العمل بالتوظيف ف 

ا. 
ً
ي تريدها حق

ي الحصول عىل الوظيفة الن 
 تعمل من أجلك وتساعدك ف 
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تمت    فكار التوثيقأ  النشاط المعتمد للبحث عن وظيفة  نوع النشاط
الموافقة 

عليه  
بموجب  
برنامج 
المزايا  

  الممتدة *

معلومات 
االتصال 
الخاصة 

  بصاحب العمل

معلومات االتصال الخاصة بصاحب العمل )نموذج 
الطلب، المقابلة اإلعالمية، مقابلة العمل ، محادثة أو بريد  

ي خاص بالمتابعة(
ون    إلكي 

ي أو الرقم 
المسىم الوظيق 

، أو اسم صاحب العمل   المرجعي
أو النشاط التجاري، أو معلومات 

حول كيفية إجراء االتصال 
نت، أو عير  )شخصًيا، أو عير اإلني 
، أو   ي

ون  يد اإللكي  الهاتف، أو الير
غير ذلك(، ومعلومات جهة 

  االتصال أو جهة العمل

X  

WorkSource   إنشاء حساب عىلWorkSourceWA.com  لقطة شاشة لصفحة حسابك    

WorkSource  تك الذاتية عىل ، WorkSourceWA.comتحميل سير
   وجعلها قابلة للبحث من جانب أصحاب العمل

تك  لقطة شاشة أو نسخة من سير
  الذاتية

  

WorkSource   اضية ي ورشة عمل شخصية أو افي 
المشاركة ف 

  WorkSource برعاية
اسم الورشة والتاري    خ والوقت  

  والمكان
  

WorkSource    ي معرض توظيف من خالل الحضور الشخصي
المشاركة ف 

ي حدث توظيف 
، أو ف  ي

اض  أو االفي 
واالتصال بصاحب عمل واحد  ،  WorkSource برعاية
  األقلعىل 

اسم الحدث والتاري    خ ومعلومات  
حول المكان أو كيفية حضورك، 

  واسم صاحب العمل

  

WorkSource  ي أحد نوادي التوظيف برعاية
اسم النادي والتاري    خ، وكيفية   WorkSource المشاركة ف 

ت  الحضور، أو المكان الذي حض 
  فيه

  

WorkSource   ي
 RESEA  (Reemployment Servicesالمشاركة ف 

and Eligibility Assessment ، األوىلي 
لخدمات  الملتق 

ي إعادة التوظيف وتقييم األهلية
(، أو متابعة ما تم ف 

  الموعد

اسم النشاط والتاري    خ، وأين، أو 
  كيف تم تنفيذه

  

WorkSource  ي نادي عام للتوظيف برعاية
والتاري    خ والمكان أو اسم النشاط   WorkSource المشاركة ف 

اضًيا  كيف شاركت بالحضور )افي 
  أو شخصًيا(

  

WorkSource  ي من
أو مدرب توظيف من   WorkSource مقابلة أخصان 

  I  لقبأجل الحصول عىل معلومات حول خدمات 
اسم النشاط والتاري    خ، وأين، أو 

  كيف تم تنفيذه
  

WorkSource   ي برنامج
 WIOA (Workforce Innovationالتسجيل ف 

and Opportunity, ،   ابتكار القوى العاملة
  ووضع خطة توظيف فردية I-B قبل)والفرص

اسم النشاط والتاري    خ، وأين، أو 
  كيف تم تنفيذه

  

http://www.worksourcewa.com/
http://www.worksourcewa.com/
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WorkSource   ي برنامج
 
والحصول عىل  I-B لقب WIOAالتسجيل ف

خدمة مهنية أساسية أو فردية واحدة عىل األقل، مثل 
ي إعداد القوى العاملة أو محو 

 
األمية المالية أو  المشاركة ف

ة األجل.  ي قصير
  دورة ما قبل التدريب المهن 

اسم النشاط والتاري    خ، وأين، أو 
  كيف تم تنفيذه

  

WorkSource   ي برنامج
 
الخاص بتدريب  I-B لقب WIOAالمشاركة ف

  العمال الحاليير  
اسم النشاط والتاري    خ، وأين، أو 

  كيف تم تنفيذه
  

WorkSource   ي برنامج
 
حول تجربة عمل  I-B لقب WIOAالمشاركة ف

  مدفوعة أو غير مدفوعة األجر أو تدريب
اسم النشاط والتاري    خ، وأين، أو 

  كيف تم تنفيذه
  

WorkSource   ي برنامج
 
ي  I-B لقب WIOAالمشاركة ف

 
حول التدريب ف

  مكان العمل
اسم النشاط والتاري    خ ومكان 

  التنفيذ
  

عمل أبحاث حول سوق العمل عىل   أخرى
esd.wa.gov/labormarketinfo  

    رابط أو لقطة شاشة للمعلومات

نت، وعىل سبيل المثال:   أخرى مشاهدة مقطع فيديو عير اإلني 
البحث عن حول موضوع ،  YouTubeمقطع فيديو عىل 

وظيفة )عىل سبيل المثال: كيفية كتابة خطاب تغطية أو 
  استئناف الكتابة أو مهارات المقابلة(

رابط مقطع الفيديو أو لقطة 
  شاشة لصفحة تشغيل الفيديو

  

ثانية؛ الستخدامه   30إعداد "خطاب مصعد" تكون مدته   أخرى
ي معارض الوظائف أو خالل المقابلة 

 ف 
    ةلقطة شاشة أو وثيق

إعداد حساب جديد أو تحديث الحساب الموجود لديك   أخرى
ي مواقع البحث عن الوظائف )

