
الجاهزية للتوظيف

”! لنذهب الى العمل“

Translated to Arabic by Nibras Al-Kadhim   OPS



من يستطيع العمل في الواليات المتحدة؟
المواطنون االمريكيون•

الالجئون•

المقيمون الدائمون•

المتحدةطالبي اللجوء الذين منحوا صفة اللجوء بعد الوصول الى الواليات•

ملغير المهاجرين، ولديهم تصريح ع( الفيزا)بعض حاملي التأشيرات •



تقديم لكي يتم توظيفك قانونيا في الواليات المتحدة، يجب عليك
. وثائق لصاحب عملك إلظهار الدليل على تخويلك للعمل

(  يبين)يجب على كل من يعمل في الواليات المتحدة أن يظهر 
. الى صاحب العمل بطاقة الضمان االجتماعي الخاصة به

غير محدودة (للعمل فقط)محدودة 



إذا كانت بطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بك محدودة،

EADفقد تحتاج الى بطاقة تفويض للعمل 



وم للعمل في الواليات المتحدة إبتداءاً من يمؤهلون قانونياً جميع الالجئين 
. وصولهم

.  الخاصة بك عليها ختم مذكور فيه أنك مرّخص للعمل  I-94بطاقة الـ 

.   ليتمكنوا من العملEADيحتاجون الى بطاقة الالالجئون 

.جديدة  اذا انتهت صالحية بطاقتك EADال تدفع ماالً للحصول على بطاقة 

 Socialو بطاقة الضمان االجتماعي State IDسوف تحتاج الى هوية الوالية 
Security Card



ثقافة موقع العمل في أمريكا
وملبسلسلوكلكل من أصحاب العمل توقعات معينة 

. عمالهم

ىأخرالملبس وقوانين قواعد قد يكون للوظائف المختلفة 
. شرحها لك حالما يتم تعيينكسيتم 

التي تنطبق علىالتوقعات الثقافية ولكن هناك بعض 
في أمريكا جميع الوظائف 



!الموعد المحددإحضر في : 1القاعدة رقم 

حاول أن تأتي مبكراً وقبل الموعد أو باألحرى ، 

! بقليل



إرتِد مالبس نظيفة

إرتِد حذاء وجوارب 

استخدم مزيل التعرق



تفعله في موقع العملالما 

متسخة ال ترتدي مالبس 

! ذات رائحة كريهةأو 

ال تدخن

ال ترتدي 

الشحاطة 

No Betelnut

No Thanaka



! أقفل هاتفك الجوال أو إجعله صامتاً في موقع العمل
اال اذا كنت في فترة )هاتفك الجوال عندما تكون في العمل ال تستخدم 

(االستراحة وبموافقة رئيسك في العمل

. االجتماعاتأثناء المقابلة أو أثناء ال ترّد على الهاتف أبداً 



المخّدرات والكحول

م في أمريكا، قد ُيطلب منك إجراء إختبار للمخّدرات قبل أن يت
. تعيينك

!ال تشرب الكحول أو تتناول المخدرات أثناء البحث عن وظيفة-

أثناء ال تشرب الكحول أو تتناول المخدرات قبل أن تذهب الى العمل أو-
!وجودك في العمل



الحّمام/المرحاض

(وعدم جلوس القرفصاء)الجلوس على المرحاض –النساء •

التنظيف بعد االنتهاء•

غسل اليدين•



البحث عن عمل

إسأل أصدقاءك الذين يعملون1.

هل هناك وظائف شاغرة في مكان عملهم؟-

إبحث في الصحف2.

إذهب الى أماكن العمل وإسألهم3.

المواقع االلكترونية/ االنترنت 4.

-www.careerlink.com

موقع أصحاب العمل-

 NE Workforceتنمية القوى العاملة في  نبراسكا -
Development

http://www.careerlink.com/


ما هي أنواع الوظائف التي يجب أن تبحث عنها؟ 

ماذا تريد أن تفعل؟ -

التي تريد أن تعمل بها؟ ( المناوبة)ما هي فترة العمل -

ما هي الخبرة التي لديك؟  -

.بعنايةالمؤهالتإقرأ قسم 

هل أنت تلبي المتطلبات؟-

أو « entry level/مستوى الدخول»هل أن الوظيفة في -
؟ « advanced/متقدمة»

