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 ات للبالغين إرشاد 
رؤية مهنية ليعطيك  برنامجناأحد المختصين في ب إتصل
 وروابطها وطبيعتها.   وظائفلل فردية

 ما بعد الثانويةل إستعد للتعليم  
، ةما بعد الثانويلف خيارات التعليم اإستكشيساعدك برنامجنا في 

الجامعات  و الكليات المجتمعية، و ذلك كليات التدريب الفني،  ما فيب
أمثلة   .وبرامج التدريب المهني المسجلةوالكليات ذات األربع سنوات 

 :لبرنامجناعلى النشاطات األخرى 
   SAT/ ACTالمساعدة في اإلستعداد إلختبارات   ·
 المساعدة في إمالء إستمارات القبول في الكلية.  ·
 البحث والتقديم على المنح والبعثات الدراسية.  ·
واإللتزام   · الدراسية  المالية  المساعدة  طلب  إستمارات  إمالء 

 بالخطوط العامة للتغيير. 
 التواصل مع برامج التعليم ما بعد الثانوي.  ·

 خدمات المتابعة 
األولى من   12تقديم خدمات دعم واسناد خالل األشهر الـ

العمل. وقد تشمل هذه الخدمات بالنسبة الى المشتركين في 
برنامج خدمات دعم وتشغيل الشباب بعض الخدمات 

 .مدفوعة األجر

 المنطقة التي يغطيها البرنامج 
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YESS 
 خدمات دعم وتشغيل الشباب    برنامج 

البرامج والنشاطات المدعومة ماليًا حسب قانون فرص العمل واإلبتكار للقوى  
. وتتوفر خدمات ومساعدات  قائمة على التكافؤ في فرص العملالعاملة هي برامج 

 حسب الطلب لألفراد من ذوي اإلعاقة.

نحن نخدم مقاطعتي ساندرز والنكستر. إذا كنت تسكن أو تريد أن تعمل  
 في إحدى هاتين المقاطعتين، بإمكاننا مساعدتك في إيجاد عمل 
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 إستكشف المهن واألجور 
وأصناف األعمال   المهن التي عليها طلب عاللدينا كتشف سإ

 وإتجاهات سوق العمل األخرى في مقاطعتي ساندرز والنكستر.  

 تقديم المشورة واإلرشادات الشاملة 
على الدعم المطلوب واإلرشاد المهني  من برنامجنا إحصل 

وناقش خيارات العمل المحتملة مع المختصين. ويمكن أن  
النفسية والكحول يشمل ذلك تقديم المشورة فيما يتعلق بالصحة 

 والمخدرات. 

 التدريب داخل الصف
 بإمكاننا مساعدتك في دفع أجور المدرسة أو الكلية.

 التدريس الخصوصي
م، يسنقوم بدفع أجور معلمك كي تستطيع أن تركز على التعل

إبتداًء من القراءة والكتابة الى التدريب على المهارات الدراسية 
 الدراسة وأساليب العودة لها. والفهم ومنع التسرب من 

 تجارب العمل 
تحقيق إحترام الذات ووضع خططك في  يساعدك برنامجنا على 

الحياة وتحديد مسارات وظيفتك وإكتساب مهارات العمل المطلوبة 
في السوق من خالل توفير فرص تعليم مدفوعة األجر وأخرى  

 غير مدفوعة. 

 تحقيق الرفاه المالي واألسري 
نا المهارات والمعرفة الالزمة إلتخاذ يوفر لك برنامج

 القرارات الصحيحة فيما يتعلق بمواردك المالية.

 التدريب على مهارات إقامة مشروع عمل خاص
يوفر لك برنامجنا التدريب واألدوات الالزمة والتعليم  

 إلقامة مشروع عملك الخاص. 