،  Indeed ،LinkedInف 
Glassdoor، CareerBuilder ،Monster ،

Google Careers  أو غير ذلك(، والبحث عن وظائف
  شاغرة

رابط أو لقطة شاشة لملفك  
  الشخصي والوظائف الشاغرة

  

تك الذاتية ورسالة الغالف مع إنشاء   أخرى حساب ونشر سير
نت ) أو   Job Scanطلبات البحث عن الوظائف عير اإلني 

Bright Move  أوHiring Solved ،)ها   أو غير

رابط أو لقطة شاشة لصفحة 
تعرض إنشاء حساب ناجح 

  ووظيفة شاغرة محددة

  

    شة لالتفاقرابط أو لقطة شا   التسجيل مع مدرب أو خدمة مهنية خاصة  أخرى

ي وكالة توظيف أو جهة توظيف أو خدمة    أخرى
التسجيل ف 

  توظيف دائمة
ي  
أخذ لقطة لشاشة الصفحة الن 

  توثق تسجيلك
  

نت أو الدورات التدريبية   أخرى ي الندوات عير اإلني 
المشاركة ف 

ي ترعاها وكاالت  
المتعلقة بالبحث عن وظائف، والن 

  التوظيف

شاشة إلكمال رابط أو لقطة 
  توثيق الصفحة

  

، أو    أخرى ي
اض  حضور معرض وظائف بشكل شخصي أو افي 

  حدث توظيف، واالتصال بصاحب عمل واحد عىل األقل
ي  
ون  خطاب تسجيل أو بريد إلكي 

من ممثل معرض الوظائف؛ اسم 
صاحب العمل أو النشاط  

التجاري، ومعلومات حول كيفية 
إجراء االتصال )شخصًيا، أو عير 
يد   نت، أو الهاتف، أو الير اإلني 

، أو غير ذلك(،   ي
ون  اإللكي 

X  

https://esd.wa.gov/labormarketinfo
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ومعلومات حول صاحب العمل  
  أو جهة العمل

ي فعاليات  أخرى
 
اضية أو   المشاركة ف المحاكاة الوظيفية االفي 
  التوجيهية

نسخة من خطاب أو بريد  
مت 

ُ
ي من الشخص الذي ق

ون  إلكي 
بمحاكاته. وإذا كان محاكاة 

الوظيفة هذا خاصة بمنصب 
، فيمكن اعتبارها  شاغر معير 
بمثابة بيانات اتصال لصاحب 

العمل للحصول عىل مزايا  
  ممتدة. 

X  

ي نادي توظي  أخرى
 
ي من رئيس   ف خاص أو مجتمعي المشاركة ف

ون  خطاب أو بريد إلكي 
  النادي أو الجهة الراعية

  

ي   أخرى
  OJTالمشاركة ف 

 on-the-job training) ،   ي مكان
التدريب الخاص ف 

   )العمل

كة ونوع النشاط   اسم الشر
ي وأين أو كيف تم تنفيذ  

الوظيق 
النشاط. إذا كانت محاكاة 

الوظيفة هذه خاصة بمنصب 
، فيمكن  اعتبارها شاغر معير 

بمثابة بيانات اتصال لصاحب 
العمل للحصول عىل مزايا  

  ممتدة. 

X  

نت )عىل سبيل المثال:   أخرى إكمال مخزون االهتمام عير اإلني 
Myers/Briggs ،My Next Move ،Strong)  

    رابط أو لقطة شاشة لنتائجك

    لنتائجكرابط أو لقطة شاشة   ACT WorkKeysإكمال تقييم   أخرى

ي للجاهزية للعمل  أخرى
لقطة شاشة أو نسخة ممسوحة   الحصول عىل شهادة االعتماد الوطن 

  ضوئًيا من الشهادة
  

ي دورة المهارات المهنية أو الكمبيوتر  أخرى
لقطة شاشة أو نسخة من إيصال   المشاركة ف 

  التسجيل الخاص بك
  

لمحو األمية الحصول عىل دورة أو فصل دراسي   أخرى
  الحاسوبية

لقطة شاشة أو نسخة من إيصال 
  التسجيل الخاص بك

  

ي   أخرى
ي دورة أو فصل دراسي ف 

 ESL  (English as aالمشاركة ف 
Second Language ،  ية كلغة ثانية  )اللغة اإلنجلير 

االسم والتاري    خ والموقع ولقطة 
الشاشة أو نسخة من إيصال  

  التسجيل

  

ي دورات   أخرى
المعتمدة أو   LinkedIn Learningالمشاركة ف 

نت،   الدورات التدريبية عىل منصة تعليمية مماثلة عير اإلني 
ي تصدر شهادات بعد إتمام الدراسة. 

  والن 

رابط أو لقطة شاشة لصفحة 
  إكمال الدورة

  

ة عمل أو تدريب داخىلي مدفوعة األجر أو    أخرى ي خير
المشاركة ف 

ي القطاع الخاص
  بدون أجر ف 

ي من  خطاب أو بريد إلك
ون  ي 

  صاحب العمل
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أصحاب المهن  
الحرة و/ أو  
أصحاب 

  األعمال فقط

 . رابط أو لقطة شاشة إلعالنك    اإلعالن عن عملك للعمالء الجدد والمحتملير 
، صحيفة، وسائل التواصل  )رقىمي

، إلخ.(    االجتماعي

  

أصحاب المهن  
الحرة و/ أو  
أصحاب 

  األعمال فقط 

نسخة أو صورة من العرض   الحاصة بالوظائف. تقديم العطاءات 
 المقدم للعطاء. 

