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ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ 
 

ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ: ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਣੋਾ ਹਣੁ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 
ਿਤੀਗਵਧੀਆਂ 4 ਜਲੁਾਈ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹਫ਼ਤ ੇਗਵੱਚ ਸਰੁੂ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੀਆ ਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ  'ਤੇ ਜਾਓ। 
ਕਾਗਮਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਰੋਜ਼ਿਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: 

• ਕਾਗਮਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਗਨੰਿ ਦੇ ਮੌਕੇ। 
• ਰੋਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਸਲ ਕਾਰਜਬਲ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ।  
• ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਿ-ਦਰਸ਼ਨ।  
• ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। 
 

ਕਾਗਮਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਦੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਦੋਂ ਅਗਜਹਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਗਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ), ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 
ਲਿਾਉਣ ਗਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ 
ਜਾਣ ਦੇ ਮਕੌੇ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਪਣੀ ਅਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ 
WorkSource ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 

• WorkSource ਵਾਗਸ਼ੰਿਟਨ (ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਗਵੱਚ) ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਲੱਭੋ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਭਰ ਗਵੱਚ 
WorkSource ਦਫਤਰ ਗਵਅਕਤੀਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਗਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਵਧੇਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ WorkSourceWA.com (ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਗਵੱਚ) ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

• WorkSource ਗਸਸਟਮ (ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਗਵੱਚ) ਦੁਆਰਾ ਪਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਗਕਆਂ ਦੀ 
ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। 

• ਨੌਕਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਸਵਾਰਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਗਵੱਚ WorkSourceWA ਆਿਾਮੀ 
ਵਰਕਸਾਪਾਂ (ਅੰਿਰਜ਼ੇੀ ਗਵੱਚ) ਵੇਖੋ। 

https://esd.wa.gov/UI-languages/punjabi#jsr
https://esd.wa.gov/UI-languages/punjabi#jsr
https://esd.wa.gov/UI-languages/punjabi#refuse
https://esd.wa.gov/UI-languages/punjabi#refuse
https://seeker.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=workshops
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• ਸਹੀ ਨੌਕਰੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਗਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਸਮਾਰਹੋ (ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਗਵੱਚ) ਗਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਵੋ। 
 

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਗਸਖਲਾਈ ਜਾਂ ਗਸੱਗਖਅਕ ਮੌਕੇ 
• Washington ਕੈਰੀਅਰ ਗਬਰਜ (Washington Career Bridge) (ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਗਵੱਚ) ਗਵਖੇ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ 

ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਸੱਗਖਆ ਅਤੇ ਗਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗਸੱਗਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਕਾਲਜ ਅਤੇ 

ਕਰੀਅਰ ਕਮਪਾਸ Washington(College & Career Compass Washington) (ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਗਵੱਚ) 'ਤ ੇ
ਜਾਓ। 

• ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੇਰਗਵਆਂ, ਗਵਗਦਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ, ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਦੀ 
ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗਕਸੇ ਗਕੱਤੇ ਬਾਰੇ ਗਸੱਖੋ (Learn About an Occupation)ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਉਦਯੋਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜੋ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ 
• ਬੇਰੁਜ਼ਿਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਗਟੰਿ ਅਤ ੇਰੁਜ਼ਿਾਰ 

ਸੁਰੱਗਖਆ ਗਵਭਾਿ ਦੇ ਅੰਕਗੜਆਂ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਗੇਸ਼ਆਂ ਦ ੇਪਾੜੇ ਦੇ ਗਵਸਲੇਸਣ ਲਈ ਸਾਡੀ 
ਸਪਲਾਈ/ਗਡਮਾਂਡ ਗਰਪਰੋਟ (Supply/Demand Report) ਦੇਖੋ। 

• ਵਾਧੂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਸਖਲਾਈ ਪੰਨੇ (Jobs and training page) 'ਤੇ ਜਾਓ।  
 
ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਸੁਰੱਗਖਆ ਗਵਭਾਿ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾ/ਪਰੋਿਰਾਮ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਗਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਵੱਚ ਘੱਟ ਮਾਹਰ ਗਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਮੁਫ਼ਤ ਗਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। Washington ਗਰਲੇ ਸੇਵਾ: 711 

https://www.worksourcewa.com/microsite/Content.aspx?appid=WAWORKSHOPS&pagetype=simple&seo=events
http://www.careerbridge.wa.gov/
https://compass.wsac.wa.gov/
https://compass.wsac.wa.gov/
https://esd.wa.gov/labormarketinfo/learn-about-an-occupation#/search
https://esd.wa.gov/labormarketinfo/supply-demand-report
https://esd.wa.gov/jobs-and-training#jobs

