الزامات جستوجوی شغل
الزامات جستوجوی شغل دوباره اعمال یمشود.
گیی اقدام به تعلیق الزامات جستوجوی شغل
در نتیجه بحران  ،COVID-19فرماندار با حمایت قانونگذار ،در رشوع این همه ر
ی
کرد.همانطور که اقتصاد در حال بازیاب است ،الزامات جستوجوی شغل ر ز
نی به حالت قبل برگشته است .بهعبارب ،برای اینکه
ی
واجد رشایط دریافت مزایای بیکاری بمانید ،باید به دنبال شغل باشید و حداقل سه فعالیت جستوجوی شغل تأییدشده را در
هفته ثبت کنید.
این الزامات جستوجوی شغل چه ی
زمان به حالت قبیل برگشته است؟
فعالیتهای جستوجوی شغل خود را از هفته  4تا  10ژوئیه رشوع کنید.
فعالیتهای خود را از رشوع هفته  11ژوئیه و هر هفتۀ متعاقب این تاری خ که به مزایا نیاز دارید ،گزارش کنید.

در این صفحه
• فهرست فعالیتهای جستوجوی شغل
• سؤاالت متداول
ی
یافت شغل
• دریافت کمک در

فهرست فعالیتهای جستوجوی شغل
از فعالیتهای جستوجوی شغل به نفع خود استفاده کنید
اخی فعالیتهای جستوجوی شغل تأییدشده است .برای اینکه واجد رشایط دریافت مزایا بمانید،
جدول زیر حاوی فهرست ر
ی
صورب که بیمه بیکاری منظم یا  ،Pandemic Emergency Unemployment Compensation) PEUCمساعدت
باید در
گیی) دریافت یمکنید ،سه مورد را برای هر هفته تکمیل کنید .اگر
بیکاری اضطراری در رشایط همه ر
گیی) دریافت یمکنید ،باید یک
 ،Pandemic Unemployment Assistance( PUAمساعدت بیکاری در رشایط همه ر
ً
فعالیت تأییدشده را تکمیل کنید؛ البته اکیدا توصیه یمکنیم که سه فعالیت را تکمیل کنید.
ً
اخیا این فهرست را ی
گسیش دادهایم تا جستوجوی شغل شما معنادارتر شود و گزینههای زیادی ارائه دهیم که یمتوان آنها را
ر
بهصورت مجازی انجام داد!
کارفرمایان در شتاش ایالت در حال جذب رنیو هستند ،پس فارغ از تجربه یا صنعت شما ،برای ی ز
یافت شغل مدنظرتان از این
بگیید.
فعالیتهای جستوجوی شغل بهره ر
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نوع فعالیت

فعالیت جستوجوی شغل تأییدشده

ایدههای ثبت

تماس با کارفرما

ی
اطالعاب،
تماس با کارفرما (درخواست ،مصاحبه
مصاحبه شغیل ،ایمیل یا گفتوگوی متعاقب)

عنوان شغیل یا شماره ارجاع،
نام کارفرما یا کسبوکار،
اطالعات مربوط به نحوۀ
تماس (حضوری ،آنالین ،ز
تلفن،
ایمیل یا سایر روشها)
اطالعات تماس کارفرما یا
کسبوکار

WorkSource

ز
نشاب WorkSourceWA.com
ایجاد حساب در

اسکرینشات از صفحۀ
حساب خود

 WorkSourceرزومهتان را در  WorkSourceWA.comبارگذاری
کنید و آن را برای کارفرمایان قابلجستجو سازید

اسکرینشات یا نسخهای از
رزومه شما

 WorkSourceرشکت در کارگاه حضوری یا مجازی تحت حمایت مایل
WorkSource

نام کارگاه ،تاری خ ،زمان و مکان
برگزاری

 WorkSourceرشکت در نمایشگاه کار مجازی یا حضوری یا رویداد
استخدام تحت حمایت مایل  WorkSourceو تماس
با حداقل یک کارفرما

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

 WorkSourceرشکت در کلوپ شغل تحت حمایت مایل
WorkSource

نام کلوپ ،تاری خ ،مکان یا نحوۀ
حضور شما

 WorkSourceرشکت در نوبت اول یا نوبت متعاقب RESEA
(Reemployment Services and Eligibility
ارزیاب صالحیت و خدمات اشتغال
،Assessment
ی
مجدد)

نام فعالیت ،تاری خ و مکان یا
نحوۀ تکمیل

 WorkSourceرشکت در کلوپ شغل عمویم تحت حمایت مایل
WorkSource

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

مرب شغیل یا متخصص WorkSource
 WorkSourceمالقات با ی
ی
ز
جهت اطالع یافت از خدمات عنوان I

نام فعالیت ،تاری خ و مکان یا
نحوۀ تکمیل

 WorkSourceنامنوییس در برنامه عنوان  I-Bقانون WIOA
(Workforce Innovation and Opportunity
 ،Actقانون فرصت و نوآوری رنیوی کار) و ایجاد کردن
طرح اشتغال فردی

نام فعالیت ،تاری خ و مکان یا
نحوۀ تکمیل

 WorkSourceنامنوییس در برنامه عنوان  I-Bقانون  WIOAو
ر
دریافت حداقل یک شویس شغیل پایه یا سفارش
نظی رشکت در آمادهسازی رنیوی کار ،دوره کسب
ر
سواد مایل یا پیشحرفهای کوتاهمدت.