  

أصحاب المهن  
الحرة و/ أو  
أصحاب 

  األعمال فقط

 . االسم وتاري    خ االتصال   االتصال بالعمالء المحتملير  أو السابقير 
يد  ومعلومات االتصال )الير

ي أو رقم الهاتف( للعميل 
ون  اإللكي 

  به.  الذي تم االتصال 

  

أصحاب المهن  
الحرة و/ أو  
أصحاب 

  األعمال فقط

نت أو ورشة عمل لتطوير المهارات  حضور ندوة عير اإلني 
  المتعلقة بالعمل أو تعلم تجارة جديدة.  

ي  
ون  خطاب تسجيل أو بريد إلكي 

لتأكيد الحضور، أو شهادة إتمام  
لورشة العمل أو الندوة عير  

نت.    اإلني 

  

أصحاب المهن  
  الحرة و/ أو 
أصحاب 

  األعمال فقط

ة، أو التشاور مع  استخدام خدمات األعمال الصغير
  SBDC  (Small Business Developmentمتخصص 
Center ،ة ي مركز تطوير األعمال الصغير

(. )عىل سبيل  ف 
المثال: استخدام الخدمات عىل مواقع الويب، 

  أو   www.business.wa.govمثل 
 www.sba.gov ).  

لقطة شاشة إلظهار الزيارة 
والمشاركة مع موقع خدمة 

ة.    األعمال الصغير

االسم ومعلومات االتصال 
ي 
  .  SBDCبأخصان 

  

  

أصحاب المهن  
الحرة و/ أو  
أصحاب 

  األعمال فقط

أنشطة أخرى إلظهار الجهود المستمرة والفعالة لبناء  
  التجاري.  عملك

لقطة شاشة أو صورة لتجديد  
ي مع إدارة  

ترخيصك المهن 
خيص أو الرخصة التجارية مع   الي 

  إدارة اإليرادات. 

اسم موظف القرض وبيانات 
االتصال الخاصة به؛ للحصول 
  عىل قرض العمل الخاص بك. 

ي 
لقطة شاشة مع طابع زمن 

لتحديثات موقع الويب لموقع 
  الويب الخاص بأنشطتك. 

قطة شاشة لنشاط خاص  ل
ته أو استضفته.    بالتواصل حض 

  

ا إضافًيا من المزايا، لكن مع متطلبات أكير   20( ما يصل إىل المزايا الممتدة، Extended Benefits) EB  يتيح برنامج * أسبوعً
ة بعالمة االختيار إىل  ي الجدول والممير 

ي متطلبات البحث عن رصامة للبحث عن وظيفة. تشير األنشطة الموجودة ف  أنها ستلنر
ي برنامج 

ي والية واشنطن.  EBبرنامج . EBوظيفة األكير رصامة ف 
  غير متوفر حالًيا ف 

http://www.business.wa.gov/
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 وظيفة  عن بالبحث  الخاصة الشائعة األسئلة
 هل أنا بحاجة إىل البحث عن عمل؟(. PUAأنا أتلقى مساعدة البطالة الوبائية )

ا من برنامج مساعدة البطالة  أنت مطالب بإكمال نشاط بحث عن وظيف نعم. 
ً
ة واحد معتمد عىل األقل، حن  لو كنت مستفيد

 نحن نشجعك بشدة عىل إكمال ثالثة أنشطة عىل األقل لألسباب التالية: (.  PUAالوبائية )

ي بداية سبتمير  PUAمن المقرر أن تنتهي مزايا برنامج  •
ز
ي   . 2021ف

 
إن البحث بنشاط عن وظيفة قبل ذلك سيساعد ف

 استباق مزاياك. 
ي المستقبل.  •

ز
إذا احتجنا إىل إعادة تقييم مطالبتك، ووجدنا أن األسابيع الماضية ويمكن أن يمنع المشاكل المحتملة ف

 من 
ً
ي بمتطل، PUAمن مطالبتك مؤهلة للحصول عىل بطالة منتظمة بدال

بات  فإن إكمال ثالث عمليات بحث سيق 
ي األسابيع الماضية. يمكنك معرفة المزيد حول 

 
إعانات البطالة العادية وقد يمنع المشكالت أو المدفوعات الزائدة ف

ية(.  صفحة تنبيه مطالبة جديدة محتملةسبب قيامنا بإعادة تقييم مطالبتك عىل   عىل موقعنا )باللغة اإلنجلير 

 

وس  ي معرض لخطر اإلصابة بفي 
  هل ما زلت بحاجة إلكمال أنشطة البحث عن وظيفة؟ . COVID-19ال أستطيع العمل ألنتز

 عن العمل، فالمطلوب بموجب القانون أنه يجب عليك إكمال أنشطة البحث عن وظيفة المطلو  نعم. 
ً
بة لتظل إذا كنت عاطال

 للحصول عىل المزايا. 
ً
 مؤهال

اضًيا.  • ي يمكن القيام بها افي 
ي اعتبارك أن هناك العديد من األنشطة الن 

 ضع ف 
ل.  • ي البحث عن عمل مناسب يمكن القيام به من المي  

ا االستمرار ف 
ً
 يمكنك أيض

 

؟   هل تختلف متطلبات البحث عن وظيفة(. PEUCأتلقى تعويضات البطالة الطارئة الوبائية )  بالنسبة ىلي

ال. متطلبات البحث عن وظيفة الخاصة بك هي نفس متطلبات التأمير  ضد البطالة العادية. يجب عليك إكمال ما ال يقل عن 
 للحصول عىل المزايا. 

