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 وجوی شغل الزامات جست 
 

  شود. وجوی شغل دوباره اعمال یمالزامات جست

وع این همهفرماندار با حمایت قانون  ،COVID-19در نتیجه بحران  ی اقدام به تعلیق الزامات جستگذار، در شر وجوی شغل گیر
ز به حالت قبل برگشته است. بهجست کرد.همانطور که اقتصاد در حال بازیابی است، الزامات  ، برای اینکه وجوی شغل نیر عباربی

ایط دریافت مزایای بیکاری بمانید، باید به دنبال شغل باشید و حداقل سه فعالیت  وجوی شغل تأییدشده را در جست واجد شر
  هفته ثبت کنید. 

 به حالت قبیل برگشته است؟این الزامات جست
ی
  وجوی شغل چه زمان

وع کنید.  10تا  4وجوی شغل خود را از هفته های جستفعالیت    ژوئیه شر

وع هفته فعالیت    کنید.   ژوئیه و هر هفتۀ متعاقب این تاری    خ که به مزایا نیاز دارید، گزارش 11های خود را از شر

 در این صفحه

  وجوی شغل  های جست  فهرست فعالیت•

   سؤاالت متداول•

ی شغل•    دریافت کمک در یافت 

 شغل وجویجست هایفعالیت  فهرست
 وجوی شغل به نفع خود استفاده کنید های جستاز فعالیت

ایط دریافت مزایا بمانید،  های جستجدول زیر حاوی فهرست اخیر فعالیت  وجوی شغل تأییدشده است. برای اینکه واجد شر
، مساعدت  Pandemic Emergency Unemployment Compensation) PEUCباید در صوربی که بیمه بیکاری منظم یا 

ایط همه ی( دریافت یمبیکاری اضطراری در شر  ورد را برای هر هفته تکمیل کنید. اگر کنید، سه مگیر
PUA (Pandemic Unemployment Assistance ،ایط همه ی( دریافت یم مساعدت بیکاری در شر کنید، باید یک  گیر

 توصیه یم
ً

 کنیم که سه فعالیت را تکمیل کنید. فعالیت تأییدشده را تکمیل کنید؛ البته اکیدا

ش داده   این فهرست را گسیی
ً

ا ها را توان آن های زیادی ارائه دهیم که یموجوی شغل شما معنادارتر شود و گزینه جست ایم تا اخیر
 صورت مجازی انجام داد! به

ز شغل مدنظرتان از این   و هستند، پس فارغ از تجربه یا صنعت شما، برای یافتی کارفرمایان در شتاش ایالت در حال جذب نیر
ید های جستفعالیت   . وجوی شغل بهره بگیر
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تأییدشده  های ثبتایده وجوی شغل تأییدشدهفعالیت جست  نوع فعالیت
مزایای  برای

  تمدیدشده*

،  تماس با کارفرما  تماس با کارفرما )درخواست، مصاحبه اطالعابی
 وگوی متعاقب( مصاحبه شغیل، ایمیل یا گفت 

عنوان شغیل یا شماره ارجاع، 
وکار، نام کارفرما یا کسب

مربوط به نحوۀ اطالعات 
  ، تماس )حضوری، آنالین، تلفنز

ها( ایمیل یا سایر روش
اطالعات تماس کارفرما یا 

 وکار کسب 

X 

WorkSource    شات از صفحۀ  اسکرین  WorkSourceWA.comایجاد حساب در نشابز
 خود  حساب

  

WorkSource تان را در رزومهWorkSourceWA.com بارگذاری 
  جستجو سازید کنید و آن را برای کارفرمایان قابل

ای از  شات یا نسخه اسکرین
 رزومه شما

  

WorkSource   کت در کارگاه حضوری یا مجازی تحت حمایت مایل شر
WorkSource 

نام کارگاه، تاری    خ، زمان و مکان 
 برگزاری 

  

WorkSource  کت در نمایشگاه کار مجازی یا حضوری یا رویداد شر
و تماس   WorkSourceاستخدام تحت حمایت مایل 

 با حداقل یک کارفرما 

نام رویداد، تاری    خ و اطالعات 
مربوط به مکان یا نحوۀ حضور 

 شما، نام کارفرما 

  

WorkSource  کت در کلوپ شغل تحت حمایت مایل شر
WorkSource 

نام کلوپ، تاری    خ، مکان یا نحوۀ 
 حضور شما 

  

WorkSource  کت در نوبت اول یا نوبت متعاقب   RESEAشر
(Reemployment Services and Eligibility 

Assessment  ، ارزیابی صالحیت و خدمات اشتغال
 مجدد( 

یا   نام فعالیت، تاری    خ و مکان
 نحوۀ تکمیل 

  

WorkSource  کت در کلوپ شغل عمویم تحت حمایت مایل شر
WorkSource 

نام فعالیت، تاری    خ و مکان یا  
نحوۀ حضور )مجازی یا 

 حضوری( 

  

WorkSource  مالقات با مربی شغیل یا متخصصWorkSource 
ز از خدمات عنوان   Iجهت اطالع یافتی

نام فعالیت، تاری    خ و مکان یا  
 تکمیل نحوۀ 

  

WorkSource نوییس در برنامه عنوان نامI-B  قانونWIOA 
(Workforce Innovation and Opportunity 

Act ،  وی کار( و ایجاد کردن قانون فرصت و نوآوری نیر
 طرح اشتغال فردی 

نام فعالیت، تاری    خ و مکان یا  
 نحوۀ تکمیل 

  

WorkSource نوییس در برنامه عنوان نامI-B  قانونWIOA  و
دریافت حداقل یک شویس شغیل پایه یا سفارشر 

