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 العودة إىل العمل 
 

ي األسبوع من  لالعودة من جديد  ُمهم: 
 
ط البحث عن وظيفة. ابدأ أنشطة البحث عن وظيفة ف   يوليو. تفضل بزيارة 10إىل  4شر

اطات البحث عن وظيفة  لمزيد من المعلومات.  صفحة اشتر

كات بخدمات البطالة وإعادة التوظيف، نقدم:   لدعم العمال والشر

 فرص العمل والتدريب المتاحة للعمال.  •

•   .  موارد للحفاظ عىل القوى العاملة الماهرة من الموظفي  

 . معلومات عن أحقية االستفادة من إعانة البطالة •

 . العودة إىل العملعروض حول  التوجيه واإلرشاد  •

.  غب  ذلك  •   الكثب 

 معلومات خاصة بالعمال

 هل تم استدعاءك للعودة إىل العمل لكنك لم تستطيع العودة؟ 

ي الوقت الراهن عىل إعانات بطالة وال تستطيع العودة إىل العمل عندما تستدىع إىل العودة إليه )سواًء كانت  
إذا كنت تحصل ف 

ي تكوين أرائك. تعرف عىل المزيد عن متى يمكنك  
هذه العودة إىل الوظيفة القديمة أو إىل وظيفة جديدة(، يمكننا مساعدتك ف 

  . رفض فرصة العودة إىل العمل من خالل

 العثور على وظيفتك التالية
WorkSource  هنا لمساعدتك 

ي 
ية() WorkSource Washington• ابحث عن فرصة العمل المناسبة ف  . نظًرا لألزمة، فإن مكاتب  باللغة اإلنجلب  

WorkSource  عىل مستوى الوالية مغلقة حالًيا للخدمات الشخصية، ولكن ال يزال بإمكانك الحصول عىل المساعدة عن
ة.  باللغة  )  urceWA.comWorkSoانتقل إىل طريق االتصال بمكتبك المحىلي أو طرح األسئلة من خالل الدردشة المباشر

ية(   للحصول عىل مزيد من المعلومات.  اإلنجلب  

ية( WorkSourceنظام • استكشف المزيد من الوظائف وفرص التدريب المقدمة من خالل   . )باللغة اإلنجلب  

ية( ) WorkSourceWA عىل  ورش العمل القادمةانظر  . قل مهاراتك للحصول عىل وظيفةاص•  ي منطقتك.  باللغة اإلنجلب  
 ف 

ية( • لتأمي   الوظيفة المناسبة، احض    . حدث التوظيف )باللغة اإلنجلب  

 فرص الحصول عىل وظيفة أو فرص تعليمية. 

ي تريدها، يرج  زيارة الموقع •
  للتعرف عىل التعليم والتدريب الذي تحتاجه للحصول عىل الوظيفة التى

Washington Career Bridge  .)ية  )باللغة اإلنجلب  

ي العودة للدراسة أو الحصول عىل المزيد من التعليم، يرج  زيارة  •
 إذا كنت تفكر ف 

College & Career Compass Washington  .)ية  )باللغة اإلنجلب  

ية( Learn About an Occupationحول معرفة المزيد عن الوظيفة يرج  زيارتنا صفحتنا  • للتعرف   )باللغة اإلنجلب  
اطات التعليمية واألجر واالتجاهات التوظيفية ومصادرها، أو الستكشاف المهن.  ي واالشبى

 عىل التوصيف الوظيف 

https://esd.wa.gov/UI-languages/arabic#jsr
https://esd.wa.gov/UI-languages/arabic#refuse
https://seeker.worksourcewa.com/
http://www.worksourcewa.com/
http://www.worksourcewa.com/
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=events
http://www.careerbridge.wa.gov/
http://www.careerbridge.wa.gov/
http://www.careerbridge.wa.gov/
http://www.careerbridge.wa.gov/
https://compass.wsac.wa.gov/
https://esd.wa.gov/labormarketinfo/learn-about-an-occupation#/search
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 . ي الوقت الحاىلي
ي تعي   موظفي   ف 

 تعرف عىل القطاعات التى

ية( للحصول عىل  Supply/Demand Report الموارد وطلب التقارير صفحة ع عىل يرج  االطال  • لدينا )باللغة اإلنجلب  
ي بشأن  تحليل فجوة الوظائف إىل جانب  

نت وبيانات قسم األمان الوظيف  مقارنات شهرية لمنشورات الوظائف عب  اإلنبى
 ضد البطالة.  مقدمي طلبات التأمي   

نت  • ية( لمعرفة   Jobs and training pageالخاصة بالوظائف والتدريب يرج  زيارة صفحتنا عىل اإلنبى )باللغة اإلنجلب  
  عن وظيفة.  المزيد عن معلومات البحث

 

. المساعدات اإلضاف ئ عد قسم أمن العمل بمثابة صاحب/برنامج عمل متكاف  ية والخدمات متاحة عند الطلب لألفراد ذوي اإلعاقة. تتوفر خدمات يُ
ي 
ل ف  ا. خدمة المرحِّ

ً
ية مجان ي اللغة اإلنجلب  

  Washington: 711المساعدة اللغوية لألفراد ذوي الكفاءة المحدودة ف 

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