نام فعالیت ،تاری خ و مکان یا
نحوۀ تکمیل
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 WorkSourceرشکت در آموزش کارگران متصدی تحت عنوان I-B
قانون WIOA

نام فعالیت ،تاری خ و مکان یا
نحوۀ تکمیل

 WorkSourceرشکت در کارآموزی یا تجربه شغیل با دستمزد یا بدون
دستمزد تحت عنوان  I-Bقانون WIOA

نام فعالیت ،تاری خ و مکان یا
نحوۀ تکمیل

 WorkSourceرشکت در آموزش ضمن خدمت تحت عنوان I-B
قانون WIOA

نام فعالیت ،تاری خ و مکان
تکمیل

سایر

پژوهش بازار کار را در
ز
نشاب  esd.wa.gov/labormarketinfoانجام
دهید

لینک به اطالعات یا
اسکرینشات از آن

سایر

تماشای ویدیوی آنالین ،برای مثال
ویدیوی  YouTubeدر مورد موضوع پژوهش شغل
ز
یز
یز
نوشت رزومه
معرفنامه،
نوشت
(بهعنوانمثال ،نحوۀ
و مهارتهای مصاحبه)

لینک ویدیو یا اسکرینشات از
صفحه رشوع ویدیو

سایر

آمادهسازی «نطق آسانسوری»  30ثانیهای جهت
استفاده در نمایشگاه کار یا در طول مصاحبه

اسکرینشات یا سند

سایر

ایجاد حساب جدید در سایتهای جستوجوی شغل
ز
حساب که در این سایتها دارید
روزرساب
یا به
ی
(،Glassdoor ،LinkedIn ،Indeed
 Google Careers ،Monster ،CareerBuilderو
غیه) و جستوجوی مشاغل موجود
ر
ز
لینک صفحۀ نشاندهندۀ ایجاد
معرفنامه در
ساخت حساب و قرار دادن رزومه و
ز
آمی حساب و آگیه
برنامههای جستوجوی شغل آنالین
موفقیت ر
کار خاص است یا اسکرینشات
)Hiring Solved ،Bright Move ،Job Scan
از آن
غیه)
و ر

سایر

لینک پروفایل خود و صفحه
آگیه کار یا اسکرینشات از
آنها

سایر

مرب شغیل خصویص
ثبتنام نزد شویس یا ی

لینک به موافقتنامه یا
اسکرینشات از آن

سایر

کاریاب یا استخدامکننده یا
ثبتنام نزد شویس بنگاه
ی
کاریاب دائم
سازمان
ی

اسکرینشات از صفحهای که
بیانگر ثبتنام شماست

سایر

رشکت در دوره یا وبینار جستوجوی شغل تحت
کاریاب
حایم مایل سازمانهای
ی

لینک به صفحه نشاندهنده
تکمیل یا اسکرینشات از آن

سایر

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

ایمیل یا نامه ثبتنام از نماینده
نمایشگاه کار؛ نام کارفرما یا
کسبوکار ،اطالعات مربوط به
نحوۀ برقراری ارتباط (حضوری،
آنالین ،تلف زن ،ایمیل یا سایر
روشها) ،اطالعات تماس
کارفرما یا کسبوکار
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سایر

یادگیی سایهای شغل بهصورت مجازی یا
رشکت در
ر
از راه دور

کن نامه یا ایمیل از طرف
ی
فردی که شغل او را بهصورت
سایهای آموختهاید .اگر این
یادگیی سایهای شغل برای
ر
فرصت شغیل تصدینشده
است ،یمتوان آن را بهعنوان
تماس با کارفرما جهت مزایای
ی
بیشی به شمار آورد.

سایر

رشکت در کلوپ شغل خصویص یا اجتماع

نامه یا ایمیل از طرف حایم مایل
یا شپرست کلوپ

سایر

رشکت در  ،on-the-job training) OJTآموزش
ضمن خدمت) خصویص

نام رشکت ،نوع سمت شغیل
فعالیت و مکان یا نحوۀ تکمیل.
یادگیی سایهای شغل
اگر این
ر
برای سمت شغیل تصدینشده
است ،یمتوان آن را بهعنوان
تماس با کارفرما جهت مزایای
ی
بیشی به شمار آورد.

سایر

تکمیل پرسشنامه رغبتسنج آنالین (مانند
)Myers/Briggs ،My Next Move ،Strong

لینک به نتایج یا اسکرینشات
از آن

سایر

ارزیاب ACT WorkKeys
تکمیل
ی

لینک به نتایج یا اسکرینشات
از آن

سایر

ی
دریافت گوایه میل آمادگ برای کار

سایر

رشکت در دوره کامپیوتر یا مهارتهای شغیل

اسکرینشات یا نسخهای از
رسید ثبتنام

سایر

رشکت در کالس یا دوره سواد کامپیوتر

اسکرینشات یا نسخهای از
رسید ثبتنام

سایر

رشکت در دوره یا کالس ESL
( ،English as a Second Languageانگلییس
بهعنوان زبان دوم)

نام ،تاری خ و مکان،
اسکرینشات یا اسکن رسید
ثبتنام

سایر

یادگیی LinkedIn
رشکت در دورههای تأییدشده
ر
 Learningیا دورههای برگزارشده در پلتفرمهای
یادگیی آنالین مشابه که گوایه تکمیل صادر یمکنند.
ر

لینک به صفحه تکمیل دوره یا
اسکرینشات از آن

سایر

رشکت در کارآموزی یا تجربه شغیل با دستمزد یا بدون
دستمزد در بخش خصویص
تبلیغ کسبوکار خود برای ی
مشییان جدید یا احتمایل.