کت در آماده  وی کار، دوره کسب نظیر شر سازی نیر
  مدت. ای کوتاه حرفهسواد مایل یا پیش 

نام فعالیت، تاری    خ و مکان یا  
 نحوۀ تکمیل 

  

http://www.worksourcewa.com/
http://www.worksourcewa.com/
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WorkSource  کت در آموزش کارگران متصدی تحت عنوان   I-Bشر
 WIOAقانون 

فعالیت، تاری    خ و مکان یا  نام 
 نحوۀ تکمیل 

  

WorkSource  کت در کارآموزی یا تجربه شغیل با دستمزد یا بدون شر
 WIOAقانون   I-Bدستمزد تحت عنوان 

نام فعالیت، تاری    خ و مکان یا  
 نحوۀ تکمیل 

  

WorkSource   کت در آموزش ضمن خدمت تحت عنوان   I-Bشر
 WIOAقانون 

مکان نام فعالیت، تاری    خ و 
 تکمیل 

  

پژوهش بازار کار را در  سایر
   انجام  esd.wa.gov/labormarketinfoنشابز

 دهید 

لینک به اطالعات یا 
 شات از آن اسکرین

  

تماشای ویدیوی آنالین، برای مثال  سایر
ژوهش شغل  در مورد موضوع پ  YouTubeویدیوی

ز معرفز عنوان )به ز رزومه  مثال، نحوۀ نوشتی نامه، نوشتی
 های مصاحبه(و مهارت

شات از لینک ویدیو یا اسکرین 
وع ویدیو   صفحه شر

  

ای جهت ثانیه 30سازی »نطق آسانسوری« آماده  سایر
 استفاده در نمایشگاه کار یا در طول مصاحبه

   شات یا سند اسکرین

وجوی شغل های جست ایجاد حساب جدید در سایت  سایر
ها دارید  روزرسابز حسابی که در این سایت یا به

(Indeed ،LinkedIn ،Glassdoor ، 
 CareerBuilder ،Monster ،Google Careers  و

ه( و جست  وجوی مشاغل موجودغیر

لینک پروفایل خود و صفحه 
گیه کار یا اسکرین شات از  آ

 هاآن 

  

نامه در ساخت حساب و قرار دادن رزومه و معرفز  سایر
 وجوی شغل آنالین های جستبرنامه

)Hiring Solved ،Bright Move ،Job Scan  
ه( و  غیر

دهندۀ ایجاد  لینک صفحۀ نشان 
گیه موفقیت  ز حساب و آ آمیر

شات  کار خاص است یا اسکرین
 از آن

  

نامه یا  به موافقتلینک  نام نزد شویس یا مربی شغیل خصویصثبت سایر
 شات از آن اسکرین

  

کننده یا  نام نزد شویس بنگاه کاریابی یا استخدام ثبت سایر
 سازمان کاریابی دائم 

ای که  شات از صفحه اسکرین
 نام شماست بیانگر ثبت 

  

کت در دوره یا وبینار جست  سایر وجوی شغل تحت شر
 های کاریابی حایم مایل سازمان 

دهنده  نشان لینک به صفحه 
 شات از آن تکمیل یا اسکرین 

  

حضور در نمایشگاه کار مجازی یا حضوری یا رویداد  سایر
 استخدام و مراجعه به حداقل یک کارفرما 

نام از نماینده ایمیل یا نامه ثبت
نمایشگاه کار؛ نام کارفرما یا 

وکار، اطالعات مربوط به کسب 
نحوۀ برقراری ارتباط )حضوری،  

، ایمیل یا سایر  آنالین، تلف نز
ها(، اطالعات تماس  روش

 وکار کارفرما یا کسب 

X 

https://esd.wa.gov/labormarketinfo
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ی سایه  سایر کت در یادگیر صورت مجازی یا ای شغل بهشر
 از راه دور

کنی نامه یا ایمیل از طرف 
صورت فردی که شغل او را به

اید. اگر این  ای آموختهسایه 
ی سایه  ای شغل برای یادگیر

نشده  فرصت شغیل تصدی 
عنوان توان آن را به یم است، 

تماس با کارفرما جهت مزایای 
  بیشیی به شمار آورد. 

X 

کت در کلوپ شغل خصویص یا اجتماع  سایر نامه یا ایمیل از طرف حایم مایل  شر
 یا شپرست کلوپ

  

کت در  سایر ، آموزش on-the-job training) OJTشر
 ضمن خدمت( خصویص

کت، نوع سمت شغیل   نام شر
فعالیت و مکان یا نحوۀ تکمیل. 

ی سایه  ای شغل اگر این یادگیر
نشده  برای سمت شغیل تصدی 

عنوان توان آن را به است، یم 
تماس با کارفرما جهت مزایای 

  بیشیی به شمار آورد. 

X 

سنج آنالین )مانند تکمیل پرسشنامه رغبت سایر
Myers/Briggs ،My Next Move ،Strong) 

شات  اسکرین لینک به نتایج یا 
 از آن

  

شات  لینک به نتایج یا اسکرین ACT WorkKeysتکمیل ارزیابی  سایر
 از آن

  

 برای کار سایر
ی

شده  شات یا کنی اسکناسکرین دریافت گوایه میل آمادگ
 از گوایه 

  

کت در دوره کامپیوتر یا مهارت  سایر ای از  شات یا نسخه اسکرین های شغیل شر
 نامرسید ثبت 

  

کت در کالس یا دوره سواد کامپیوتر  سایر ای از  شات یا نسخه اسکرین شر
 نامرسید ثبت 

  

کت در دوره یا کالس  سایر   ESLشر
(English as a Second Language ، انگلییس

 عنوان زبان دوم(به

نام، تاری    خ و مکان،  
شات یا اسکن رسید  اسکرین

 نام ثبت

  

