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ستجد ). DWS) المقدم من قسم حلول القوى العاملة (RESEAدمات إعادة التوظیف (وخ االستحقاقشاركة في برنامج تقییم تم اختیارك للم
عدم القدرة على حضور موعدك قد وإن . إجباریةالمشاركة في ھذا البرنامج وتعد موضحة أدناه.  ھوموقع ھووقت الموعدمات تاریخ ومعل

. ستكون بطاقة )ID(فوتوغرافیة ساریة شخصیة علیك إحضار بطاقة ھویة التأمین ضد البطالة. مزایا للحصول على  استحقاقكیؤثر على 
ویة شخصیة بطاقة الھویة الشخصیة الساریة المقبولة ھي بطاقة ھوإن . الموعدكمل ھذا ستالزمة لكي تالفوتوغرافیة الشخصیة الھویة 

 الحكومة المحلیة مثل رخصة القیادة أو جواز السفر أوعلى مستوى على مستوى الوالیة أو االتحادي أو مستوى الفوتوغرافیة صادرة على 
توجیھ العمل الخاص بك ونسخة من سیرتك الذاتیة معك. قد یستمر إحضار سجل البحث عن بطاقة الھویة الشخصیة الحكومیة. برجاء 

یتم توجیھ األسئلة بشأن ھذا . )2تین (تى ساعاألنشطة ذات الصلة حكذلك وخدمات إعادة التوظیف و االستحقاقتقییم الخاص ببرنامج 
 المدرج أدناه.  NCWorks توظیفار على مركز خطاإل

 للتوظیفمركز ھندرسونفیل المكان: 

 جروف ستریت 48

  NC 28472ھندرسونفیل، 
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99999  التاریخ:

 صباًحا 11:00 الوقت:

حضور ھذا الموعد، یجب االتصال كن من متتوظیف. إذا لم تمركز ال إلى موظف االستقبال عندما تصلإلى  براز ھذا الخطابإبرجاء 
، ستتقابل مع أحد وخدمات إعادة التوظیف االستحقاقتقییم  في برنامجكمشترك و. وقت ممكنوظیف إلعادة تحدید موعد بأسرع تمركز الب

خطة فردیة لتقییم خیاراتك المھنیة وتقدیم خدمات متعمقة والتي من شأنھا مساعدتك لتصبح أكثر  وضعموظفینا والذي سیقوم بمساعدتك في 
 تنافسیة في سوق العمل الیوم.

وذلك من  الخاص بنا وظیفةحالة والبحث عن نظام اإل على الموجودللعمل أو تحدیث تسجیلك  نترنت، علیك التسجیلإذا كان لدیك إتصال باإل
عبر  NCWorksكونك باحث عن العمل مسجل لدى وقبل موعدك.  https://www.ncworks.govوھو  NCWorksخالل موقع 

عالنات الوظائف الجدیدة، إت لتساعدك في إعادة توظیفك؛ مثل مجموعة كاملة من الخدما إلى ، سیكون لدیك إمكانیة للوصولاإلنترنت
استخدامك أثناء  الموارد المھنیة.غیرھا من و الخطابات التقدیمیة،نماذج وذاتیة، السیرة الإعداد وتعلیمیة، الخدمات والالمھني، تقییم الأدوات و
مات المھنیة والذي یقدم معلومات سوق العمل والوظائف بناًء على اھتماماتك وخبرات العمل رابط الخدالوصول إلى نترنت، بامكانك إلل

المقترحة للوظائف أو أي مستندات ر القائمة احضإنترنت أو ھذا الرابط، برجاء الحفظ عبر اإل الخاصة بك. إذا قمت باستخدام أي من أدوات
ن شأنھ أن یعجل عاله مأ. استكمال الخطوات المذكورة موعدكعندما تحضر من أجل  نترنتتمام ھذه األدوات المھنیة عبر اإلإخرى تؤكد أ

 . كثیًرا من زیارتك
 برنامج الفرص المتساویة وصاحب العمل اإلیجابي

 تتوافر الوسائل والخدمات المساعدة عند الطلب لألفراد ذوي اإلعاقات

https://www.ncworks.gov/


أعاله عن طریق الھاتف أو الفاكس. یمكن العثور على معلومات االتصال  المدرجوظیف تإذا عدت إلى العمل، برجاء إخطار مركز ال
أو " NCWorksتوظیف ر على مركز وعثل"ا حددتحت تبویب موارد وخدمات،  https://www.ncworks.gov من خاللاإلضافیة 
 دلیل الھاتف المحلي. الرجوع إلى بإمكانك 

 رؤیتك في التاریخ والموعد المحدد. إلى إلى العمل، نتطلع  ترجعإذا لم 

قسم حلول القوى إلى وعبر اإلنترنت  NCWorksناه وستأخذك إلى دفھي موجودة أ ،االستجابة السریعة رموزمسح إذا كان لدیك القدرة على 
 . North Carolinaبوالیة العاملة 
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