نامه یا ایمیل از طرف کارفرما

فقط افراد
خویشفرما و/یا
صاحبان
کسبوکار
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فقط افراد
خویشفرما و/یا
صاحبان
کسبوکار

ارائه پیشنهاد برای مشاغل.

کن یا تصویری از پیشنهاد
ی
ارسالشده برای مناقصه.

فقط افراد
خویشفرما و/یا
صاحبان
کسبوکار

تماس با ی
مشییان احتمایل یا سابق.

نام ،تاری خ تماس و اطالعات
تماس (ایمیل یا شماره تلفن)
ی
مشیی که با وی تماس
گرفتهاید.

فقط افراد
خویشفرما و/یا
صاحبان
کسبوکار

حضور در وبینار یا کارگاه جهت تقویت مهارتهای
یادگیی تجارت جدید.
مرتبط با شغل یا
ر

نامه ثبتنام یا ایمیل تأییدکننده
حضور ،یا گوایه تکمیل کارگاه یا
وبینار.

فقط افراد
خویشفرما و/یا
صاحبان
کسبوکار

اسکرینشات برای تأیید بازدید
استفاده از خدمات کسبوکار کوچک ،یا مشاوره با
رز
از وبسایت خدمات کسبوکار
متخصصت SBDC
( ،Small Business Development Centerمرکز کوچک یا ارتباط برقرار کردن
توسعه کسبوکارهای کوچک) (برای مثال ،استفاده از با آن.
نظی
هاب ر
خدمات وبسایت ی
نام و اطالعات تماس متخصص
 www.business.wa.govیا )www.sba.gov
.SBDC

فقط افراد
خویشفرما و/یا
صاحبان
کسبوکار

هاب که بیانگر تالشهای مستمر و فعال
سایر فعالیت ی
جهت ایجاد کسبوکار شماست.

اسکرینشات یا تصویری از
تمدید مجوز حرفهای خود نزد
اداره صدور مجوز یا مجوز
کسبوکار نزد اداره درآمد.
نام و اطالعات تماس مسئول
صدور وام در رابطه با وام
کسبوکار شما.
اسکرینشات یا برچسب ز
زماب
ز
روزرسابهای وبسایت برای
به
وبسایت کسبوکار شما.

اسکرینشات از رویداد
شبکهسازی که در آن رشکت
داشتید یا آن را برگزار کردید.
ی
ی
بیشی مقدور یمسازد ،اما الزامات
بیشی) اعطای مزایا را به مدت  20هفته
* برنامه  ،Extended Benefits( EBمزایای
ز
گیانهتر یمشود .فعالیتهای جدول دارای عالمت تیک به این معن است که از الزامات
جستوجوی شغل سخت ر
حاض در ایالت  Washingtonدر ی
گیانهتری برخوردار هستند EB .در حال ز
دسیس نیست.
سخت
جستوجوی شغل EB
ر
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سؤاالت متداول جستوجوی شغل
گیی ( )PUAهستم .باید دنبال شغل باشم؟
در حال دریافت مساعدت بیکاری در رشایط همه ر
ً
بله .ی
یز
داشت در  PUAملزم هستید حداقل یک فعالیت جستوجوی شغل تأییدشده را تکمیل کنید .اکیدا
حن در صورت قرار
توصیه یمکنیم که حداقل سه فعالیت را تکمیل کنید ،زیرا:
•
•

سپتامی  2021به اتمام برسد .جستوجوی فعاالنه شغل پیش از این تاری خ
قرار است مزایای  PUAدر اوایل ماه
ر
کمک خواهد کرد هنگام اتمام مزایا با مشکل روبهرو نشوید.
ً
ر ی
جلوگیی شود .اگر نیاز باشد مطالبه شما را مجددا بررش
همچنت باعث یمشود از مشکالت احتمایل در آینده
ر
ر
کنیم ،و متوجه شویم هفتههای گذشته بهجای  PUAواجد شایط مزایای بیکاری منظم هستند ،تکمیل سه
جستوجو باعث یمشود از مزایای بیکاری منظم برخوردار شوید و ممکن است از مشکالت یا پرداختهای مازاد در
جلوگیی کند .در صفحه هشدار مطالبه احتمایل جدید وبسایت ما (به زبان انگلییس) یمتوانید
هفتههای گذشته
ر
ی
ارزیاب مجدد مطالبهتان توسط ما به دست آورید.
بیشیی در مورد دلیل
اطالعات
ی

از آنجا که در دسته افراد آسیبپذیر  COVID-19هستم نمتوانم کار کنم .همچنان باید فعالیتهای جستوجوی شغل را
تکمیل کنم؟
بله .اگر بیکار هستید ،طبق قانون برای اینکه واجد رشایط مزایا بمانید ،باید فعالیتهای جستوجوی شغل را تکمیل کنید.
•
•

در نظر داشته باشید که فعالیتهای زیادی وجود دارد که یمتوانید آنها را بهصورت مجازی انجام دهید.
همچنت یمتوانید به دنبال شغیل مناسب بگردید که انجام آن در ز ز
رز
میل امکانپذیر باشد.

گیی ( )PEUCهستم .الزامات جستوجوی شغل برای من
در حال دریافت مساعدت بیکاری اضطراری در رشایط همه ر
متفاوت است؟
خی ،الزامات جستوجوی شغل شما با الزامات بیمه بیکاری منظم یکسان است .برای اینکه واجد رشایط دریافت مزایا بمانید،
ر
باید حداقل سه فعالیت جستوجوی شغل تأییدشده را در هفته تکمیل کنید.