کت در دوره  سایر ی شر  LinkedInهای تأییدشده یادگیر
Learning های  های برگزارشده در پلتفرمیا دوره

ی آنالین مشابه که گوایه تکمیل صادر یم    کنند. یادگیر

لینک به صفحه تکمیل دوره یا 
 شات از آن اسکرین

  

کت در کارآموزی یا تجربه شغیل با دستمزد یا بدون  سایر شر
 دستمزد در بخش خصویص 

   مه یا ایمیل از طرف کارفرما نا

فقط افراد 
فرما و/یا خویش 

صاحبان 
 وکار کسب 

یان جدید یا احتمایل. تبلیغ کسب  شات  لینک به تبلیغ یا اسکرین وکار خود برای مشیی
از آن )دیجیتال، روزنامه، رسانه 

ه(   اجتماع و غیر
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فقط افراد 
فرما و/یا خویش 

صاحبان 
 وکار کسب 

کنی یا تصویری از پیشنهاد  پیشنهاد برای مشاغل. ارائه 
 شده برای مناقصه. ارسال 

  

فقط افراد 
فرما و/یا خویش 

صاحبان 
 وکار کسب 

یان احتمایل یا سابق.  نام، تاری    خ تماس و اطالعات  تماس با مشیی
تماس )ایمیل یا شماره تلفن(  

ی که با وی تماس  مشیی
 اید. گرفته 

  

فقط افراد 
فرما و/یا خویش 

صاحبان 
 وکار کسب 

های حضور در وبینار یا کارگاه جهت تقویت مهارت 
ی تجارت جدید.   مرتبط با شغل یا یادگیر

نام یا ایمیل تأییدکننده نامه ثبت
حضور، یا گوایه تکمیل کارگاه یا 

 وبینار. 

  

فقط افراد 
فرما و/یا خویش 

صاحبان 
 وکار کسب 

چک، یا مشاوره با وکار کو استفاده از خدمات کسب 
ز   SBDCمتخصصتر

(Small Business Development Center ، مرکز
وکارهای کوچک( )برای مثال، استفاده از توسعه کسب 

هابی نظیر سایتخدمات وب 
www.business.wa.gov یا www.sba.gov) 

تأیید بازدید  شات برای اسکرین
وکار  سایت خدمات کسب از وب

کوچک یا ارتباط برقرار کردن  
 آن.  با

نام و اطالعات تماس متخصص  
SBDC. 

  

  

فقط افراد 
فرما و/یا خویش 

صاحبان 
 وکار کسب 

های مستمر و فعال هابی که بیانگر تالشسایر فعالیت 
 وکار شماست. جهت ایجاد کسب

شات یا تصویری از اسکرین
ای خود نزد جوز حرفهتمدید م

اداره صدور مجوز یا مجوز  
 وکار نزد اداره درآمد. کسب 

نام و اطالعات تماس مسئول 
صدور وام در رابطه با وام  

 وکار شما. کسب 

شات یا برچسب زمابز اسکرین
سایت برای  های وبروزرسابز به

 وکار شما. سایت کسب وب

شات از رویداد اسکرین
کت شبکه  سازی که در آن شر

 داشتید یا آن را برگزار کردید. 

  

( اعطای مزایا را به مدت ، Extended Benefits) EB برنامه * سازد، اما الزامات هفته بیشیی مقدور یم 20مزایای بیشیی
انهوجوی شغل سخت جست  های جدول دارای عالمت تیک به این معنز است که از الزامات شود. فعالیتتر یمگیر
انهسخت EBوجوی شغل جست  س نیست.  Washingtonدر حال حاضز در ایالت  EBتری برخوردار هستند. گیر  در دسیی

 

http://www.business.wa.gov/
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 شغل  وجویجست متداول  سؤاالت
ایط همه ی )در حال دریافت مساعدت بیکاری در شر  هستم. باید دنبال شغل باشم؟ ( PUAگیر

ز در بله.   ملزم هستید حداقل یک فعالیت جست PUAحنی در صورت قرار داشتی
ً

وجوی شغل تأییدشده را تکمیل کنید. اکیدا
 کنیم که حداقل سه فعالیت را تکمیل کنید، زیرا: توصیه یم 

وجوی فعاالنه شغل پیش از این تاری    خ  جست  به اتمام برسد.  2021در اوایل ماه سپتامیر  PUAقرار است مزایای  •
 رو نشوید. با مشکل روبه کمک خواهد کرد هنگام اتمام مزایا 

ی باعث یم • ی شود. همچنتر  بررش شود از مشکالت احتمایل در آینده جلوگیر
ً

اگر نیاز باشد مطالبه شما را مجددا
ایط مزایای بیکاری منظم هستند، تکمیل سه  PUAجای  های گذشته بهکنیم، و متوجه شویم هفته  واجد شر

های مازاد در برخوردار شوید و ممکن است از مشکالت یا پرداخت شود از مزایای بیکاری منظموجو باعث یمجست 
ی کند. در صفحه هفته  توانید سایت ما )به زبان انگلییس( یم وب هشدار مطالبه احتمایل جدید های گذشته جلوگیر

ی در مورد دلیل   تان توسط ما به دست آورید. ارزیابی مجدد مطالبه اطالعات بیشیی

 

وجوی شغل را  های جست توانم کار کنم. همچنان باید فعالیتهستم نم  COVID-19پذیر از آنجا که در دسته افراد آسیب
  تکمیل کنم؟

ایط مزایا بمانید، باید فعالیت  بله.   وجوی شغل را تکمیل کنید. های جست اگر بیکار هستید، طبق قانون برای اینکه واجد شر

