
 وبدالت اتتدریبحصول على طلب لل
 مساعدة التوافق التجاري 

 )بصیغتھ المعدلة، 1974(قانون التجارة لعام 

 North Carolina تجارة وزارة
 قسم حلول القوى العاملة

 
 مراجعة  ــــــــــــــــــرقم ال أصلي     

 مراجعةأكمل قسم ال  

  رقم الطلب
TAW-                

 اسم مركز التكلفةرقم / 
  / 

 أو  جتماعياال رقم الضمان
 طلب تعریف الرقم 

االسم اسم العامل (االخیر، األول، الحرف األول من 
 األوسط)

 

 العنوان (الرقم، الشارع)  النوع تاریخ المیالد :الطلبتاریخ اعتماد 

 +4           المدینة                                   الوالیة                                      الرمز البریدي  :تاریخ الفصل التأھیلي

 )NCWorks توظیفمركز  موظفو(/ التعلیم

 أعلى مؤھل حصل علیھ المدرسة الثانویة او ما یعادلھا مؤھل عالي/ تدریب مؤھل عالي/ تدریب
 

 2 1 ال  نعم  ال  نعم  ال نعم   
3 4 
5 6 
7 8 
9 10 

11 

 اسم المدرسة: اسم المدرسة: اسم المدرسة:

اسم الدرجة وسنة الحصول 
 علیھا:

  اسم الدرجة وسنة الحصول علیھا:

 التخصص:
 

 التخصص:
 

 الوصف:/ التدریب: الوصف:/ التدریب:

  )NCWorksموظفو مركز توظیف (التوظیف  سجل

 )2صاحب العمل (اسم 
 

 )1اسم صاحب العمل (
 

 تاریخ بدء العمل:
 

 تاریخ بدء العمل:
 

 تاریخ إنھاء العمل:
 

 تاریخ إنھاء العمل:
 

 معدل األجر: 
 

 معدل األجر: 
 

 المسمى الوظیفي/الوصف الوظیفي:  المسمى الوظیفي/الوصف الوظیفي: 
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ــــ -TAWــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الطلب تعریف / رقمجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الضمان االاسم العامل  ــــ ــــ ـــــ  ــــ

 )NCWorksموظفو مركز توظیف (طلب الحصول على تدریب 

یتم تمویل ، بصیغتھ المعدلة. 1974تجاري لعام أستحقھا بموجب قانون التوافق ال بدالتالتدریبي أدناه والحصول على أیة (البرامج) أطلب النظر في إلتحاقي بالبرنامج 
وأقر أن  سبتمبر ــــــــــــــــــــــــــ. 30ن التمویل قد ال یكون متاًحا بعد أدرك أُ بدًءا من األول من أكتوبر من كل سنة مالیة.  على أساس سنويخطط التدریب 

 . ال أستحقھا مخصصاتأدرك العقوبات المترتبة على التحریف المتعمد للحصول على والمعلومات المدونة في ھذا الطلب صحیحة وكاملة حسب علمي. 

 توقیع العامل تاریخ تقدیم الطلب

 *عالجي مھني التدریب أثناء العمل/مخصص
 يریقدتنتھاء التاریخ التدریب المدرج/تاریخ اال يریقدتنتھاء التاریخ التدریب المدرج/تاریخ اال يریقدتنتھاء التاریخ التدریب المدرج/تاریخ اال

/ / / 

 ال یوجد :O’Netكود  :O’Netكود 

 ال تدخل
 فترات)سبوع على أ 26سابیع التي یجب استكمالھا: (األ :كمالھااستیع التي یجب األساب :كمالھااستاألسابیع التي یجب 

المسمى المھني للتدریب:  المسمى الوظیفي: نوع التدریب العالجي: 

التدریب:  مزوداسم  التدریب:  مزوداسم  التدریب:  مزوداسم 

الھدف المھني/التوظیفي:  الھدف المھني/التوظیفي:  من ھدف التوظیف العالجي: 

