
شعبة حلول القوى العاملة -للتجارة نورث كارولینا قسم   
وبرنامج تقییم األھلیة التوظیفخدمات إعادة   

 9999999
 ركتاسم المش

 عنوانال
 لوالیة نورث كارولیناالمدینة، الرمز البریدي  

 : أدرج االسمعزیزي

تقدمھ شعبة الذي  ]تاریخالحدد [) في RESEA(تقییم األھلیة برنامج خدمات إعادة التوظیف وفي تم تحدید موعد مشاركتك 
قد یؤثر عدم ، لذا إلزامیةالمشاركة في ھذا البرنامج تعد الموعد. فت عن قد تخلسوء الحظ، ولكن ل ،حلول القوى العاملة

یجب وإعادة جدولة موعد لك.  تتموقد تأمین البطالة. مزایا أحقیتك في الحصول على على المخصص لك  لموعدفي احضور ال
في بطاقات الھویة  ةلمقبولیة واوتتمثل بطاقات الھویة السار. )بطاقة الھویة( فوتوغرافیة ساریةعلیك إحضار بطاقة ھویة 

على المستوى االتحادي أو مستوى الوالیة أو الحكومة المحلیة، مثل رخصة القیادة أو جواز السفر أو  ةصادرال ةفوتوغرافیال
. یمكن أن تستمر ونسخة من سیرتك الذاتیة معكالخاص بك یرجى إحضار سجل البحث عن عمل بطاقة الھویة الحكومیة. 

) ساعات. یجب 3) إلى ثالث (1من ساعة (تقییم األھلیة برنامج بخدمات إعادة التوظیف ویھ واألنشطة ذات الصلة أنشطة التوج
 .سئلة حول ھذا اإلشعار إلى مركز التوظیف المذكور أدناهي أتوجیھ أ

 : الموعد الجدید الخاص بك

 ]ائفمركز الوظ[: المكان
 ]عنوانال[
 ]یة نورث كارولینالوالالمدینة، الرمز البریدي [

 ]انقر ھنا إلدخال تاریخ[: التاریخ

 ]ااختر وقتً [: الوقت

وظائف البحث عن نظام اإلحالة وعلیك تحدیث التسجیل الحالي الخاص بك في  ینبغيالوصول إلى اإلنترنت، إمكانیة إذا كان لدیك 
قبل الموعد الخاص بك. ویمكنك أثناء  https://www.ncworks.gov نترنتعلى اإلالخاص بنا من خالل موقع ان سي وركس 

اھتمامك سوق العمل على أساس المعلومات المتعلقة بالوظائف ووفر یي ذالالوظائف الوصول إلى رابط خدمات  نترنتإلاستخدامك ل
 المقترحة أوالوظائف نترنت أو تقدیم قائمة على اإل ھارجى حفظ. إذا كنت تستخدم أي من األدوات من ھذا الرابط، ییةالعمل تكخبرو

ك. الخاص ب موعدحضر من أجل النترنت عندما تعلى اإلالخاصة بالوظائف دوات إكمال تلك األوثائق للتحقق من غیرھا من ال
، نترنتعلى اإلان سي وركس  من التسجیل لدىسلفًا . إذا لم تتمكن ةكبیردرجة سیؤدي إكمال الخطوات أعاله إلى تعجیل زیارتك ب

 أثناء زیارتك.سوف یساعدونك ن یالموظففإن 

البرید  عبر أو] ###تحویلھ [ ### (###)-#### ا علىسبقً ، یرجى االتصال مالخاص بك الموعدفي حضور لم تستطع الإذا 
إلى رجعت إذا كنت قد و. لك مناسبالوقت النتمكن من جدولة  كي ]ame@nccommerce.comfirstname.lastn[اإللكتروني 

إلى العمل، فإننا نتطلع إلى في حال عدم رجوعك  ، بینماعملكبدء العمل، یرجى االتصال بنا وتقدیم اسم صاحب العمل وتاریخ 
 رؤیتك.

 تحیاتي،
 ]اسم المدیر[
 ]اسم مدیر المركز[

  فرصة مساویة/  صاحب العمللإلیجابي العمل االبرنامج / 
 متوفرة عند الطلب لألفراد ذوي اإلعاقةاإلضافیة المساعدات والخدمات 
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