 صورت مجازی انجام دهید. ها را بهتوانید آن های زیادی وجود دارد که یمدر نظر داشته باشید که فعالیت  •
ز یم  • ل امکان همچنتر ز  پذیر باشد. توانید به دنبال شغیل مناسب بگردید که انجام آن در میز

 

ایط  ی )همهدر حال دریافت مساعدت بیکاری اضطراری در شر وجوی شغل برای من هستم. الزامات جست( PEUCگیر
 متفاوت است؟

، الزامات جست  ایط دریافت مزایا بمانید، خیر وجوی شغل شما با الزامات بیمه بیکاری منظم یکسان است. برای اینکه واجد شر
 وجوی شغل تأییدشده را در هفته تکمیل کنید. باید حداقل سه فعالیت جست 

 

  وجوی شغل را تکمیل کنم؟های جستوکار هستم. همچنان باید فعالیتیا صاحب کسب / فرما و من خویش

ایط دریافت مزایا بمانید باید فعالیت  ، برای اینکه واجد شر وجوی شغل را تکمیل کنید. اگر در حال های جست بله. از نظر قانوبز
دریافت مزایای بیکاری منظم هستید، باید حداقل سه  هستید، باید حداقل یک فعالیت را تکمیل کنید. اگر در حال PUAدریافت 

 فعالیت را تکمیل کنید. 

 ای که باید در ذهن بسپارید: سه نکته

 شود. ها شامل ارائه درخواست شغل نزد سایر کارفرماها نم اغلب فعالیت  .1
خورداری از این الزامات ایم تا بر وکار را اضافه کرده فرما و صاحبان کسبهای تأییدشده مختص افراد خویش ما فعالیت .2

 تر شود. برای شما معقوالنه
های تأییدشده را تکمیل کنید. مجبور نیستید فقط به این توانید هر کدام از فعالیت برای برخورداری از الزامات، یم .3

دازید. فرما و صاحبان کسب های تأییدشده برای افراد خویش فعالیت   وکار بیی

 

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


  

 7    2021 هیژوئ 12به روز شده: 
 

ی، بهدلیل همهبه  کنم. باوجوداین، باید برای دریافت مزایای بیکاری دنبال شغل بگردم؟ وقت کار یم صورت نیمهگیر

ز کار تمام بله. حنی اگر کار نیمه   وقت هستید. وقت دارید، ملزم به دنبال گشتی

 

 بگردم؟توانم کار کنم. باوجوداین، باید برای دریافت مزایای بیکاری دنبال شغل کنم و نم از فرد دیگری مراقبت یم

ایط دریافت مزایای بیکاری بمانید، حنی در صورت مراقبت از فرد دیگری باید همچنان از الزام   بله. برای اینکه واجد شر
ی به مدرسه یا مرکز مراقبت دلیل همهوجوی شغل برخوردار باشید. این مورد شامل کودکابز است که به جست  گیر

 روند. نم روزانه

کنید؟ این برنامه با بیمه بیکاری تفاوت دارد و الزامات متفاوبی خانواده همراه با حقوق دریافت یم مزایای مرخیص استعالجی و 
دیده در خانواده در حال دریافت مرخیص  دلیل کار نکردن موقت و مراقبت از فرد بیمار یا آسیب نسبت به آن دارد. اگر به

شود. برای کسب اطالعات بیشیی در مورد این برنامه، نم وجوی شغل اعمال استعالجی و خانواده هستید، الزامات جست 
طور همزمان از مزایای بیمه بیکاری و مرخیص استعالجی و توانید به)به زبان انگلییس( مراجعه کنید. نم  paidleave.wa.gov به

 خانواده دریافت کنید. 

 

وع الزامات جستپیشنهاد  وع کنم. باوجوداین، باید برای شغیل دارم، اما قصد ندارم آن را پیش از شر وجوی شغل شر
وع شغل جدیدم دنبال کار بگردم؟   دریافت مزایای بیکاری پیش از شر

ی در فهرست آماده به کار به شما اج  ی در فهرست آماده به کار بدهید. قرارگیر ، اما باید درخواست قرارگیر دهد تا زمابز  ازه یمخیر
وجوی شغل به دریافت مزایا ادامه دهید. اطالعات بیشیی در  که دلییل تأییدشده برای دریافت مزایا داشته باشید، بدون جست 

ی در فهرست آماده به کار را در  ی در فهرست آماده به کار و مرخیص صفحه تعدیل موقت،مورد قرارگیر سایت ما )به وب قرارگیر
  زبان انگلییس( مشاهده کنید. 

 

ایط همهاوایل امسال یا قبل  ی که جست تر در شر ی در فهرست آماده به کار  گیر وجوی شغل لغو شده بود برای قرارگیر
ی در فهرست  گردد باید دوباره در درخواست دادم. هنگایم که الزامات به شکل قبل بازیم خواست دیگری مبنی بر قرارگیر

 آماده به کار ارسال کنم؟ 

ی در فهرست آماده به کار که قبلآن دسته از درخواست ایط همههای قرارگیر ی ارائه شده تر در شر اند دیگر معتیی نیستند.  گیر
کارفرمایتان باید دوباره درخواست برداشته شده است، شما یا   2021ژوئیه  4وجوی شغل از اکنون که دستور اجرابی لغو جست

ی در فهرست آماده به کار ارائه کنید. اطالعات بیشیی در این مورد را در  ی در فهرست آماده قرارگیر صفحه تعدیل موقت، قرارگیر
 ( مشاهده کنید. سایت ما )به زبان انگلییسوب به کار و مرخیص

 