من خویشفرما و/یا صاحب کسبوکار هستم .همچنان باید فعالیتهای جستوجوی شغل را تکمیل کنم؟
ز
قانوب ،برای اینکه واجد رشایط دریافت مزایا بمانید باید فعالیتهای جستوجوی شغل را تکمیل کنید .اگر در حال
بله .از نظر
دریافت  PUAهستید ،باید حداقل یک فعالیت را تکمیل کنید .اگر در حال دریافت مزایای بیکاری منظم هستید ،باید حداقل سه
فعالیت را تکمیل کنید.
سه نکتهای که باید در ذهن بسپارید:
 .1اغلب فعالیتها شامل ارائه درخواست شغل نزد سایر کارفرماها نمشود.
 .2ما فعالیتهای تأییدشده مختص افراد خویشفرما و صاحبان کسبوکار را اضافه کردهایم تا برخورداری از این الزامات
برای شما معقوالنهتر شود.
 .3برای برخورداری از الزامات ،یمتوانید هر کدام از فعالیتهای تأییدشده را تکمیل کنید .مجبور نیستید فقط به این
فعالیتهای تأییدشده برای افراد خویشفرما و صاحبان کسبوکار یبیدازید.
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گیی ،بهصورت نیمهوقت کار یمکنم .باوجوداین ،باید برای دریافت مزایای بیکاری دنبال شغل بگردم؟
بهدلیل همه ر
بله .ی
حن اگر کار نیمهوقت دارید ،ملزم به دنبال ی ز
گشت کار تماموقت هستید.

از فرد دیگری مراقبت یمکنم و نمتوانم کار کنم .باوجوداین ،باید برای دریافت مزایای بیکاری دنبال شغل بگردم؟
بله .برای اینکه واجد رشایط دریافت مزایای بیکاری بمانید ،ی
حن در صورت مراقبت از فرد دیگری باید همچنان از الزام
ز
گیی به مدرسه یا مرکز مراقبت
جستوجوی شغل برخوردار باشید .این مورد شامل کودکاب است که بهدلیل همه ر
روزانه نمروند.
ی
ی
متفاوب
استعالج و خانواده همراه با حقوق دریافت یمکنید؟ این برنامه با بیمه بیکاری تفاوت دارد و الزامات
مزایای مرخیص
نسبت به آن دارد .اگر بهدلیل کار نکردن موقت و مراقبت از فرد بیمار یا آسیبدیده در خانواده در حال دریافت مرخیص
ی
ی
بیشی در مورد این برنامه،
استعالج و خانواده هستید ،الزامات جستوجوی شغل اعمال نمشود .برای کسب اطالعات
ی
استعالج و
به ( paidleave.wa.govبه زبان انگلییس) مراجعه کنید .نمتوانید بهطور همزمان از مزایای بیمه بیکاری و مرخیص
خانواده دریافت کنید.
پیشنهاد شغیل دارم ،اما قصد ندارم آن را پیش از رشوع الزامات جستوجوی شغل رشوع کنم .باوجوداین ،باید برای
دریافت مزایای بیکاری پیش از رشوع شغل جدیدم دنبال کار بگردم؟
خی ،اما باید درخواست قرارگیی در فهرست آماده به کار بدهید .قرارگیی در فهرست آماده به کار به شما اجازه یمدهد تا ز
زماب
ر
ر
ر
ی
بیشی در
که دلییل تأییدشده برای دریافت مزایا داشته باشید ،بدون جستوجوی شغل به دریافت مزایا ادامه دهید .اطالعات
گیی در فهرست آماده به کار و مرخیص وبسایت ما (به
گیی در فهرست آماده به کار را در صفحه تعدیل موقت ،قرار ر
مورد قرار ر
زبان انگلییس) مشاهده کنید.
گیی در فهرست آماده به کار
گیی که جستوجوی شغل لغو شده بود برای قرار ر
اوایل امسال یا قبلتر در رشایط همه ر
درخواست دادم .هنگایم که الزامات به شکل قبل بازیمگردد باید دوباره درخواست دیگری ی
گیی در فهرست
مبن بر قرار ر
آماده به کار ارسال کنم؟
معتی نیستند.
گیی ارائه شدهاند دیگر ی
گیی در فهرست آماده به کار که قبلتر در رشایط همه ر
آن دسته از درخواستهای قرار ر
اکنون که دستور اجر یاب لغو جستوجوی شغل از  4ژوئیه  2021برداشته شده است ،شما یا کارفرمایتان باید دوباره درخواست
ی
گیی در فهرست آماده
گیی در فهرست آماده به کار ارائه کنید .اطالعات بیشی در این مورد را در صفحه تعدیل موقت ،قرار ر
قرار ر
به کار و مرخیص وبسایت ما (به زبان انگلییس) مشاهده کنید.

چه الزامات اصیل برای درخواست مزایای بیکاری وجود دارد؟
هنگام درخواست مزایای بیکاری ،باید:
•
•
•
•

قادر به کار کردن باشید.
آمادۀ کار کردن باشید.
ز
چی دیگری به شما گفته شده باشد.
بهطور فعال به دنبال شغل مناسب باشید ،مگر ر
ی
نزد مرکز اشتغال  WorkSourceیا مرکز اشتغال محیل (در صورت زندگ در خارج از  )Washingtonثبتنام
کرده باشید.