ً
 ثالث أنشطة معتمدة للبحث عن وظيفة كل أسبوع حن  تظل مؤهال

 

ي و/ أو أنا صاحب عمل حر. هل ما زلت بحاجة إل    كمال أنشطة البحث عن وظيفة؟أنا أعمل لحسابر

 للحصول عىل المزايا. إذا كنت تتلق  
ً
فأنت  ، PUAنعم. بموجب القانون، يلزمك إكمال أنشطة البحث عن وظيفة لكي تظل مؤهال

 بحاجة إىل إكمال واحد عىل األقل. إذا كنت تتلق  إعانات بطالة منتظمة، فأنت بحاجة إىل إكمال ثالثة عىل األقل. 

 يجب معرفتها:  ثالثة أشياء

 معظم األنشطة ال تشمل التقدم للوظائف مع أصحاب العمل اآلخرين.  .1
لقد أضفنا أنشطة معتمدة خاصة بالعاملير  لحسابهم الخاص وأصحاب األعمال لجعل تلبية هذا المطلب أكير  .2

 لك.  مالءمة
ام فقط  .3 باألصحاب المعتمدين ألصحاب يمكنك إكمال أي من األنشطة المعتمدة لتلبية المتطلبات. لست مضطًرا لاللي  

 األعمال الحرة و/ أو أصحاب األعمال. 

 

ي إعانات البطالة؟
ي بسبب الوباء. هل ما زلت بحاجة للبحث عن عمل لتلقى

 أنا أعمل بدوام جزب 

 . ي
 نعم. أنت مطالب بالبحث عن عمل مناسب بدوام كامل، حن  لو كنت قد أخذت وظيفة بدوام جزن 

 

https://esd.wa.gov/unemployment/potential-new-claim


  

 :  7   2021يوليو  12التحديث األخير
 

ي إعانات البطالة؟أنا أهتم بشخص آخر وال 
 أستطيع العمل. هل ما زلت بحاجة للبحث عن عمل لتلقى

 للحصول عىل إعانات البطالة، حن  إذا كنت تهتم  
ً
ي تلبية متطلبات البحث عن وظيفة لتظل مؤهال

 
نعم. يجب أن تستمر ف

 بشخص آخر. وهذا يشمل األطفال الذين هم خارج المدرسة أو الرعاية النهارية بسبب الوباء. 

نامج عن برنامج التأمير  ضد البطالة، وله   هل تحصل عىل مخصصات عائلية وإجازة طبية مدفوعة األجر؟ يختلف هذا الير
ي بأحد أفراد 

ا وتعتن 
ً
متطلبات مختلفة. إذا كنت تحصل عىل إجازة عائلية وإجازة طبية مدفوعة األجر ألنك خارج العمل مؤقت

ية(  paidleave.wa.govث عن وظيفة ال تنطبق عليك. انتقل إىل األرسة المريض أو المصاب، فإن متطلبات البح )باللغة اإلنجلير 
نامج. ال يمكنك الحصول عىل تأمير  ضد البطالة وإجازة عائلية وإجازة طبية  للحصول عىل مزيد من المعلومات حول هذا الير

ي نفس الوقت. 
 
 مدفوعة األجر ف

 

ي لست عىل وشك البدء إال بعد أن يصبح متطلب البحث عن وظيفة ساري المفعول. هل ما زلت
  لدي عرض عمل، ولكتز

ي الجديدة؟
ي إعانات البطالة قبل أن أبدأ وظيفتى

  بحاجة للبحث عن عمل لتلقى

ي المزايا دون البحث عن عمل،  
ي تلق 

. يسمح لك الوضع االحتياطي االستمرار ف  ال، لكنك تحتاج إىل تقديم طلب الوضع االحتياطي
الوضع االحتياطي عىل صفحة التشي    ح المؤقت، والوضع  طالما كان لديك سبب معتمد للقيام بذلك. تعرف عىل المزيد حول 

ية(. االحتياطي واإلجازة عىل    موقعنا )باللغة اإلنجلير 

 

ي الوباء عندما تم التنازل عن البحث عن و 
ز
ي وقت سابق من هذا العام أو قبل ذلك ف

ز
ظيفة.  تقدمت بطلب الوضع االحتياطي ف

ز التنفيذ؟  هل أحتاج إىل تقديم طلب الوضع االحتياطي الجديد عندما يعود المطلب حي 

ي وقت سابق من الوباء لم تعد صالحة. ستحتاج أنت أو صاحب العمل إىل طلب الوضع  
طلبات الوضع االحتياطي المقدمة ف 

. تعرف 2021يوليو  4عن البحث عن وظيفة اعتباًرا من االحتياطي مرة أخرى اآلن بعد أن تم رفع األمر التنفيذي الخاص بالتنازل 

ية(.  التشي    ح المؤقت، والوضع االحتياطي واإلجازة عىلعىل المزيد حول كيفية القيام بذلك عىل صفحة   موقعنا )باللغة اإلنجلير 

 

 مطالبة بإعانات البطالة؟ما المتطلبات األساسية لل

 خالل المطالبة بإعانات البطالة، يجب أن تكون: 

 قادر عىل العمل.  •
 متاح للعمل.  •
ك بخالف ذلك.  •  تسعي بنشاط للحصول عىل عمل مناسب، ما لم نخير
 أو مركز توظيف محىلي )إذا كنت تعيش خارج واشنطن(.   WorkSourceمسجل للعمل مع مركز توظيف  •