 چه الزامات اصیل برای درخواست مزایای بیکاری وجود دارد؟ 

 هنگام درخواست مزایای بیکاری، باید: 

 قادر به کار کردن باشید.  •
 آمادۀ کار کردن باشید.  •
ز دیگری به شما گفته شده باشد. به •  طور فعال به دنبال شغل مناسب باشید، مگر چیر
 در خارج از  WorkSourceنزد مرکز اشتغال  •

ی
نام ثبت( Washingtonیا مرکز اشتغال محیل )در صورت زندگ

 باشید.  کرده

ایط دنبال کار مناسب باشید و فهرست جست هنگام دریافت مزایای بیکاری، باید به وجوی شغل خود را ثبت کنید تا واجد شر
توانید این  وی شغل تأییدشده را برای هر هفته ثبت کنید. یموج مزایا بمانید. شما ملزم هستید مجموع ترکینی سه فعالیت جست 

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
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 خود به
ی

گزارش توانید از  اید، یمصورت آنالین ثبت کنید یا اگر از طریق تلفن گزارش کرده اطالعات را هنگام ارائه دعوی هفتگ
تواند در ها و خدمابی است که یمدارای برنامه  WorkSource)به زبان انگلییس( استفاده کنید.  وجوی شغلکاغذی جست 
 تر شما به کار به شما کمک کند بازگشت شی    ع 

گایه از این مسئولیتولیت وجوی شغل خود از مسئبسیار مهم است که هنگام اجرا و ثبت جست گاه باشید؛ آ ها باعث هایتان آ
ی از اشتباهابی یم   شود که اگر رخ دهند، ممکن است مجبور شوید مزایای دریافنی را برگردانید. پیشگیر

 

م؟توانم یک فعالیت را بیش از یک بار انجام دهم و آن را برای چند فعالیت جست یم   وجوی شغل در نظر بگیر

، نم  ید. وانید یک فعالیت یکسان را بیش از یک بار انجام دهید و آن را ]بهتخیر عنوان فعالینی جداگانه[ در نظر بگیر
 مثال: عنوان به

عنوان فعالینی توانید یک ویدیو را چندین بار تماشا کنید یا چندین بار برای یک شغل درخواست دهید و اینها را بهنم  •
ید.   جداگانه در نظر بگیر

مثال، یک ویدیو در مورد عنوان وجوی شغل را در یک هفته تماشا کنید )بهتوانید ویدیوهای مختلف مرتبط با جستیم •
ز رزومه( یا برای شغلمصاحبه در زمینه تجربه کت های برتر و یک ویدیو در مورد نوشتی های مختلفز در یک شر

 ها را حساب کنید. درخواست دهید و هر یک از این درخواست 

 

 هستید؟ ( American Job Centerمحیل یا مرکز کاریانر آمریکا ) WorkSourceنام در اداره ملزم به ثبت

ایالت  WorkSourceصورت خودکار از طریق اداره هستید، پس از ارسال دعوی بیکاری خود به Washingtonاگر ساکن 
Washington   ز بر اساس زیپنام یمبرای کار ثبت د. اگر خارج از د شما صورت یمکشوید.این تعیتر سکونت  Washingtonگیر

ز پرداخت مزایای بیکاری خود، نزد مرکز کاریابی آمریکا  نام کنید. اگر ثبتدارید، باید ظرف یک هفته از تاری    خ دریافت اولتر
مکان  حده یا کانادا نقل اید و سپس به محل دیگری در ایاالت متثبت کرده  Washingtonدرخواست اولیه خود را برای مزایا در 

ایط دریافت مزایا بافی خواهید ماند. باید در محل کرده  ایط بودن برخوردارید، واجد شر اید و همچنان از تمام الزامات واجد شر
ز نزدیک سکونت خود به دنبال کار باشید و برای کار ثبت  به خود، به  WorkSourceترین اداره نام کنید. برای یافتی

 )به زبان انگلییس( مراجعه کنید.  WorkSourceWa.com نشابز 

 

 در صورن  که خارج از ایالت باشم باید چکار کنم؟

 یم
ی

ز پرداخت در مکان کرده ای جدید نقل به منطقهکنید یا اگر در ایالنی دیگر زندگ اید، باید ظرف یک هفته از تاری    خ صدور اولتر
)به زبان  servicelocator.orgسایت نام کنید. از طریق وب شده خود، برای کار نزد مرکز کاریابی آمریکا ثبتدعوی جدید یا فعال

نام صورت آنالین ثبتتوانید نشابز مرکز کاریابی آمریکا را پیدا کنید. در بسیاری از موارد، ممکن است قادر باشید به انگلییس( یم
ید. کنید. برای اطالع از نحوۀ تکمیل فرایند ثبت   نام، با اداره محیل خود تماس بگیر

 اید رد خواهد شد. نام نبوده هابی که ثبتکنید، درخواست شما برای مزایا در هفتهنام ناگر برای کار ثبت 

 

 در صورن  که خارج از کشور باشم باید چکار کنم؟ 
 

ز ایاالت متحده هستید، باید به دنبال کار حضوری یا از راه دوری باشید که  اگر خارج از ایاالت متحده، پورتوریکو یا جزایر ویرجتر
 در کشوری که در آن حضور دارید هیچ منع قانوبز نداشته باشد. انجام آن کار 

ز ایاالت  اگر به دلیل پیشنهاد شدن کار به شما، یم   به ایاالت متحده، پورتوریکو یا جزایر ویرجتر
ً

توانید برای ادامه دادن کار فورا
ز به جست توانید در این مکان متحده برگردید، یم دازید. ها نیر  وجوی شغل بیی

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://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://www.worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
https://www.careeronestop.org/LocalHelp/service-locator.aspx
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 در الزامات جست
 