هنگام دریافت مزایای بیکاری ،باید بهدنبال کار مناسب باشید و فهرست جستوجوی شغل خود را ثبت کنید تا واجد رشایط
کین سه فعالیت جستوجوی شغل تأییدشده را برای هر هفته ثبت کنید .یمتوانید این
مزایا بمانید .شما ملزم هستید مجموع تر ی
به روز شده 12 :ژوئیه 2021
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ی
اطالعات را هنگام ارائه دعوی هفتگ خود بهصورت آنالین ثبت کنید یا اگر از طریق تلفن گزارش کردهاید ،یمتوانید از گزارش
ی
خدماب است که یمتواند در
کاغذی جستوجوی شغل (به زبان انگلییس) استفاده کنید WorkSource .دارای برنامهها و
بازگشت شی عتر شما به کار به شما کمک کند
بسیار مهم است که هنگام اجرا و ثبت جستوجوی شغل خود از مسئولیتهایتان آگاه باشید؛ آگایه از این مسئولیتها باعث
ی
اشتباهاب یمشود که اگر رخ دهند ،ممکن است مجبور شوید مزایای در ی
یافن را برگردانید.
پیشگیی از
ر

بگیم؟
یمتوانم یک فعالیت را بیش از یک بار انجام دهم و آن را برای چند فعالیت جستوجوی شغل در نظر ر
ی
بگیید.
خی ،نمتوانید یک فعالیت یکسان را بیش از یک بار انجام دهید و آن را [بهعنوان
فعالین جداگانه] در نظر ر
ر
بهعنوانمثال:
•
•

ی
فعالین
نمتوانید یک ویدیو را چندین بار تماشا کنید یا چندین بار برای یک شغل درخواست دهید و اینها را بهعنوان
بگیید.
جداگانه در نظر ر
یمتوانید ویدیوهای مختلف مرتبط با جستوجوی شغل را در یک هفته تماشا کنید (بهعنوانمثال ،یک ویدیو در مورد
ز
یز
مختلف در یک رشکت
نوشت رزومه) یا برای شغلهای
مصاحبه در زمینه تجربههای برتر و یک ویدیو در مورد
درخواست دهید و هر یک از این درخواستها را حساب کنید.

کاریان آمریکا ( )American Job Centerهستید؟
ملزم به ثبتنام در اداره  WorkSourceمحیل یا مرکز
ر
اگر ساکن  Washingtonهستید ،پس از ارسال دعوی بیکاری خود بهصورت خودکار از طریق اداره  WorkSourceایالت
 Washingtonبرای کار ثبتنام یمشوید.این ر ز
گید .اگر خارج از  Washingtonسکونت
تعیت بر اساس زیپکد شما صورت یم ر
دارید ،باید ظرف یک هفته از تاری خ دریافت ر ز
کاریاب آمریکا ثبتنام کنید .اگر
اولت پرداخت مزایای بیکاری خود ،نزد مرکز
ی
درخواست اولیه خود را برای مزایا در  Washingtonثبت کردهاید و سپس به محل دیگری در ایاالت متحده یا کانادا نقلمکان
کردهاید و همچنان از تمام الزامات واجد رشایط بودن برخوردارید ،واجد رشایط دریافت مزایا ی
باف خواهید ماند .باید در محل
سکونت خود به دنبال کار باشید و برای کار ثبتنام کنید .برای ی ز
یافت نزدیکترین اداره  WorkSourceبه خود ،به
ز
نشاب ( WorkSourceWa.comبه زبان انگلییس) مراجعه کنید.

در صورن که خارج از ایالت باشم باید چکار کنم؟
ی
اگر در ی
زندگ یمکنید یا به منطقهای جدید نقلمکان کردهاید ،باید ظرف یک هفته از تاری خ صدور ر ز
اولت پرداخت در
ایالن دیگر
کاریاب آمریکا ثبتنام کنید .از طریق وبسایت ( servicelocator.orgبه زبان
دعوی جدید یا فعالشده خود ،برای کار نزد مرکز
ی
ز
یاب آمریکا را پیدا کنید .در بسیاری از موارد ،ممکن است قادر باشید بهصورت آنالین ثبتنام
انگلییس) یمتوانید نشاب مرکز کار ی
بگیید.
کنید .برای اطالع از نحوۀ تکمیل فرایند ثبتنام ،با اداره محیل خود تماس ر
هاب که ثبتنام نبودهاید رد خواهد شد.
اگر برای کار ثبتنام نکنید ،درخواست شما برای مزایا در هفته ی