ي إعانات البط
 للحصول  خالل تلق 

ً
 عن عمل مناسب وتحتفظ بسجل لبحثك عن وظيفة لتظل مؤهال

ً
الة، يجب أن تبحث عادة

عىل المزايا. أنت مطالب بتسجيل إجماىلي ثالثة أنشطة معتمدة للبحث عن وظيفة كل أسبوع. يمكنك تسجيل هذه المعلومات 
نت عند تقديم مطالبتك األسبوعية أو يمكنك استخدام  ية(، إذا  سجل البحث عن وظيفة عىل الورقعير اإلني  )باللغة اإلنجلير 

إىل العمل   عىل برامج وخدمات يمكن أن تساعدك عىل العودة WorkSourceقمت بتقديم الطلب عير الهاتف. يحتوي 
 أرسع بشكل

ي قد تؤدي إىل إرجاع  
ا أن تفهم مسؤولياتك عندما يتعلق األمر بإجراء وتوثيق البحث عن وظيفة لتجنب األخطاء الن 

ً
من المهم جد

ي تتلقاها. 
  المزايا الن 

 

ا ألنشطة البحث المتعددة عن وظيفة؟
ً
ي القيام بنفس النشاط أكير من مرة وجعل هذا معدود

  هل يمكنتز

http://www.paidleave.wa.gov/
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
https://esd.wa.gov/unemployment/temporary-layoffs
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf


  

 :  8   2021يوليو  12التحديث األخير
 

 ال يمكنك القيام بنفس النشاط بالضبط أكير من مرة واحتسابه. وعىل سبيل المثال: ال، 

 ال يمكنك مشاهدة نفس مقطع الفيديو عدة مرات، أو التقدم لوظيفة واحدة عدة مرات، واحتسابها.  •

ي نفس األسبوع )عىل سبيل  •
 
المثال: واحد عن يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو مختلفة ذات صلة بالبحث عن وظيفة ف

كة،   ة الذاتية(، أو التقدم لوظائف مختلفة داخل نفس الشر أفضل الممارسات للمقابلة، وواحد عن كتابة السير
 كل طلب.  واحتساب

 

ي مكتب 
ز
 ؟ ( American Job Centerالمحىلي أو مركز التوظيف األمريكي ) WorkSourceهل أنت مطالب بالتسجيل ف

ي واشنطن ، فسيتم تسجيلك تلقائًيا للعمل من خالل مكتب 
 
ي والية واشنطن بمجرد تقديم  WorkSourceإذا كنت تعيش ف

 
ف

يدي الخاص بك. إذا كنت تعيش خارج واشنطن، فيجب عليك   مطالبة البطالة الخاصة بك.  يعتمد التعيير  عىل الرمز الير
ي مركز التوظيف األمريكي 

 
ي غ التسجيل ف

 
ضون أسبوع واحد من تاري    خ استالمك أول دفعة من إعانة البطالة. إذا تقدمت  المحىلي ف

ي استيفاء جميع متطلبات  
 
ي األصل للحصول عىل مزايا من واشنطن ثم انتقلت إىل داخل الواليات المتحدة أو كندا وتابعت ف

 
ف

 للحصول عىل المزايا. يجب عليك البحث عن عمل والتسجيل للع
ً
ي المكان الذي تعيش فيه. انتقل  األهلية، فستظل مؤهال

مل ف 
ية( لتحديد موقع مكتب ) WorkSourceWa.comإىل   األقرب إليك.  WorkSourceباللغة اإلنجلير 

 

 عل إذا كنت خارج الوالية؟ماذا أف

ي غضون أسبوع 
ي والية أخرى أو تنتقل إىل منطقة جديدة، فيجب عليك التسجيل للعمل مع مركز عمل أمريكي ف 

إذا كنت تعيش ف 
ي أعيد فتحها. يمكنك تحديد موقع مركز التوظيف األمريكي 

ي مطالبتك الجديدة أو الن 
واحد من تاري    خ إصدار الدفعة األوىل ف 

ي كثير من الحاالت، قد تتمكن من التسجيل عير  servicelocator.orgموقع الويب عىل باستخدام 
ية(. وف  )باللغة اإلنجلير 

نت. اتصل بالمكتب المحىلي لديك لمعرفة كيفية إكمال عملية التسجيل  . اإلني 

 إذا لم تسجل للعمل، فسيتم حرمانك من المزايا عن كل أسبوع لم تسجل فيه. 

 

 ماذا لو كنت خارج الدولة؟
 

جن األمريكية، فيجب عليك البحث عن عمل عن ُبعد أو شخصًيا  إذا كنت مقيًما خارج الواليات المتحدة أو بورتوريكو أو جزر فير
ي البلد الذي تقيم ف 

ا بأدائه ف 
ً
 يه فعلًيا.  مسموح لك قانون

رضت عليك   جن األمريكية الستئناف العمل ألنه عُ إذا كنت قادًرا عىل العودة فوًرا إىل الواليات المتحدة أو بورتوريكو أو جزر فير
ي هذه المواقع. 