 الىالمدرسة الثانوية البديلة وإعادة المتسربين 
 الدراسة

يساعدك برنامجنا في العودة الى الدراسة وإكمال الشهادة التي  
  GEDتعادل شهادة الثانوية العامة المسماة 

 األساسية.وفي التدريب على مهارات التعلم   ·
 التعليم الدراسي الفردي. و  ·
 تعلم اللغة اإلنكليزية. و  ·
 إستعادة اإلئتمان.و  ·
 وفي تقديم المشورة ووضع خطة الدراسة. ·

 فرص تطوير العمل القيادي
يوفر لك برنامجنا فرص تحقيق الشعور بالمسؤولية والثقة والقابلية  

على العمل واإلرادة الذاتية الحرة وباقي السلوكيات االجتماعية 
 ويمكن أن تشمل هذه النشاطات ما يلي:  اإليجابية األخرى.

 التعرف على إمكانيات التعليم ما بعد الثانوي.  ·
التعرف على المشاريع المجتمعية ومشاريع التعلم من خالل   ·

 العمل التطوعي. 
القيام بأنشطة ترتكز على األقران في المدرسة بما  ·

 في ذلك اإلرشاد والتعليم الخاص من األقران. 
بما في ذلك التدريب    التدريب على العمل الجماعي والمؤسساتي ·

 على قيادة فريق العمل.
التدريب على إتخاذ القرار، بما في ذلك تحديد األولويات   ·

 وحل المشاكل. 
التدريب على روح المواطنة، بما في ذلك التدريب على   ·

 المهارات الحياتية كتربية األبناء والسلوك خالل العمل. 
الى تطوير    التدريب على القيام بنشاطات إجتماعية مدنية تهدف ·

 نوعية الحياة في المجتمع.
القيام بنشاطات قيادية أخرى تضع الشباب في دور القيادة   ·

 مثل العمل في لجان قيادية شبابية. 

 خدمات دعم وإسناد 
 .يقدم برنامجنا المساعدة لك عند إشتراكك في البرنامج 

 النقل.   ويقدم ·
 رعاية األطفال الصغار والكبار.و  ·
 والسكن.  ·
ومالبس العمل المناسبة األخرى وكل األدوات التي لها والزي  ·

 عالقة بالعمل. 
المواد الضرورية  · والكتب، والرسوم، والتجهيزات المدرسية وجميع 

 األخرى. 
ويقدم برنامجنا المدفوعات والرسوم لغرض العمل والتطبيقات ذات  ·

 العالقة بالتدريب واإلختبارات والشهادات. 
 مناسبة لألشخاص من ذوي اإلعاقة.ويقدم تجهيزات  ·
 وخدمات المساعدة القانونية.  ·
واإلحالة الى الرعاية الصحية.  ·

 
 تقدم جميع خدماتنا الى المشتركين دون أية تكاليف
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 :لبرنامجناعلى النشاطات األخرى 
   SAT/ ACTالمساعدة في اإلستعداد إلختبارات   ·
 المساعدة في إمالء إستمارات القبول في الكلية.  ·
 البحث والتقديم على المنح والبعثات الدراسية.  ·
واإللتزام   · الدراسية  المالية  المساعدة  طلب  إستمارات  إمالء 

 بالخطوط العامة للتغيير. 
 التواصل مع برامج التعليم ما بعد الثانوي.  ·

 خدمات المتابعة 
األولى من   12تقديم خدمات دعم واسناد خالل األشهر الـ

العمل. وقد تشمل هذه الخدمات بالنسبة الى المشتركين في 
برنامج خدمات دعم وتشغيل الشباب بعض الخدمات 

 .مدفوعة األجر
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البرامج والنشاطات المدعومة ماليًا حسب قانون فرص العمل واإلبتكار للقوى  
. وتتوفر خدمات ومساعدات  قائمة على التكافؤ في فرص العملالعاملة هي برامج 

 حسب الطلب لألفراد من ذوي اإلعاقة.

نحن نخدم مقاطعتي ساندرز والنكستر. إذا كنت تسكن أو تريد أن تعمل  
 في إحدى هاتين المقاطعتين، بإمكاننا مساعدتك في إيجاد عمل 
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