
 North Carolina وزارة تجارة
 يقسم األمن الوظیف

 التأمین ضد البطالة
 خطاب األھلیة المحتملة

 )البریدیة المراسالت تاریخ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تجاریًا، المتضرر العامل عزیزي

 التجارة برنامج خدمات على للحصول بطلب التقدم بإجراءات فوًرا القیام جاءبر

 التوافق مساعدة برنامج ،2015 عام مجدًدا إقراره تم الذي ،1974 لعام التجارة قانون دشن
 أجل من األجنبیة المنافسة لزیادة نتیجة عمل بال أصبحوا الذین األفراد لمساعدة) TAA( التجاري
 برامج خدمات بإدارة العاملة، القوى حلول قسم التجارة، وزارة وتقوم. مناسبة لوظائف عودتھم
 .التجارة قانون
 رقم طلبال بأن األمریكیة المتحدة بالوالیات العمل وزارة قبل من العاملة القوى حلول قسم إخطار تم

 ــــــــــــــــــــــــــ في ــــــــ،ـــــــــــــــــ في العمال عن بالنیابة المقدم ـــــــــــــــــــــــــــ،
 بالتقدم للعمال للسماح ــــــــــــــــــــــــــ بتاریخ اعتماده تم ،)الوالیة( ــــــــــــــــــــــــــ ،)المدینة(

. التجاري التوافق مساعدة برنامج ومزایا خدمات على للحصول

: التالیة والمزایا الخدمات التجاري التوافق مساعدة برنامج یقدم
 التوظیف إعادة خدمات •
  وظیفة عن البحث بدالت •
 انتقال تتطلب الجدیدة الوظیفة كانت إذا االنتقال بدالت •
 تدریب في بالتسجیل قمت إذا األخرى والرسوم الكتب، ورسوم الدراسیة، الرسوم دفع •

 معتمد
 البطالة ضد التأمین خالل من) TRA( التجاري التوافق إعادة وبدالت الدخل دعم مدفوعات •
 التوظیف إلعادة التجاري التوافق مساعدة برنامج خالل من األجر دعم مدفوعات •

)RTAA (فوق وما العمر من الخمسین ذوي للعمال . 

 قانون برامج بموجب والمزایا الخدمات تلقي استحقاق متطلبات تستوفي كنت إذا ما تحدید أجل من
 عبر الطلب تقدیم یمكنك. طلب تقدیم طریق عن الفردي حقاقاالست لتحدید التقدم علیك التجارة،
 إذا. CSS (www.DES.NC.GOV( للعمالء الذاتیة الخدمة موقع إلى الذھاب طریق عن اإلنترنت

 عمالء خدمة بمركز االتصال یمكنك اإلنترنت، عبر الطلب لتقدیم الوصول إمكانیة لدیك یكن لم
 تقریبًا أسبوعین بعد. العادیة العمل ساعات أثناء 888-737-0259 الرقم على الوظیفي األمن قسم
 إعادة بدالت/ التجاري التوافق مساعدة لبرنامج االستحقاق تقریر تتلقى سوف طلبك، تقدیم من

 نامجلبر التقدم باستحقاق بك الخاص التقریر أفاد إذا. اإللكتروني بریدك على التجاري التوافق
 موعد لتحدید إلیك األقرب NCWorks توظیف بمركز االتصال علیك التجاري، التوافق مساعدة
 العثور یمكن. بك الخاصة للمقابلة المحدد الموعد في معك الخطاب ھذا تأخذ أن وعلیك. للمقابلة
 من اإلنترنت عبر بھا الخاصة الھواتف وأرقام NCWorks توظیف مراكز بجمیع قائمة على
 أخرى والیة في تقیم كنت إذا. والخدمات الموارد قائمة في WWW.NCWORKS.GOV خالل
 أقرب أو أمریكي توظیفي مركز ألقرب الخطاب ھذا قدم أخرى، والیة إلى لالنتقال تخطط أو
 توجد األحیان ضبع في. المزایا كافة على مسبقًا الموافقة یجب". ستوب وان توظیفي مركز"

 لذلك،. البرنامج ھذا بموجب المزایا على حصولك في للنظر تلبیتھا علیك الدقة بالغة متطلبات
 التوافق مساعدة لمزایا للتقدم یمكن ما بأسرع NCWorks توظیف بمركز تتصل أن المھم من

 .التجاري

http://www.des.nc.gov/
http://www.ncworks.gov/


یمكنك الحصول على المزید من المعلومات حول مساعدة التوافق التجاري عن طریق االتصال 
بقسم حلول القوى العاملة على الرقم 814-0373 919. ھدفنا تقدیم أفضل الخدمات المتاحة لك 

والتي یجب أن تؤدي إلى عودة أسرع إلى العمل.  

 البطالة ضد التامین باسم االحتیال منع على ساعدنا
 على البطالة ضد التأمین باسم بھا مشتبھ احتیال ملیةع أي عن أبلغ
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