ا البحث عن وظيفة ف 
ً
 وظيفة، فيمكنك أيض

 

 هل هناك استثناءات لمتطلبات البحث عن وظيفة؟

ي ظروف 
ي  -محدودة فقط. يجب عىل الجميع تقريًبا نعم، ولكن ف 

ي ذلك متلق 
البحث عن عمل مناسب. تتمثل   - PUAبما ف 

 :  االستثناءات فيما يىلي

، مثل مزايا التدريب أو التدريب المعتمد من قبل المفوض.  • ي  أن نوافق عىل حصولك عىل برنامج تدرينر

ي  •
 . SharedWorkأن نوافق عىل مشاركتك ف 

 ع االحتياطي الخاص بك. أن نوافقك عىل طلب الوض •

ي  •
اكك ف  ي ، SEAP (Self-Employment Assistance Program أن نوافق عىل اشي 

 (. برنامج مساعدة التوظيف الذان 

 أن تتم إرسالك من خالل نقابة إحالة كاملة.  •

 أن تكون عاطل جزئًيا عن العمل )ويكون ذلك ُمعتمد من قبل القسم(.  •

https://www.worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://www.worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://www.worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-locator.aspx
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ي نشط  •
ي معتمد. أن تكون متدرب كهربان 

ي كهربان 
ي برنامج تدريب مهن 

 
 مسجل ف

•  .  أن تكون تمت الموافقة لك عىل حضور جزء الفصل من تدريب المتدرب اإللزامي

اب أو غلق.  •  أن تكون جزًءا من إرص 

 ما عليك سوى إكمال نشاط بحث عن وظيفة واحد إذا كنت:  

ي  •
راجع . PUAعن وظيفة إذا كنت تتلق  ومع ذلك، نوصيك بشدة بإكمال ثالثة أنشطة معتمدة للبحث  . PUAتتلقى

ي هذه الصفحة لمعرفة المزيد.  PUAالسؤال حول 
 
 ف

ىلي أو المطاردة.  •
ز إذا قررت القسم أنك تركت العمل لسبب وجيه بسبب كونك ضحية  تركت العمل؛ بسبب العنف الميز

ىلي أو المطاردة، فأنت تحتاج فقط إىل إكمال نشاط واحد معتمد أسبوعًيا لتظ
 للحصول عىل المزايا. للعنف المي  

ً
 ل مؤهال

ُيطلب من جميع المطالبير  اآلخرين إكمال ما ال يقل عن ثالثة أنشطة معتمدة للبحث عن وظيفة. سنخطرك بمتطلبات البحث  
ي الوقت الذي تقدم فيه مطالبة البطالة الخاصة بك. 

 
 عن وظيفة ف

ي نقابة إحالة كاملة، فيجب عليك البحث ع
ن عمل من خالل تلبية متطلبات اإلرسال الخاصة بنقابتك. مالحظة: إذا كنت عضًوا ف 

ي تحيل أعضائها إىل الوظائف عن طريق اإلحالة أو اإلرسال. 
ي النقابة الن 

 نقابة اإلحالة الكاملة تعن 

 

؟ ي  كيف سأعرف إذا تم التنازل عن أنشطة البحث عن وظيفة الخاصة بر

ي حددتهاسنقوم بإخطارك كتابًيا من خالل طريقة المراسلة المفض
. يجب عليك البحث عن عمل ما لم يتم إخطارك من لة التى

ي والية  
ي بمتطلبات البحث عن وظيفة ف 

قبل القسم بأنك لست مضطًرا لذلك. إذا كنت مطالًبا بالبحث عن عمل، فيجب أن تق 
 واشنطن كل أسبوع تطالب فيه بالمزايا )ما لم نبلغك بخالف ذلك(. 

 

 صاحب العمل؟ما المقصود بمعلومات االتصال ب

ا 
ً
عند االستفسار عن وظيفة، يجب عليك اتخاذ جميع الخطوات الالزمة للتقدم لشغل وظيفة لجهة االتصال ليتم اعتبارها نشاط

أنت تقوم باالتصال بصاحب العمل عندما تسأل عن وظيفة أو تتقدم لها. إذا كنت قد تقدمت بطلب  للبحث عن وظيفة. 
عنها، واكتشفت أن صاحب العمل ال يقوم بتعيير  أو قبول الطلبات، فال يزال بإمكانك  للحصول عىل الوظيفة أو استفشت 

احتساب استفسارك كجهة اتصال لصاحب العمل إذا لم تكن عىل علم بأن صاحب العمل لم يكن يوظف أو يقبل الطلبات. يجب 
ي سجل البحث عن وظيفة الخاص بك. يمكنك االتصال بصاحب

ن هذه الحقيقة ف   العمل عن طريق:  أن تدوِّ

ي  •
ون  يد اإللكي   الير

 الفاكس •

نت •  اإلني 

يد •  الير

 الهاتف •

 المقابلة شخصًيا  •

اضية باستخدام خدمات المؤتمرات، مثل  •  وما إىل ذلك. ، Zoomو Skypeمقابلة افي 

 كشك الخدمة الذاتية لصاحب العمل •

 

ي عن العمل؟
ي توثيق بحتر

 كيف يمكنتز

ونية لتقديم إذا كنت تستخدم  ي الخدمات  الخدمات اإللكي 
مطالبتك األسبوعية، فستحتاج إىل إدخال أنشطة البحث عن وظيفة ف 

 للحصول عىل المزايا. 
ً
ونية حن  تكون مؤهال ونية. يمكن  اإللكي  ي إطار الخدمات اإللكي 

ما عليك سوى اتباع التعليمات الموجودة ف 
 عىل أنش

ً
طة البحث عن وظيفة، حن  إذا قمت بإرسال معلومات البحث عن وظيفة مع مطالبتك أن نطلب منك أن تقدم لنا دليًل
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ونية؛ لذلك ستحتاج إىل االحتفاظ بوثائق بحثك. ال تحتاج إىل تزويدنا بإثبات  نت من خالل الخدمات اإللكي  األسبوعية عير اإلني 
  عىل أنشطتك ما لم نطلب ذلك. 