 وجوی شغل وجود دارد؟ آیا استثنائان

 همه، از جمله دریافت 
ً

ایط محدود. تقریبا  باید به دنبال شغل مناسب بگردند. موارد استثنا: ، PUAکنندگان بله، اما فقط در شر

 تأییدشده توسط مسئول آموزش. ایم، نظیر مزایای آموزش یا آموزش صالحیت شما را برای برنامه آموزشر تأیید کرده  •

 ایم. تأیید کرده  SharedWorkصالحیت شما را برای  •

ی در فهرست آماده به کار تأیید کرده  •  ایم. صالحیت شما را برای قرارگیر

برنامه همیاری خود اشتغایلSEAP (Self-Employment Assistance Program ، )صالحیت شما را برای  •
 ایم. کرده  تأیید

 اید. یه ارجاع کامل اعزام شده از طریق اتحاد •

 بیکار هستید )و توسط اداره مربوطه تأیید شده  •
ً

 اید(. شما نسبتا

 شده فعال در برنامه کارآموزی برق تأییدشده هستید. کارآموز برق ثبت •

 اید. برای حضور در بخش کالش آموزش کارآموزی اجباری تأیید شده  •

 فرما بر شما تأثیر دارد. در اعتصاب حضور دارید یا تعطییل کار توسط کار  •

 وجوی شغل را تکمیل کنید:  در موارد زیر باید فقط یک فعالیت جست

 توصیه یم هستید.  PUAدر حال دریافت  •
ً

هستید، سه فعالیت  PUAکنیم که اگر در حال دریافت با وجود این، قویا
، سؤال مربوطجست  را در این صفحه  PUAبه  وجوی شغل تأییدشده را تکمیل کنید. برای کسب اطالعات بیشیی

 مشاهده کنید. 

 یا تعقیب ]توسط فرد[ ترک کرده کار را به  •
ی

اگر اداره به این نتیجه برسد که دلیل شما برای اید. دلیل خشونت خانگ
 بودن یا تعقیب شدن قابل 

ی
ایط دریافت مزایا  ترک کار به علت قربابز خشونت خانگ قبول است، برای اینکه واجد شر

 اید یک فعالیت تأییدشده را در هفته تکمیل کنید. بمانید فقط ب

وجوی شغل تأییدشده را تکمیل کنند. هنگایم که دعوی بیکاری خود را  دیگر متقاضیان ملزم هستند حداقل سه فعالیت جست 
 وجوی شغل را به شما متذکر خواهیم شد. کنید، الزامات جست ارائه یم

د، باید با برخورداری از الزامات اعزام اتحادیه ما به دنبال شغل باشید. اتحادیه  توجه: اگر عضو اتحادیه با ارجاع کامل هستی 
 کند. شود که اعضای خود را از طریق ارجاع یا اعزام به مشاغل معرفز یمای گفته یمارجاع کامل به اتحادیه 

 

 اند؟ وجوی شغل من رد شدههای جستتوانم متوجه شوم که آیا فعالیتچطور یم 

وجوی . باید به جستاید به شما اطالع خواهیم دادتان که انتخاب کرده ت کتنر از طریق روش مکاتبۀ ترجیح صور ما به
وجوی شغل هستید،  شغل ادامه دهید، مگر اینکه اداره به شما اطالع دهد که نباید این اقدام را ادامه دهید. اگر ملزم به جست

ز   Washingtonوجوی شغل ایالت ید دارای الزامات جستکنای که مزایا را مطالبه یم باید در هر هفته  باشید )مگر اینکه چیر
 دیگری به شما اطالع دهیم(. 

 

 تماس با کارفرما چیست؟

وری را برای درخواست این ِسمت از مخاطب انجام دهید تا این اقدام به عنوان هنگام استعالم ِسمت شغیل، باید تمام مراحل ضز
ید. اگر برای  وجوی شغل به فعالیت جست  شمار آید.هنگام پرسش در مورد شغل یا درخواست شغل باید با کارفرما تماس بگیر

و نماید و متوجه شده اید یا آن را استعالم کرده شغیل درخواست داده  د، اگر  اید که کارفرما در حال استخدام نیست یا نیر گیر
و نمنم  د، همچنان یم دانستید که کارفرما در حال استخدام نیست یا نیر عنوان تماس با کارفرما در  توانید استعالم خود را بهگیر

ید. باید این حقیقت را در گزارش جست  توانید با کارفرما  ها یموجوی شغل خود ذکر کنید. از طریق این روشنظر بگیر
ید:  تماس  بگیر
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 ایمیل  •

 فکس  •

نت •  اینیی

 نامه •

 تلفن  •

 مالقات حضوری  •

ه Skype ،Zoomجلسه مجازی با استفاده از خدمات کنفرانس مانند  •  و غیر

 شویس کارفرما کیوسک سلف  •

 

 وجوی شغل خود را ثبت کنم؟ چگونه جست

 خود استفاده یم  eServicesاگر از 
ی

ایط دریافت مزایا باشید، باید برای ارسال مطالبه هفتگ کنید، برای اینکه واجد شر
را دنبال کنید. حنی اگر اطالعات    eServicesثبت کنید.کافز است دستورات  eServicesشغل را در وجوی های جستفعالیت 

 خود به جست 
ی

ارسال کنید، ممکن است از شما بخواهیم  eServicesصورت آنالین از طریق وجوی شغل را با مطالبه هفتگ
ز دلیل توصیهای جست مدرک فعالیت  وجوی خود را نگه دارید.  شود مدارک جست ه یموجوی شغل خود را نشان دهید، به همتر

  هایتان را به ما ارائه دهید. جز زمابز که از شما درخواست نشده است، الزم نیست مدرک فعالیت به