در صورن که خارج از کشور باشم باید چکار کنم؟
رز
ویرجت ایاالت متحده هستید ،باید بهدنبال کار حضوری یا از راه دوری باشید که
اگر خارج از ایاالت متحده ،پورتوریکو یا جزایر
ز
انجام آن کار در کشوری که در آن حضور دارید هیچ منع قانوب نداشته باشد.
ً
رز
ویرجت ایاالت
اگر به دلیل پیشنهاد شدن کار به شما ،یمتوانید برای ادامه دادن کار فورا به ایاالت متحده ،پورتوریکو یا جزایر
متحده برگردید ،یمتوانید در این مکانها ر ز
نی به جستوجوی شغل یبیدازید.
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آیا استثنائان در الزامات جستوجوی شغل وجود دارد؟
ً
بله ،اما فقط در رشایط محدود .تقریبا همه ،از جمله دریافتکنندگان  ،PUAباید به دنبال شغل مناسب بگردند .موارد استثنا:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ر
نظی مزایای آموزش یا آموزش تأییدشده توسط مسئول آموزش.
صالحیت شما را برای برنامه
آموزش تأیید کردهایم ،ر
صالحیت شما را برای  SharedWorkتأیید کردهایم.
گیی در فهرست آماده به کار تأیید کردهایم.
صالحیت شما را برای قرار ر
صالحیت شما را برای  ،Self-Employment Assistance Program( SEAPبرنامه همیاری خود اشتغایل)
تأیید کردهایم.
از طریق اتحادیه ارجاع کامل اعزام شدهاید.
ً
شما نسبتا بیکار هستید (و توسط اداره مربوطه تأیید شدهاید).
کارآموز برق ثبتشده فعال در برنامه کارآموزی برق تأییدشده هستید.
برای حضور در بخش کالش آموزش کارآموزی اجباری تأیید شدهاید.
تأثی دارد.
در اعتصاب حضور دارید یا تعطییل کار توسط کارفرما بر شما ر

در موارد زیر باید فقط یک فعالیت جستوجوی شغل را تکمیل کنید:
ً
• در حال دریافت  PUAهستید .با وجود این ،قویا توصیه یمکنیم که اگر در حال دریافت  PUAهستید ،سه فعالیت
ی
بیشی ،سؤال مربوط به  PUAرا در این صفحه
جستوجوی شغل تأییدشده را تکمیل کنید .برای کسب اطالعات
مشاهده کنید.
ی
• کار را بهدلیل خشونت خانگ یا تعقیب [توسط فرد] ترک کردهاید .اگر اداره به این نتیجه برسد که دلیل شما برای
ی
ز
قرباب خشونت خانگ بودن یا تعقیب شدن قابلقبول است ،برای اینکه واجد رشایط دریافت مزایا
ترک کار به علت
بمانید فقط باید یک فعالیت تأییدشده را در هفته تکمیل کنید.
دیگر متقاضیان ملزم هستند حداقل سه فعالیت جستوجوی شغل تأییدشده را تکمیل کنند .هنگایم که دعوی بیکاری خود را
ارائه یمکنید ،الزامات جستوجوی شغل را به شما متذکر خواهیم شد.

توجه :اگر عضو اتحادیه با ارجاع کامل هستید ،باید با برخورداری از الزامات اعزام اتحادیه ما به دنبال شغل باشید .اتحادیه
ارجاع کامل به اتحادیهای گفته یمشود که اعضای خود را از طریق ارجاع یا اعزام به مشاغل ز
معرف یمکند.

چطور یمتوانم متوجه شوم که آیا فعالیتهای جستوجوی شغل من رد شدهاند؟
کتن از طریق روش مکاتبۀ ترجیحتان که انتخاب کردهاید به شما اطالع خواهیم داد .باید به جستوجوی
ما بهصورت ر
شغل ادامه دهید ،مگر اینکه اداره به شما اطالع دهد که نباید این اقدام را ادامه دهید .اگر ملزم به جستوجوی شغل هستید،
باید در هر هفتهای که مزایا را مطالبه یمکنید دارای الزامات جستوجوی شغل ایالت  Washingtonباشید (مگر اینکه ر ز
چی
دیگری به شما اطالع دهیم).

تماس با کارفرما چیست؟
هنگام استعالم ِسمت شغیل ،باید تمام مراحل زضوری را برای درخواست این ِسمت از مخاطب انجام دهید تا این اقدام بهعنوان
بگیید .اگر برای
فعالیت جستوجوی شغل به شمار آید.هنگام پرسش در مورد شغل یا درخواست شغل باید با کارفرما تماس ر
گید ،اگر
شغیل درخواست دادهاید یا آن را استعالم کردهاید و متوجه شدهاید که کارفرما در حال استخدام نیست یا رنیو نم ر
گید ،همچنان یمتوانید استعالم خود را بهعنوان تماس با کارفرما در
نمدانستید که کارفرما در حال استخدام نیست یا رنیو نم ر
بگیید .باید این حقیقت را در گزارش جستوجوی شغل خود ذکر کنید .از طریق این روشها یمتوانید با کارفرما
نظر ر
بگیید:
تماس ر
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•
•
•
•
•
•
•
•

ایمیل
فکس
ی
اینینت
نامه
تلفن
مالقات حضوری
غیه
و
Zoom
،
Skype
مانند
انس
ر
کنف
خدمات
از
استفاده
جلسه مجازی با
ر
کیوسک سلفشویس کارفرما