-



التقديم للحصول على وظيفة

استمارة التقديم على الورق استمارة التقديم عبر االنترنت

!Job Applicationعندما تجد عمالً ترغب فيه، يجب أن تمأل طلب للعمل 

:هناك نوعان من استمارات طلب العمل



استمارة التقديم للحصول 

على وظيفة
قد تحتوي استمارة التقديم على بعض

سئلة االسئلة الشخصية باالضافة الى اال

.  المتعلقة بالعمل

ت استمارة التقديم تخبر الشركة ما اذا كن

اً مؤهالً للحصول على الوظيفة، بناء

وتحصيلك ، ومهاراتك، خبرتكعلى 

.  العلمي

يقارن أرباب العمل جميع الطلبات التي

يكون يتلقونها ويقررون أي من المتقدمين س
.أفضل مرشح للعمل



السيرة الذاتيّة

لىتأكد من أن إسمك ومعلومات االتصال الخاصة بك مكتوبان بشكل وواضح في االع .

عادة ما تتكون السيرة الذاتية من صفحة واحدة فقط.

 التباهي بنفسك= عن نفسك « االعالن»هذه فرصة لـ

كم لغة تتكلّم: على سبيل المثال-

هذه الطريقة احتفظ بنسخة من سيرتك الذاتية معك عند التقديم للحصول على الوظائف، وب
.  تكون لديك المعلومات الالزمة لملئ استمارات التقديم

هي قائمة بالوظائف Resumeالسيرة الذاتية 
اصة الخوالتحصيل العلمي والمهارات السابقة 

. بك

لن يحتاج الجميع الى السيرة الذاتية 
Resume ة، فذلك يعتمد على نوع الوظيف.



Bee Htoo  اإلسم

1124 Brown Street, Omaha, NE 68949 العنوان

402.536.3500, beehtoo@gmail.com :رقم الهاتف واإليميل

:  الخبرة

7/2009-6/2001مدّرس وقسيس ، كلية الكتاب المقّدس المعمدانية للكارين 

تدريس مهمة البعثة الروحية لطالب كلية الكتاب المقدس-

ناصح للطالب -

تنظيم االجتماعات والفعاليات -

اإلشراف على متجر كلية الكتاب المقّدس -

8/1995-6/1994شركة تاي للطماطم ، شاينغماي ، تايلند 

فحص الجودة عند ملئ القناني من قبل المكائن بصلصة الطماطم -

إحكام األغطية على القناني ووضع القناني في صناديق ليتم شحنها -

تحميل الشاحنة بالصنايق حسب الطلبات -

:  التحصيل العلمي

1998تخرجت سنة –1مدرسة كارين الثانوية رقم 

معلومات االتصال 

Contact 

Information

الوظائف في مخيم الالجئين أو 

في الواليات المتحدة

المدرسة الثانوية، التدريب، اللغات

! التواريخ مهمة

mailto:beehtoo@gmail.com


..عند التقديم للحصول على الوظائف

تأكد من أن لديك الرد اآللي المهني في الهاتف •

باللغة االنكليزية-

ليس طويالً جداً -

اللغة اذا كنت مشتركاً مع غيرك بنفس رقم الهاتف، تأكد من أن االشخاص االخرين يتحدثون•
االنكليزية

وأنهم سوف يعطونك الرسالة -

ضع ورقة وقلم بجانب الهاتف •

َمن، أين، متىأكتب -



المقابلة



قم بتحّية الشخص الذي يقابلك 

.بابتسامة ومصافحة

أ في  بغض النظر اذا كان الشخص ذكراً أو أنثى، كبير)

(السن أو شاباً 



دقيقة من الموعد على 15إذهب الى المقابلة قبل 

!االقل

ل تأكد من أنك تعرف كيفية الوصول الى مكان المقابلة قب

.الموعد المحدد، لكي ال تتأخر



إبتسم

إبتسم

إبتسم

http://www.gnxp.com/MT2/archives/smile2.jpg
http://www.gnxp.com/MT2/archives/smile2.jpg


ليكن وقوفك وجلوسك

بشكل مستقيم أثناء 

.المقابلة



أنظر في عين الشخص الذي 

(التواصل بالعين)يقابلك 

سواء كان ذكر أو أنثى، كبير في السن

التواصل بالعين مع –أو شاب 

!    الجميع



والتوجيه الوظيفي آداب المقابلة 

..ال
تبصق

تخلع حذائك

ال تلمس انفك أو إذنيك أو وجهك



المترجمين
.  لكل من أصحاب العمل قواعدهم المختلفة الخاصة بالترجمة

. كقد يسمح لك بعض أصحاب العمل بإحضار المترجم الخاص ب-

.قد يوفر بعض أصحاب العمل مترجم من الشركة-

ك والبعض قد ال يسمح بالترجمة على اإلطالق ، فيجب علي-
.إجراء المقابلة باللغة اإلنكليزية



??????