 را از طریق تلفن ارسال کنید، باید گزارش کتنی از فعالیت اگر مطالبه 
ی

وجوی شغلتان را نزد خود نگه دارید.  های جست های هفتگ
توانید دهیم استفاده کنید، اما یم)به زبان انگلییس( که ارائه یم وجوی شغلنویس گزارش جستپیش دهیم از یمترجیح 

وری   وجویهای جستفعالیت  شغل را در مدرگ به انتخاب خود ثبت کنید. در این صورت، این مدرک باید حاوی اطالعات ضز
ز کار مناسب هستید. در صورت درخواست ما، باید این گزارش را به ما  باشد که نشان دهد در حال جست وجوی فعال برای یافتی

 توجه داشته باشید که ممکن است حنی پس از این
ً

که مطالبه هر هفته را متوقف کنید، برای دریافت گوایه  نشان دهید. لطفا
یم. های جستفعالیت   وجو با شما تماس بگیر

ی از ثبت اطالعات ناقص، از   کنیم.  )به زبان انگلییس( استفاده کنید که به شما ارائه یم وجوی شغلگزارش جست برای پیشگیر
ه استفاده کنید و اطالعات را به  از جوهر تیر

ً
 طور واضح بنویسید. لطفا

 

 وجوی شغل خود را ارسال کنم؟ الزم است گزارش جست 

، اما ممکن است آن را در هر زمان درخواست کنیم روز   30روز از اتمام سال مزایای خود یا  30اقل به مدت . باید آن را حدخیر
از توقف دریافت مزایای خود، هر کدام که دیرتر است، نگه دارید. نیاز نیست آن را برای ما ارسال کنید، مگر اینکه آن را از شما 

 درخواست کنیم. 

اصل کنیم که شما به دنبال شغل مناسب آوریم تا اطمینان ح وجوی شغل به عمل یمهای جست ما بررش تصادفز از فعالیت
ای از گزارش)های( وجوی شغل شما داشته باشیم، نسخه هستید. اگر برای بررش انتخاب شوید یا سؤایل در مورد جست

 ها را طبق دستورالعمل ارائه دهید. وجوی شغل شما را درخواست خواهیم کرد و باید آنجست 

ز وقت بممکن است نامه وجوی شغل شما ارسال کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که به های جست ررش فعالیتای را برای تعیتر
وجوی دنبال شغل مناسب هستید، صالحیت شما را برای مزایا بررش کنیم و بر حسب لزوم، در رابطه با نحوۀ بهبود جست 

شود، این نامه را با  یا تلفنز انجام یم صورت حضوریشغل به شما بازخورد ارائه کنیم. برای اطالع از اینکه آیا این مصاحبه به
وجوی شغل خود را آماده کنید. اگر گزارش شما وجود نداشته باشد یا ناقص باشد یا دقت مطالعه کنید. گزارش)های( جست

ز کار مناسب انجام نداده باشید، ممکن است مزایا را رد کنیم. در اینصورت باید مزایای دریافنی  برای تمام اقدام واقیع برای یافتی
 اید. وجوی شغل برخوردار نبوده ها از الزامات جست هابی را برگردانید که در آن هفته هفته 

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://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
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وجو یا  اید، ممکن است نحوۀ اصالح اقدامات جست وجوی شغل را رعایت کرده حنی اگر بتوانید نشان دهید که الزامات جست
ز ممکن است نوبت د یگری را برای شما مشخص کنیم تا برخورداری شما را از بهبود ثبت مدارک را پیشنهاد دهیم.همچنتر

 تأیید کنیم.  الزامات

ز کار مناسب هستید، ممکن است مزایای شما را رد کنیم. اگر  اگر نتوانید نشان دهید که در حال انجام اقدام واقیع برای یافتی
ایط الزامات جستابی دریافت کرده هها را برای هفته مزایای شما را رد کنیم، باید مزایابی را برگردانید که آن وجوی اید که واجد شر

ریزی شده برنامههای مطالبه وجوی شغل را برای تمام هفته های جستاید. عالوه بر این، یک نوبت بررش فعالیت شغل نبوده 
 خواهیم کرد. 

ایر عوامل برای فعالیت شما در بازار  های شما و سها و توانمندی شما باید پیشنهاد شغل مناسنی را بپذیرید که بر اساس مهارت 
ش کار است.اگر مشاغل محدودی در حرفه یا منطقه جغرافیابی شما وجود دارد، بهیی است جست وجوی شغل خود را گسیی

 صورت مجازی یا در مکان یا زمینه دیگری به دنبال شغل بگردید. شود بهمثال، پیشنهاد یم عنوان دهید. به

وع یم د به جستتوانید خود را محدو نم  مثال، اگر راننده اتوبوس هستید و  عنوان شوند. بهوجوی مشاغیل کنید که در آینده شر
وع یمتوانید جست برید، نم در تعطیالت تابستان به ش یم  ز شر شود یا به کاری وجوی خود را محدود به مشاغیل کنید که در پاییر

وع مدارس به اتمام یم ی  )به زبان انگلییس( وب  صفحه خودداری از کار ر رسد. دمحدود کنید که با شر سایت ما به اطالعات بیشیی
 دست پیدا کنید. 