للھدف المھني:  الراتبمتوسط بدایة  :الراتببدایة 

$ $  

 ال  نعم  نتقال ھل ترغب في اال

)NCWorksموظفو مركز توظیف (عوائق التوظیف 

خطة للتغلب على العوائق:   (أدرج العوائق)

 اإللزامیةأموال التدریب 

: لتدریبل تكلفة التقدیریةالإجمالي  : البرنامجعام   البرنامج: عام :البرنامجعام 
$  $ $ $ 

 نتقاالت/ اإلقامةالل تكلفة التقدیریةالإجمالي 
$  $ $ $ 

 لتدریب أثناء العملل تكلفة التقدیریةالإجمالي 
$  $ $ $ 

تعلیقات: 
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ـــ -  TAWــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /جتماعيـــــــــــــــــ رقم الضمان االاسم العامل ــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ

     )NCWorksموظفو مركز توظیف (ب / مراجعة لخطة التدری طلب 
مال التدریب العالجي ودخول التدریب المھني. (أكمل طلب التدریب كتا 

 المھني أعاله)

 تغییر عدد األسابیع إلى ـــــــــــــ أو التدریب لینتھي في ـــــــــــــــــــــــــــــ 
  اشرح السبب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي  WIAالتدریب من قبل اعتماد  
 في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ NEGالتدریب من قبل اعتماد  
 جرانت بدًءا من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبیل  برنامجتلقي  
 التوافق التجاري مساعدة، طلب تمویل WIAفي تدریب معتمد من قبل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ $بقیمة 
 أخرى 

 تغییر المنھج. اشرح السبب:  

  

  )NCWorksموظفو مركز توظیف (تمویل التدریب / 
 

 التوافق التجاري فقط) مساعدة( *التكلفة المتوقعة  فقط) NEGأو  WIA( تاریخ التسجیل  النوع الممول
 $  التوافق التجاري مساعدة
WIA *   بـ كلیة المجتمع * بالنسبة للموردین بخالفNorth 

Carolina ، تقدیم التكلفة المتوقعة لكل فصل دراسي یجب
 وإجمالي التكلفة المتوقعة لكل طلب تدریب.

NEG *  
لـ التمویل المحلي في عامل إما وضح تاریخ تسجیل ال * بیل

WIA في  أوNEG  :أخرى 
 

 )NCWorksموظفو مركز توظیف (/  التوافق التجاري مساعدةشھادة 
 

 تجاري، بصیغتھ المعدلة: لبموجب قانون التوافق ا لالستحقاقأقر بالمتطلبات المذكورة أدناه 
 جد وظیفة مناسبة وت. ال 1 ال  نعم   
 من التدریب المناسب. یستفید . سوف 2  ال نعم   
 وجد توقعات معقولة للتوظیف عقب تلقي التدریب. ت. 3  ال نعم   
 . التدریب متاح بشكل معقول. 4  ال نعم   
 .  ھواستكمال . العامل مؤھل لتلقي ھذا التدریب5  ال نعم   
  .معقولة . ھذا التدریب مناسب ومتاح بتكلفة6  ال نعم   

 : یتم استیفائھاتفسیر أیة معاییر لم 

  )NCWorksموظفو مركز توظیف (/  WIAخدمات 
 ال نعم       :                 WIAھل أحیل العامل إلى خدمات 

 ـــــــــــ ، أدخل تاریخ بدء التدریب:إذا كانت اإلجابة بنعم - ال نعم                                            ؟WIAھل تلقى العامل تدریب معتمد من قبل 

 )NCWorksموظفو مركز توظیف (التوافق التجاري المحلیة /  مساعدةشھادة 
بطل النتیجة یُ أدرك أن عدم القدرة على المشاركة بنشاط في ھذه الخطة من شأنھ أن ولتوظیف ھذه وسوف أشارك إلى أقصى حد ممكن. القابلیة لأوافق على خطة 

التجاري  إعادة التوافق بدالتلمزایا  مستحقتمكن من القیام بذلك دون أسباب مبررة، قد أصبح غیر أأدرك أنھ إذا لم كما . للخطرویعرضھا الناجحة لھذه االتفاقیة 
 سبوعیة. األ