فستحتاج إىل االحتفاظ بسجل مكتوب ألنشطة البحث عن وظيفة. نفضل أن إذا أرسلت مطالبات أسبوعية عير الهاتف، 
ية( الذي نسجل البحث عن وظيفة تستخدم نموذج   ي أي  )باللغة اإلنجلير 

 
قدمه، ولكن يمكنك تتبع أنشطة البحث عن وظيفة ف
مستند تختاره. إذا قمت بذلك، يجب أن يكون لديه المعلومات المطلوبة إلثبات أنك تقوم ببحث نشط عن عمل مناسب. 

ك عن  ستحتاج إىل إظهار هذا السجل لنا إذا طلبنا ذلك. ُيرجر تذكر أننا قد نتصل بك إلثبات أنشطة البحث حن  بعد توقف
 المطالبة كل أسبوع. 

ية( الذي نقدمه لتجنب تسجيل معلومات غير كاملة. الرجاء اس  سجل البحث عن وظيفةاستخدم  تخدام الحير  )باللغة اإلنجلير 
 الداكن والطباعة بوضوح. 

 

؟ ي  هل أحتاج إىل تقديم سجل البحث عن الوظيفة الخاص بر

ي أي وقت. 
ز
يوًما عىل األقل من نهاية سنة االستحقاق الخاصة  30يجب عليك االحتفاظ بها بعد  ال، ولكن قد نطلب رؤيتها ف

ي الح  30بك، أو بعد 
ي المزايا، أيهما يأن 

ا. لست بحاجة إىل إرسالها إلينا ما لم نطلبها. يوًما من توقفك عن تلق 
ً
 ق

فنحن نجري مراجعات عشوائية ألنشطة البحث عن عمل للتأكد من أنك تبحث عن عمل مناسب. إذا تم اختيارك للمراجعة، أو  
ا 
ً
كان لدينا سؤال حول البحث عن وظيفة، فسنطلب نسخة من سجل )سجالت( البحث عن وظيفة، ويجب عليك تقديمها وفق

 للتعليمات. 

قد نرسل لك خطاًبا لجدولة مراجعة أنشطة البحث عن وظيفة للتأكد من أنك تبحث عن عمل مناسب، ومراجعة أهليتك 
للحصول عىل المزايا، وعند االقتضاء ، تقديم مالحظات حول كيفية تحسير  البحث عن وظيفة. اقرأ الرسالة بعناية لمعرفة ما إذا  

خصًيا. اجعل سجل )سجالت( البحث عن الوظائف جاهًزا )جاهزة(. إذا كان السجل الخاص بك كانت مقابلتك عير الهاتف أم ش
ا أو غير مكتمل، أو إذا كنت ال تقوم بمحاولة حقيقية للعثور عىل عمل مناسب، فقد نرفض المزايا. يتعير  عليك بعد ذلك 

ً
مفقود

ي لم تستوف فيها متطلبات البح 
 ث عن وظيفة. سداد المزايا عن جميع األسابيع الن 

ح عليك كيفية تعديل جهود البحث عن وظيفة أو  حن  إذا كان بإمكانك إثبات أنك امتثلت لمتطلبات البحث عن وظيفة، فقد نقي 
ي المتطلبات.  تحسير  وثائقك.  ي لك لتأكيد أنك تلنر

ا بتحديد موعد إضاف 
ً
 قد نقوم أيض

عمل مناسب، فيمكننا رفض مزاياك. إذا رفضنا مزاياك، فيجب   إذا لم تتمكن من إثبات أنك تقوم بمحاولة حقيقية للعثور عىل
ي لم تستوِف فيها متطلبات البحث عن وظيفة. باإلضافة إىل ذلك، سنقوم بجدولة 

ي تلقيتها لألسابيع الن 
عليك سداد المزايا الن 

ي طالبت بها. 
 مراجعة ألنشطة البحث عن وظيفة الخاصة بك لجميع األسابيع الن 

ي سوق العمل لديك. يجب أن تقبل عرض 
إذا كانت هناك  عمل مناسب بناًء عىل مهاراتك وقدراتك وعوامل أخرى لمهنتك ف 

ي مهنتك أو منطقتك الجغرافية، فقد تضطر إىل توسيع نطاق البحث عن وظيفة. وعىل سبيل المثال، قد  
وظائف محدودة ف 

ي مجال أو موقع
اضًيا، أو ف  ي البحث عن وظيفة افي 

 مختلف.  تضطر إىل التفكير ف 

ي العطلة  
ي المستقبل. عىل سبيل المثال، إذا كنت سائق حافلة مدرسية ف 

ي ستبدأها ف 
ال يمكنك قض بحثك عىل الوظائف الن 

ي الخريف أو العمل الذي سينتهي عندما تبدأ المدرسة. تعرف عىل 
ي تبدأ ف 

الصيفية، فال يمكنك قض بحثك عىل الوظائف الن 
ية( عىل موقعنا.   صفحة رفض العملالمزيد عىل   )باللغة اإلنجلير 

 

ي البحث عن وظيفة؟  WorkSourceكيف يمكن لـ 
ز
 المساعدة ف

ي شبكة  WorkSourceتعد مكاتب 
كاء ف  ي الواليات األخرى رسر

كات التابعة لها ف  ي والية واشنطن والشر
 ف 
American Job Center .  .معظم الخدمات مجانية.  إنها توفر خدمات التوظيف والتدريب للباحثير  عن عمل وأصحاب العمل
ية(.  WorkSourceWA.comبالنسبة لك، تفضل بزيارة  WorkSourceلتحديد موقع أقرب مكتب   )باللغة اإلنجلير 

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-job-search-log.pdf
https://esd.wa.gov/unemployment/work/refuse
https://www.worksourcewa.com/
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ية( أ) careonestop.orgإذا كنت تعيش خارج واشنطن، فابحث عن أقرب مركز توظيف أمريكي عىل موقع  و باللغة اإلنجلير 
ي   WorkSource. تقدم مكاتب 877-872-5627اتصل بالرقم 

 
فصول دراسية وورش عمل وخدمات أخرى قّيمة قد تساعد ف

 تلبية متطلبات البحث األسبوعية عن وظيفة. 