 

WorkSource  وجوی شغل به من کمک کند؟ تواند در جست چگونه یم 

ها، در شبکه کاریابی آمریکا همکاری های وابسته در سایر ایالتسازمان و  Washingtonدر  WorkSourceهای اداره
ز دهند.اغلب خدمات رایگان ارائه یمها خدمات اشتغال و آموزش را به کارفرمایان و کارجویان ارائه یمکنند.آن یم شود. برای یافتی

 )به زبان انگلییس( بازدید کنید.  WorkSourceWA.com به خود، از WorkSourceترین اداره نزدیک 

 یم Washingtonاگر خارج از 
ی

)به زبان انگلییس( یا از   careeronestop.orgترین مرکز کاریابی آمریکا را در کنید، نزدیکزندگ
دهند ها و سایر خدمات ارزشمندی را ارائه یمها، کارگاه کالس  WorkSourceهای پیدا کنید. اداره  5627-872-877ماره  طریق ش 

 به شما کمک کند. که ممکن است در برخورداری شما از الزامات جست 
ی

 وجوی شغل هفتگ

 ذکر شده است:  WorkSourceشده توسط در زیر فهرسنی از خدمات حضوری ارائه

 ها و راهنمای شغیل. ابی مهارتارزی •

ز شغل.  • دهای یافتی  راهیی

ان دستمزد شغل و اینکه به کدام مشاغل نیاز است.  • ز  اطالعات مربوط به میر

گیه •  های کار، رویدادهای استخدام مجازی و حضوری. ارجاع به آ

ز شغل. ها و نوبتارجاع •  های خدمات کمک به یافتی

 های شغیل. برای مصاحبهسازی رزومه خود و آماده شدن کمک در آماده  •

اک • دهای جست اشیی  وجوی شغل با سایر کارجویان. گذاری راهیی

ش به آموزش آنالین رایگان. ارجاع به برنامه • ز دسیی  های آموزش رسم و نیر

های غذا، مشاوره اعتباری رایگان، کمک در زمینه سالمت، مسکن، خدمات همگابز و بسیاری دیگر از ارجاع به بانک •
ز برای اطالع از منابع بیشیی یم منابع اجتم ز دوران بیکاری. همچنتر توانید با اع جهت کمک به شما در پشت ش گذاشتی

ید.  211شمارۀ   تماس بگیر

 وجوی شغل برای این برنامه یکسان است؟در حال دریافت مزایای بیشی  هستم. آیا الزامات جست
س نیست. برای کسب اطالعات بیشیی به  Washingtonحال حاضز در ایالت  )توجه: مزایای بیشیی در  صفحه تمدید  در دسیی

 بروید.  )به زبان انگلییس( مزایا 

ایط مزایای بیشی   PEUCهفته بیکاری منظم و  26اگر از کل  باشید تا  فدرال خود استفاده کرده باشید، ممکن است واجد شر
د.  13ترتیب، مزایا حداکیر بدین انهوجوی شغل سخت این برنامه الزامات جست هفته دیگر به شما تعلق بگیر تری دارد که با گیر

https://esd.wa.gov/unemployment/work/refuse
https://www.worksourcewa.com/
http://www.careeronestop.org/
https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
https://esd.wa.gov/unemployment/benefit-extensions
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وجوی شغل شدیدتر است. اگر وجوی شغل عادی تفاوت دارد. عواقب برخوردار نبودن از این الزامات جستالزامات جست
ایط آن باشید، دستورالعمل  برای مزایای بیشیی درخواست دهید  وجوی شغل را برای شما ارسال  های انجام جست و واجد شر

ی در مورد مزایای بیشیی و نحوۀ درخواست آن  صفحه تمدید مزایا خواهیم کرد.در   ها به  )به زبان انگلییس( اطالعات بیشیی
 آورید.  دست

 

  شغل یافتن در کمک دریافت
ی شغل با متخصص متعهدی ارتباط برقرار کنید؟ در اینصورت  آمادۀ  WorkSourceمایلید جهت دریافت کمک در یافت 

 کمک به شماست! 

و در جامعه شما هستند، این کارک یم  WorkSourceکارکنان  نان  توانند شما را به کارفرمایابز ارتباط دهند که در حال جذب نیر
 های مصاحبه به شما کمک کنند. های آموزش را شناسابی کنند یا در اصالح و تقویت درخواست و مهارتتوانند فرصت یم

 آنچه باید انجام داد: 

ین روش ارتباط با تیم  •  صورت مجازی است. به  WorkSourceبهیی

 جهت ارائه خدمات حضوری باز   WorkSourceپذیر نیست، بعیصز از دفاتر اگر این روش برای شما امکان  •
ً

مجددا
د. شده   اند. ممکن است ارائه خدمات فقط با اخذ نوبت صورت گیر

ز گزینه  •  به برای یافتی
ً

یاب  صفحه ادارههای موجود برای خدمات مجازی و حضوری در منطقه خود، لطفا
WorkSource  ( .مراجعه کنید )به زبان انگلییس 

ین روش برقراری  WorkSourceرود تقاضای خدمات دلیل بازگشت الزامات، انتظار یمبه • ز بهیی باال باشد. برای یافتی
ز   به در جامعه WorkSourceارتباط با یگ از متخصصتر

ً
به  ) WorkSourceWA.comیاب در صفحه اداره تان، لطفا

 زبان انگلییس( مراجعه کنید. 

 محیل یا مرکز کاریابی آمریکا:  WorkSourceپیدا کردن اداره  
 

Washington : WorkSourceWA.com 

 5627-872-877ا ی Washington: careeronestop.orgخارج از 

 

برنامه ارائه  های جاننی ضمن درخواست، برای افراد دچار  های برابر است. خدمات و کمک دهندۀ فرصت اداره امنیت اشتغال یک کارفرما/
س است. خدمات کمک زبابز به  له  صورت رایگان در اختیار افرادی قرار دارد که به زبان انگلییس مسلط نیستند. خدمات ر معلولیت در دسیی

Washington  :711 

 

 

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
https://www.careeronestop.org/
https://www.careeronestop.org/