   
 يتوقیع ممثل المكتب المحلي لبرنامج مساعدة التوافق التجار  الطلبتاریخ تقدیم 

  

 توقیع العامل  تاریخ تقدیم الطلب 

 شھادة مساعدة التوافق التجاري للوالیة
 .تم رفض طلب التدریب ھذا       .تم اعتماد طلب التدریب ھذا  

  

 منسق برنامج مساعدة التوافق التجاري  تاریخ القرار 
 
 

 تعلیقات: 
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 رك أثناء تواجده في التدریب لمشتمسؤولیات ا
 االستحقاقاستمرار  وظروف

 :كل مما یليعند البدء یوافق المشترك على 
  

 مدة التدریب ما لم تتم الموافقة على خالف ذلك.طوال  التدریبزود لتدریب بدوام كامل، كما ھو محدد من قبل ما حضورـــــــــــ  الحفاظ على  .1
في  التجارةوزارة من  ةیب بشكل متتالي بدون موافقة مسبقأو فصل دراسي من التدرسنوي ـــــــــــ یدرك المشترك أن عدم التمكن من الحضور لكل جلسة أو ربع  .2

North Carolinaالتدریب. خروج من نھ أوى العاملة سیتم التعامل معھ على ق، قسم حلول ال 
التدریب  سیرأو قبلھ، سیتم تصنیف  المعتمدكمال تتاریخ االسبحلول إذا لم یمكن استكمال التدریب و. طوال فترتھ" يرض"مُ  ریب بشكلالتد سیرــــــــــ الحفاظ على  .3

أو  التدریبإعادة التوافق التجاري أو إنھاء بدالت عنھ رفض مزایا جم رضي" قد ین"مُ سیر التدریب بشكل عدم القدرة على الحفاظ على وإن رضي". على أنھ "غیر مُ 
 . كلیھما

 NCDWS اسبوعیً أتین الحضور مرتلقي "قسیمة المزایا واییر في الوقت المناسب والمعاستمارة لتسھیل االستكمال وتقدیم  التعاون مع منشأة التدریبـــــــــ  .4
 حتى استكمال التدریب. ا سبوعیً تین أمر NCDWS 2793. یجب تقدیم استمارة المناسبةللتحقق من الحضور وسداد نفقات النقل " 2793

سبوع الذي یحدث فیھ الغیاب. لأل التأمین ضد البطالة / إعادة التوافق التجاريبدالت أي غیاب قد یترتب علیھ رفض مزایا وإن الفصول المقررة.  كلـــــــــ حضور  .5
 قد یترتب علیھ إنھاء التدریب.مفرط الغیاب الكما أن 

موافقة مسبقة. سوف یسدد برنامج مساعدة التوافق التجاري الحصول على دون  الدروسترك  یرات في برنامج التدریب الخاص بك أوــــــــ ال یمكن القیام بأیة تغی .6
عدم وإن موافقة منسق برنامج مساعدة التوافق التجاري. بعد  مقابل الدورة المطلوبة فقط. یمكن السماح بسداد رسوم الدورات التي تم الرسوب فیھا أو إعادة الدورات

 مسبًقا.  اي لم یتم اعتمادھتالمطالبة بسداد نفقات التدریب ال نھاء التدریب و/أوإد یترتب علیھ دروس قالحصول على موافقة مسبقة لترك ال القدرة على
الدروس وإن عن بعد) قبل التسجیل.  نترنت (التعلمواحصل على الموافقة لتلقي الدروس عبر اإلفقط التي تقع في مجال تخصصك دروس ـــــــ قم بالتسجیل في ال .7

 البعیدة عن مجال تخصصك ال تقع ضمن المسؤولیة المالیة لبرنامج مساعدة التوافق التجاري. 
 : المستندات التالیةب مساعدة التوافق التجاريبرنامج المسؤول عن مدیر التزود ن أالتدریب، یجب  سیرـــــــ أثناء  .8