ي يوفرها 
اضية والشخصية الن   : WorkSourceفيما يىلي قائمة بالخدمات االفي 

•  . ي
 تقييم المهارات والتوجيه الوظيق 

اتيجيات العثور عىل وظيفة.  •  إسي 

 معلومات حول مقدار رواتب الوظائف والوظائف المطلوبة.  •

اضية والشخصية.  •  اإلحاالت إىل فرص العمل وفعاليات التوظيف االفي 

ي البحث عن وظيفة.  •
 
 اإلحاالت والمقابالت الخاصة بخدمات المساعدة ف

تك الذاتية واالستعداد لمقابالت  • ي إعداد سير
 
 العمل. المساعدة ف

اتيجيات البحث عن وظيفة مع الباحثير  عن عمل.  •  مشاركة إسي 

نت.  • ي عير اإلني 
 اإلحاالت إىل برامج التدريب الرسمية باإلضافة إىل الوصول إىل التدريب المجان 

ارد  اإلحاالت إىل بنوك الطعام، واالستشارات االئتمانية المجانية، والصحة، واإلسكان، ومساعدة المرافق والعديد من مو  •
ا االتصال برقم 

ً
ي التغلب عىل البطالة. يمكنك أيض

 للحصول عىل موارد إضافية.  211المجتمع األخرى لمساعدتك ف 

نامج؟ الممتدة المزاياأنا أتلقى مزايا ممتدة من برنامج  )مالحظة: برنامج  . هل متطلبات البحث عن وظيفة هي نفسها لهذا الير
ي والية واشنطن. انتقل إىل المزايا الممتدة غير متوفر حالًي 
ية( صفحة المزايا الممتدةا ف   لمعرفة المزيد.( )باللغة اإلنجلير 

ا من البطالة المنتظمة و 26إذا كنت قد استنفدت 
ً
  PEUCأسبوع

ً
للحصول عىل الفيدرالية الخاصة بك، فقد تكون مؤهال

ي تتيح ما يصل إىل 
ا إضافًيا من المزايا.  13المزايا الممتدة، والتى

ً
نامج عىل متطلبات صارمة للبحث عن  أسبوع يحتوي هذا الير

عد عواقب عدم تلبية متطلبات البحث عن وظيفة هذه  
ُ
ي تختلف عن متطلبات البحث عن وظيفة العادية للبطالة. ت

وظيفة، والن 
سل إليك إرشادات إلجراء البحث عن وظيفة. وخيمة. إذا تقدمت بط تعرف عىل  لب وتأهلت للحصول عىل المزايا الممتدة، فسي 

ية(.  المزايا الممتدة المزيد حول المزايا الممتدة وكيفية التقديم عىل صفحة  )باللغة اإلنجلير 

 

 وظيفة  على العثور أجل من مساعدة على الحصول
ا، 
ً
ي العثور عىل وظيفة؟ إذ

ز
ي التواصل مع خبي  متخصص لمساعدتك ف

ز
 هنا من أجلك!  WorkSourceهل ترغب ف

ي  
ي مجتمعك، أو تحديد فرص التدريب أو    WorkSourceيمكن لموظق 

توصيلك بأصحاب العمل الذين يتم تعيينهم اآلن ف 
ي ال

ي تحسير  مهاراتك ف 
 تطبيق والمقابلة. مساعدتك ف 

 إليك ما يجب فعله: 

اضًيا.  WorkSourceأفضل طريقة للتواصل مع أحد أعضاء فريق  •  هي افي 

يتم إعادة فتحها لتقديم الخدمات شخصًيا. قد يكون هذا  WorkSourceوإذا كان هذا ال يناسبك، فإن بعض مكاتب  •
 عن طريق التعيير  فقط. 

ية( للعثور عىل الخيارات المتاحة ) WorkSourceمحدد موقع مكتب يرجر االنتقال إىل صفحة  • باللغة اإلنجلير 
ي منطقتك. 

اضية والشخصية ف   للخدمات االفي 

صفحة مع عودة المطلب حير  التنفيذ. يرجر مراجعة  WorkSourceنتوقع أن يكون الطلب مرتفًعا عىل خدمات  •
ية( للعثور عىل أفضل طريقة للتواصل ) WorkSourceWA.comمحدد موقع المكتب عىل  مع خبير باللغة اإلنجلير 

WorkSource   .ي مجتمعك
 ف 

http://www.careeronestop.org/
http://www.careeronestop.org/
http://www.careeronestop.org/
https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
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:  WorkSourceحدد موقع مكتب   المحىلي أو مركز التوظيف األمريكي
 

 WorkSourceWA.com واشنطن: 

 5627-872-877أو  careeronestop.org خارج واشنطن: 

 

قسم ضمان العمل هو صاحب عمل/ برنامج يتسم بتكافؤ الفرص. المساعدات والخدمات المساعدة متاحة عند الطلب لألفراد ذوي اإلعاقة. تتوفر  
ا. خدمة إحالة واشنطن:  خدمات المساعدة اللغوية لألفراد ذوي الكف

ً
ية مجان ي اللغة اإلنجلير 

 711اءة المحدودة ف 

 

 

https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://www.careeronestop.org/