چگونه جستوجوی شغل خود را ثبت کنم؟
ی
اگر از  eServicesبرای ارسال مطالبه هفتگ خود استفاده یمکنید ،برای اینکه واجد رشایط دریافت مزایا باشید ،باید
فعالیتهای جستوجوی شغل را در  eServicesثبت کنید .ز
کاف است دستورات  eServicesرا دنبال کنید .ی
حن اگر اطالعات
ی
جستوجوی شغل را با مطالبه هفتگ خود بهصورت آنالین از طریق  eServicesارسال کنید ،ممکن است از شما بخواهیم
مدرک فعالیتهای جستوجوی شغل خود را نشان دهید ،به ر ز
همت دلیل توصیه یمشود مدارک جستوجوی خود را نگه دارید.
بهجز ز
زماب که از شما درخواست نشده است ،الزم نیست مدرک فعالیتهایتان را به ما ارائه دهید.
ی
کتن از فعالیتهای جستوجوی شغلتان را نزد خود نگه دارید.
اگر مطالبههای هفتگ را از طریق تلفن ارسال کنید ،باید گزارش ی
ترجیح یمدهیم از پیشنویس گزارش جستوجوی شغل (به زبان انگلییس) که ارائه یمدهیم استفاده کنید ،اما یمتوانید
فعالیتهای جستوجوی شغل را در مدرگ به انتخاب خود ثبت کنید .در این صورت ،این مدرک باید حاوی اطالعات زضوری
باشد که نشان دهد در حال جستوجوی فعال برای ی ز
یافت کار مناسب هستید .در صورت درخواست ما ،باید این گزارش را به ما
ً
لطفا توجه داشته باشید که ممکن است ی
نشان دهید.
حن پس از اینکه مطالبه هر هفته را متوقف کنید ،برای دریافت گوایه
بگییم.
فعالیتهای جستوجو با شما تماس ر
پیشگیی از ثبت اطالعات ناقص ،از گزارش جستوجوی شغل (به زبان انگلییس) استفاده کنید که به شما ارائه یمکنیم.
برای
ر
ً
لطفا از جوهر رتیه استفاده کنید و اطالعات را بهطور واضح بنویسید.

الزم است گزارش جستوجوی شغل خود را ارسال کنم؟
خی ،اما ممکن است آن را در هر زمان درخواست کنیم .باید آن را حداقل به مدت  30روز از اتمام سال مزایای خود یا  30روز
ر
.
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.
ز
تصادف از فعالیتهای جستوجوی شغل به عمل یمآوریم تا اطمینان حاصل کنیم که شما به دنبال شغل مناسب
ما بررش
هستید .اگر برای بررش انتخاب شوید یا سؤایل در مورد جستوجوی شغل شما داشته باشیم ،نسخهای از گزارش(های)
جستوجوی شغل شما را درخواست خواهیم کرد و باید آنها را طبق دستورالعمل ارائه دهید.
ممکن است نامهای را برای ر ز
تعیت وقت بررش فعالیتهای جستوجوی شغل شما ارسال کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که به
دنبال شغل مناسب هستید ،صالحیت شما را برای مزایا بررش کنیم و بر حسب لزوم ،در رابطه با نحوۀ بهبود جستوجوی
شغل به شما بازخورد ارائه کنیم .برای اطالع از اینکه آیا این مصاحبه بهصورت حضوری یا ز
تلفن انجام یمشود ،این نامه را با
دقت مطالعه کنید .گزارش(های) جستوجوی شغل خود را آماده کنید .اگر گزارش شما وجود نداشته باشد یا ناقص باشد یا
ی
اقدام واقیع برای ی ز
دریافن برای تمام
یافت کار مناسب انجام نداده باشید ،ممکن است مزایا را رد کنیم .در اینصورت باید مزایای
هاب را برگردانید که در آن هفتهها از الزامات جستوجوی شغل برخوردار نبودهاید.
هفته ی
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ی
حن اگر بتوانید نشان دهید که الزامات جستوجوی شغل را رعایت کردهاید ،ممکن است نحوۀ اصالح اقدامات جستوجو یا
رز
بهبود ثبت مدارک را پیشنهاد دهیم.
همچنت ممکن است نوبت دیگری را برای شما مشخص کنیم تا برخورداری شما را از
الزامات تأیید کنیم.
اگر نتوانید نشان دهید که در حال انجام اقدام واقیع برای ی ز
یافت کار مناسب هستید ،ممکن است مزایای شما را رد کنیم .اگر
ر
ایاب را برگردانید که آنها را برای هفتهه یاب دریافت کردهاید که واجد شایط الزامات جستوجوی
مزایای شما را رد کنیم ،باید مز ی
شغل نبودهاید .عالوه بر این ،یک نوبت بررش فعالیتهای جستوجوی شغل را برای تمام هفتههای مطالبهشده برنامهریزی
خواهیم کرد.
مناسن را بپذیرید که بر اساس مهارتها و توانمندیهای شما و سایر عوامل برای فعالیت شما در بازار
شما باید پیشنهاد شغل
ی
بهی است جستوجوی شغل خود را ی
کار است.اگر مشاغل محدودی در حرفه یا منطقه جغرافیاب شما وجود دارد ،ی
گسیش
ی
دهید .بهعنوانمثال ،پیشنهاد یمشود بهصورت مجازی یا در مکان یا زمینه دیگری به دنبال شغل بگردید.
نمتوانید خود را محدود به جستوجوی مشاغیل کنید که در آینده رشوع یمشوند .بهعنوانمثال ،اگر راننده اتوبوس هستید و
در تعطیالت تابستان به ش یمبرید ،نمتوانید جستوجوی خود را محدود به مشاغیل کنید که در ر ز
پایی رشوع یمشود یا به کاری
ی
محدود کنید که با رشوع مدارس به اتمام یمرسد .در صفحه خودداری از کار (به زبان انگلییس) وبسایت ما به اطالعات بیشیی
دست پیدا کنید.