 سیرة ذاتیة حدیثة 
  البرنامج التدریبي الخاص بك وتكالیفوصف ومتطلبات 
  التدریب قبل بدایة الفصل الدراسي مزوداستمارة تسجیل من 
 الدرجات في نھایة كل فصل دراسي 
  المؤھلشھادة او الدبلوم أو النسخة من أوراق اعتماد التدریب مثل . 
  ،مساعدة التوافق التجاري عندما تحصل على وظیفة. المدیر المسؤول عن برنامج خطار ینبغي إعند استكمال التدریب 

المطلوبة من قبل أحد مسؤولي  المستلزمات / یجب الموافقة على األدواتوالمنھج. من قبل المطلوبة وغیرھا واألدوات  والمستلزماتعلى الكتب إال حصل ال تــــــــ  .9
أو تدریب تكالیف ال تقم بسداد أیة رسوم أو و. قسم حلول القوى العاملة التدریب إلىزود مسؤول مموقعة من  المستلزمات / التدریب. یجب تقدیم قائمة باألدوات مزود
 خالفھ دون الحصول على موافقة مسبقة.  ومستلزمات أأو شراء كتب أو  ،خالفھ

 بحاسولس والدریتلقى شراء كل طالب ضرورة دون خطاب من العمید أو رئیس القسم یوضح فیھ  ــــــــ لن یقوم برنامج مساعدة التوافق التجاري بشراء حواسیب .10
أو طابعات أو خراطیش الحبر من قبل برنامج مساعدة التوافق  نترنتو اتصال بخدمة اإلأأیة أجھزة المتعلقة برسوم ال. لن یتم سداد الدروسخاص بھ لیتمكن من تلقي 

 التجاري. 
المحلي  NCWorksتوظیف مساعدة التوافق التجاري  في مركز المسؤول عن برنامج مدیر الخطار منشأة التدریب وإإذا تركت التدریب ألي سبب، علیك ـــــــ   .11

إلى التجمیل وخالفھ ت ومستلزما عادة األدوات، إمغادرة التدریب، بمجرد على الفور. كما یجب االنسحاب الخاصة بمنشأة التدریبعلیك اتباع إجراءات وعلى الفور. 
 مساعدة التوافق التجاري. المسؤول عن برنامج  المحليمدیر ال

 .ةمزایا قانون التجاركافة ل تأھلال" عدم مقنعون "سبب دترك التدریب المعتمد على قد یترتب ـــــــ  .12
من المتوقع أن تستكمل برنامجك التدریبي حتى وإن كان من و. تینومدة محدد عادة التوافق التجاري قابلة للسداد لمبلغالتأمین ضد البطالة وبدالت إمزایا تعد ـــــــ  .13

 قبل استكمال التدریب. عادة التوافق التجاري التأمین ضد البطالة وبدالت إالممكن استنفاذ مزایا 
یمكن طلب بدل انتقاالت إذا، وفقط إذا، كانت مسافة و. عدمھ منعند تحدید ما إذا كانت تكالیف البرنامج التدریبي معقولة  نتقاالتتكالیف االفي سیتم النظر ـــــــ  .14

 محل إقامتكذھاًبا وإیاًبا عن طریق قیاس أقصر مسافة من المقطوعة یتم حساب مسافة الرحلة ومیًال.  41میًال أو أكثر وستبدأ من  40ذھاًبا وإیاًبا المقطوعة الرحلة 
 القیاسيتحادي معدل االالفق مع واتم سداده بمعدل یتبمثابة تعویض ییعد بدل االنتقاالت و. محل إقامتكب إلى العودة من منشأة التدریمسافة منشأة التدریب وإلى 

 . للمسافة المقطوعة باألمیال
 . NCWorksتوظیف ع إلى مكتب مركز ورجعلیك ال ،عادة التوافق التجاريالتأمین ضد البطالة، أو بدالت إأو  ،ألسئلة المباشرة بخصوص تدریبكلـــــــ  .15

   
 

 يتوقیع ممثل المكتب المحلي لبرنامج مساعدة التوافق التجار  تاریخ تقدیم الطلب
  

 توقیع العامل  تاریخ تقدیم الطلب 
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