إستمع جيداً الى جميع األسئلة 

. إذا لم تفهم، أطلب من الشخص أن يعيد السؤال



« هل يمكنك إعادة السؤال؟. آسف، أنا لم أفهم»

« هل يمكنك أن تكّرر ذلك بطريقة أخرى»

هل يمكنك أن . عذراً ، لست متأكداً مما تعنيه»

«تشرح لي ذلك؟



للشخص « شكرا»إختم المقابلة بقول 
«وداعاً » الذي يجري معك المقابلة ثم قل 

شكراً لك 

.  على وقتك

. وداعاً 



التدريب على إجراء المقابلة

.  نامرحبًا بك في شركت. _____________إسمي . مرحباً -

.  __________________إسمي . مرحباً -

كيف حالك اليوم؟ . مرحباً -–

. أنا بخير،  شكرًا لك-

.إخبرني المزيد عن نفسك. تفضل بالجلوس-

قت سوف أحضر الى العمل في الو. أنا شخص جدّي وأعمل بجدّ -
. المحدد دائماً 

هل لديك أي خبرة؟ -

.  لقد عملُت مزارعاً في بورما. نعم-

.  نعم، كنُت مدّرسًا في النيبال-

.  نعم كنُت متطوعًا صحّيًا في مخيم الالجئين-



التدريب على إجراء المقابلة

متى يمكنك أن تبدأ العمل؟-
!يمكنني أن أعمل كل يوم. يمكنني أن أبدأ في أي وقت-

هل لديك أية أسئلة؟. شكرًا لك على حضورك اليوم-
ي نعم، متى سوف تتخذون القرار حول تعييني؟ ما هي األوقات الت-

سأعمل بها؟ 
.  شكرًا جزيالً . سوف نتصل بك خالل أسبوع-

!يومًا سعيداً . شكرًا لكم على إجراء المقابلة-

!مع السالمة-

!  مع السالمة-



!!!لقد تم تعيينك

«رعاية الطفالك»قم بترتيب –

للنقليجب أن يكون لديك خطة –

.في الموعد المحددإحضر يومياً الى العمل -

.  لوظيفتكالمالبس المناسبة إلبس–

، إلبس مالبسا دافئة وحذاء مريحTysonإذا كنت عمل في تايسون : مثال•



اإلتصال بالعمل ألخذ اإلذن 

ولم تتمكن من ( عطل السيارة، أو طفل مريض)إذا حدث شيء ما 
. أن تخبرهميجب عليك الذهاب إلى العمل، 

! ال تنتظر. إتصل بهم بمجرد معرفة إنك تواجه مشاكل

أنك يمكنك أن تفقد وظيفتك إذا تغيبت عن العمل بدون إخطارهم ب
. ستتغيب



...عندما تحصل على وظيفة

!على الفورDHHSأخبر -

أخبر وكالة إعادة التوطين-

قم بإعطاء نسخة من أول راتب الى الموظف  

DHHSأو الى /المسؤول عن حالتك و



ترك الوظيفة 

إذا كنت ترغب بترك الوظيفة، 

! ال تكتفي فقط بالتوقف عن العمل  

قم بإخطار مديرك قبل مدة أسبوعين

عندما تتقدم بطلب للحصول على وظيفة جديدة ، قد يقوموا باإلتصال 
. وأنت تريد منهم أن يقولوا أشياء لطيفة عنك–بصاحب العمل األخير 

.  ال تقل عن سّتة أشهرحاول أن تبقى في كل وظيفة لمدة –

ال تستقيل إال إذا كان لديك وظيفة أخرى –



! حظاً طيباً وبالتوفيق

. العثور على وظيفة ليس باألمر السهل

. إعمل بجّد وال تستسلم أبداً 



أسئلة؟