 WorkSourceچگونه یمتواند در جستوجوی شغل به من کمک کند؟
کاریاب آمریکا همکاری
ادارههای  WorkSourceدر  Washingtonو سازمانهای وابسته در سایر ایالتها ،در شبکه
ی
یمکنند.آنها خدمات اشتغال و آموزش را به کارفرمایان و کارجویان ارائه یمدهند.اغلب خدمات رایگان ارائه یمشود .برای ی
یافتز
نزدیکترین اداره  WorkSourceبه خود ،از ( WorkSourceWA.comبه زبان انگلییس) بازدید کنید.
ی
کاریاب آمریکا را در ( careeronestop.orgبه زبان انگلییس) یا از
اگر خارج از  Washingtonزندگ یمکنید ،نزدیکترین مرکز ی
طریق شماره  877-872-5627پیدا کنید .ادارههای  WorkSourceکالسها ،کارگاهها و سایر خدمات ارزشمندی را ارائه یمدهند
ی
که ممکن است در برخورداری شما از الزامات جستوجوی شغل هفتگ به شما کمک کند.
ی
فهرسن از خدمات حضوری ارائهشده توسط  WorkSourceذکر شده است:
در زیر
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ارزی یاب مهارتها و راهنمای شغیل.
اهیدهای ی ز
یافت شغل.
ر ی
اطالعات مربوط به ر ز
میان دستمزد شغل و اینکه به کدام مشاغل نیاز است.
ارجاع به آگیههای کار ،رویدادهای استخدام مجازی و حضوری.
ارجاعها و نوبتهای خدمات کمک به ی ز
یافت شغل.
کمک در آمادهسازی رزومه خود و آماده شدن برای مصاحبههای شغیل.
ی
اهیدهای جستوجوی شغل با سایر کارجویان.
اشیاکگذاری ر ی
ی
ارجاع به برنامههای آموزش رسم و ر ز
نی دسیش به آموزش آنالین رایگان.
ز
ارجاع به بانکهای غذا ،مشاوره اعتباری رایگان ،کمک در زمینه سالمت ،مسکن ،خدمات همگاب و بسیاری دیگر از
ی
رز
یز
گذاشت دوران بیکاری.
بیشی یمتوانید با
همچنت برای اطالع از منابع
منابع اجتماع جهت کمک به شما در پشت ش
بگیید.
شمارۀ  211تماس ر

در حال دریافت مزایای بیشی هستم .آیا الزامات جستوجوی شغل برای این برنامه یکسان است؟

دسیس نیست .برای کسب اطالعات ی
حاض در ایالت  Washingtonدر ی
(توجه :مزایای ی
بیشی در حال ز
بیشی به صفحه تمدید

مزایا (به زبان انگلییس) بروید.
اگر از کل  26هفته بیکاری منظم و  PEUCفدرال خود استفاده کرده باشید ،ممکن است واجد رشایط مزایای بیشی باشید تا
ر
گیانهتری دارد که با
بگید.این برنامه الزامات جستوجوی شغل سخت ر
بدینترتیب ،مزایا حداکی  13هفته دیگر به شما تعلق ر

به روز شده 12 :ژوئیه 2021

11

الزامات جستوجوی شغل عادی تفاوت دارد .عواقب برخوردار نبودن از این الزامات جستوجوی شغل شدیدتر است .اگر
ی
بیشی درخواست دهید و واجد رشایط آن باشید ،دستورالعملهای انجام جستوجوی شغل را برای شما ارسال
برای مزایای
ی
ی
بیشی و نحوۀ درخواست آنها به
بیشیی در مورد مزایای
خواهیم کرد.در صفحه تمدید مزایا (به زبان انگلییس) اطالعات
دست آورید.

دریافت کمک در یافتن شغل
ی
یافت شغل با متخصص متعهدی ارتباط برقرار کنید؟ در اینصورت  WorkSourceآمادۀ
مایلید جهت دریافت کمک در
کمک به شماست!
ز
کارفرمایاب ارتباط دهند که در حال جذب رنیو در جامعه شما هستند ،این کارکنان
کارکنان  WorkSourceیمتوانند شما را به
شناساب کنند یا در اصالح و تقویت درخواست و مهارتهای مصاحبه به شما کمک کنند.
یمتوانند فرصتهای آموزش را
ی
آنچه باید انجام داد:
•
•
•
•

ی
بهیین روش ارتباط با تیم  WorkSourceبهصورت مجازی است.
ً
ز
اگر این روش برای شما امکانپذیر نیست ،بعیص از دفاتر  WorkSourceمجددا جهت ارائه خدمات حضوری باز
گید.
شدهاند .ممکن است ارائه خدمات فقط با اخذ نوبت صورت ر
ً
برای ی ز
یافت گزینههای موجود برای خدمات مجازی و حضوری در منطقه خود ،لطفا به صفحه ادارهیاب
( WorkSourceبه زبان انگلییس) مراجعه کنید.
ی
ی
ز
بهدلیل بازگشت الزامات ،انتظار یمرود تقاضای خدمات  WorkSourceباال باشد .برای یافت بهیین روش برقراری
ً
رز
متخصصت  WorkSourceدر جامعهتان ،لطفا به صفحه ادارهیاب در ( WorkSourceWA.comبه
ارتباط با یگ از
زبان انگلییس) مراجعه کنید.

یاب آمریکا:
پیدا کردن اداره  WorkSourceمحیل یا مرکز کار ی
WorkSourceWA.com :Washington
خارج از  careeronestop.org :Washingtonیا 877-872-5627

جانن ضمن درخواست ،برای افراد دچار
اداره امنیت اشتغال یک کارفرما/برنامه ارائهدهندۀ فرصتهای برابر است .خدمات و کمکهای ی
دسیس است .خدمات کمک ز ز
معلولیت در ی
باب بهصورت رایگان در اختیار افرادی قرار دارد که به زبان انگلییس مسلط نیستند .خدمات رله
711 :Washington
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