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 بازگشت به کار 
 

صفحه  ژوئیه آغاز کنید. برای کسب اطالعات بیشتر به  10-ژوئیه 4الزامات کاریابی فعال شده است. کاریابی را از هفته  مهم: 
 مراجعه کنید.  الزامات جستجوی کار

 کنیم: وکارها با خدمات بیکاری و استخدام مجددد، موارد زیر را ارائه می برای حمایت از کارگران و کسب 

 های آموزشی برای کارگران. شغل و فرصت  •

وی   •  کار ماهر برای کارفرمایان.  منابع الزم برای حفظ نتر

 ؛ اطالعابر درباره صالحیت استفاده از مزایای بیکاری •

 پیشنهادات بازگشت به کار.  راهنمایی درباره  •

 موارد سایر •

 کارگران یبرا  یاطالعات 

 توانید؟ نمی اما برگردید خود  قبلی کار به شده درخواست شما از آیا
 یا سابق  شغل به بازگشت )  کار  محل در حضور برای تماس وجود  با  حتی  و  کنیدمی  دریافت  بیکاری مزایای حاضر  حال در اگر

 در. کنیم کمک رو، پیش هایگزینه شناخت  در شما به توانیممی  ما کنید، شروع را  خود کار توانید نمی  ،(جدید شغل  یک شروع
  . کنید کسب  کار به بازگشت  فرصت  کردن  رد زمان  درباره بیشتری اطالعاتی 

 بعدی کار کردن یداپ

WorkSource  برای کمک اینجاست 

و فرصت شغلی مناسب را بیابید. به خاطر این بحران، دفاتر   بروید ( یسی)به زبان انگل WorkSourceWA.com به •

WorkSource  توانید همچنان با تماس با در سراسر دنیا در حال حاضر برای خدمات حضوری بسته هستند، اما می

به  دفتر محلی یا پرسیدن سؤال از طریق چت زنده، راهنمایی دریافت کنید. برای اطالعات بیشتر، 
WorkSourceWA.com ()بروید.  به زبان انگلیسی 

 بیابید. به زبان انگلیسی() WorkSourceسیستم های آموزشی پیشنهادی بیشتری از طریق مشاغل و فرصت  •

در   )به زبان انگلیسی( WorkSourceWA آتی های به کارگاههای خود را برای دستیابی به شغل بهبود بخشید، مهارت  •

 منطقه خود مراجعه کنید.
 شرکت کنید. رویداد استخدام )به زبان انگلیسی(در یک  برای تضمین شغل مناسب،

 های آموزشی فظ شغل و فرصتح

)به انگلییس(   Washington Career Bridge خواهید درتحصیالت و آموزش الزم برای پیدا کردن شغیل را که م  •
 مشاهده کنید. 

 کنید، به اگر به بازگشت به مدرسه و دانشگاه یا ادامه تحصیل فکر م  •
College & Career Compass Washington  .به انگلییس( مراجعه کنید( 

برای مشاهده توضیحات مربوط به مشاغل، الزامات تحصیالت، حقوق، رونده و منابع استخدام یا جستجو در میان   •
 )به انگلییس( مراجعه کنید.  (Learn About an Occupation) درباره یک شغل بیشتر بدانید مشاغل مختلف به 

https://esd.wa.gov/UI-languages/farsi#jsr
https://esd.wa.gov/UI-languages/farsi#jsr
https://esd.wa.gov/UI-languages/farsi#refuse
https://seeker.worksourcewa.com/
http://www.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/
https://compass.wsac.wa.gov/
https://esd.wa.gov/labormarketinfo/learn-about-an-occupation#/search
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 کنند، بیشتر بدانید و استخدام مدرباره صناییع که نتر 

ن مقایسه مشاغیل که به صورت ماهانه و به شکل آنالین پست   • و در مشاغل مختلف و همچنیر برای تحلیل شکاف نتر
 گزارش عرضه/تقاضاهای اداره امنیت شغیل درباره متقاضیان دریافت بیمه بیکاری به  شود و دادهم

(Supply/Demand Report)  .به انگلییس( مراجعه کنید( 

)به انگلییس( ما   (Jobs and Training) صفحه مشاغل و آموزش برای کسب اطالعات بیشتر درباره کاریابی به •
  کنید.  مراجعه

 

س است. های برابر است. کمکای با فرصتاداره امنیت استخدام، کارفرما/برنامه ها و خدمات جانبی در صورت درخواست افراد معلول، در دستر
س است. خدمات رله   Washington :711خدمات کمیک زبان، برای افرادی که به زبان انگلییس مسلط نیستند، به صورت رایگان در دستر

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

