
ARABIC
AMERICAN JOB 
CENTER  
 

 المركز األمريكي للوظائف 
 

Whether you are looking to 
get right back to work, find a 
better job, or are interested in 
changing career paths, we can 
help you with your next move.  
 

سواء كنت تتطلع الى العودة الى العمل، أو  
كنت تبحث عن عمل أفضل، أو كنت تريد 

بإمكاننا  تغيير مسار حياتك المهنية، فإن
 مساعدتك في إتخاذ الخطوة التالية. 

 
 
 

 
Qualified Veterans receive priority access to all 
our resources and services. 

 
لى جميع مواردنا  القدامى المؤهلين أولوية الدخول اتكون للمحاربين 

 والحصول على خدماتنا.
 
 

 

Basic Career Services  
 

 خدمات المسار المهني األساسي 
 

Our navigators can assist you with any of these 
items in the American Job Center resource 
room. These services can also be delivered 
virtually.  
 

التالية من غرفة يمكن لموظفينا مساعدتك في أي مجال من المجاالت 
ويمكن تقديم هذه الخدمات   الموارد في المركز األمريكي للوظائف.

 أونالين على األنترنيت.
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 التدريب وتجارب العمل 

وأخرى غير مدفوعة ستحصل على فرص تعلم مدفوعة األجر 
األجر لتعزيز إحترام الذات ووضع خطط للحياة وإختيار مسار مهني  

 وتطوير مهارات في العمل مطلوبة من سوق العمل. 

Workforce Preparation 
 

 إعداد القوى العاملة 
ستكتسب مزيجاً من المهارات األكاديمية األساسية ومهارات التفكير 

 تنظيم السلوك. ومهارات برامج الحاسوب ومهارات 
 
Financial and Family Well-being  
 

  الرفاه المالي واألسري
صائبة في القرارات الستكتسب المهارات والمعرفة الالزمة إلتخاذ 

 ضوء إمكانياتك المالية 
 
Out of Area Job Search and Relocation 
Assistance   
 

اإلنتقال الى  البحث عن عمل خارج منطقة السكن والمساعدة في 
 المنطقة الجديدة 

في مكان آخر، لك بإمكاننا مساعدتك في اإلنتقال وفي إيجاد عمل  
 لكننا نفضل أن نساعدك في إيجاد عمل لك هنا.

 
Supportive Services* 
 

 خدمات دعم وإسناد
المساعدات التي نقدمها لك اثناء تلقيك التدريب لدينا أو اثناء تلقيك 

 إختيار الوظيفة المناسبة لك هي اآلتي:لخدماتنا في مجال 
 

 النقل •
 رعاية األطفال أو العجزة أو المعاقين •
 اإلسكان.  •
الزي المطلوب أو أي زي عمل آخر وأية أدوات تخص   •

 العمل. 
التجهيزات المدرسية، وأية مواد الكتب، الرسوم الدراسية،  •

 ضرورية أخرى. 
التدريب أو  التوظيف أو إستمارات أية رسوم أو أجور عن  •

 أية إختبارات أو شهادات. 
 تجهيزات األفراد المعاقين.  •
 خدمات المعونة القضائية. •
 اإلحالة الى الرعاية الصحية. •

 
Needs-Related Payments  

 المدفوعات التي لھا عالقة باإلحتیاج 
  .بیردتلاب ةقالع اھل تسیل يتلا تاقفنلا يف ةدعاسملا

 
Follow Up Services*  
 

  *ةعباتم تامدخ
شھراً األولى من العمل، ویشمل    12تقدیم النصح واإلرشاد خالل الـ 

 ذلك كیف تحافظ على وظیفتك أو تستعیدھا أو تحقق التطور فیھا.
 

 *یجب أن تكون مؤھالً لتلقي ھذه الخدمات. 
 
Part-time jobs to full-time 
careers.  
 

  ماودب ةفیظولا ىلا يئزج ماودب ةفیظولا نم
  .لماك

نسعى ألن یحقق أھالي نبراسكا اإلستقالل اإلقتصادي والنجاح في  
 األعمال.  العمل والحیاة باإلشتراك مع أصحاب

 
WIOA Title I financially assisted programs and activities are equal 
opportunity employer/programs. Auxiliary aids and services are 
available upon request to individuals with disabilities. 
 

  مامأ يواستلاب ةحاتم جمارب يھ ،ةلماعلا ىوقلا نوناق نم  1  بابلا يف ةدراولا تادعاسملا جمارب نإ
  .بلطلا بسحو نیقاعمل ا دارفألل تامدخو تادعاسم رفوتت .عیمجلا

 
All services are offered at no cost to employers 
and job seekers. 
 

  نع نیثحابلا ىلع الو لامعألا باحصأ ىلع فیلاكت ةیأ كانھ تسیل
  .اھمدقن يتلا تامدخلا نع لمعلا
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Job Search Tools 
 

 أدوات البحث عن وظيفة
رة ذاتية وكتابة رسالة غالف أو تحرير سييمكننا مساعدتك في 

 كيف تجيب على أسئلة المقابلة.  تعليمك
 
Find a Job  
 

 إيجاد الوظيفة
البحث والتقديم على الوظائف المحلية من خالل   يمكننا مساعدتك في

سوق نبراسكا  NEworksنبراسكا الشاغرة في وظائف الموقع 
مل  الرسمي للوظائف الشاغرة. وبإمكاننا مساعدتك في البحث عن الع

 األعمال.  التوصية الى أصحاب أونالين وفي 
 
File for Unemployment  
 

 التقديم على مساعدات البطالة 
يمكننا مساعدتك في البدء بتقديم طلب مساعدات البطالة ومتابعة 

 الطلب. 
 
Identify your Skills and Interests 
 

 تحديد مهاراتك وإهتماماتك
هي الخطوة األولى نحو إختيار مسار  إن معرفة مهاراتك وإهتماماتك

 مهني صحيح لك. 
 
Community Resources 
 

 المؤسسات الخيرية المجتمعية
بإمكاننا مساعدتك في التواصل مع المؤسسات الخيرية المجتمعية  

التي يمكن أن تقدم لك يد المساعدة في إيجاد عمل لك أو توفير رعاية  
والرعاية الطبية. ويمكن أن تشمل هذه  ألطفالك أو توفير وسائل النقل 

المساعدات بطاقة المواد الغذائية )الفود ستامب( وكذلك المساعدة  
 النقدية المؤقتة لألسر المعوزة. 

 
Explore Careers & Wages  
 

 معرفة المهن وأجورها
يمكننا إطالعك على المهن التي عليها طلب عال، ومجموعات المهن  

 ت الوظائف في مقاطعتي النكستر وساندرز. المتشابهة، وباقي إتجاها
 
Initial Assessments 
 

 التقييم األولي 
يمكننا إجراء التقييم لتحديد مستوى مهاراتك بما في ذلك مهاراتك في  

 القراءة والكتابة والرياضيات واللغة اإلنكليزية.
 

Performance  
 

 األداء 
هالي  أل وكيف مساعدتناعلى أهداف برنامجنا  يمكنك اإلطالع

 نبراسكا في إيجاد عمل مفيد. 
 
Program Matcher  
 

 البرنامج المناسب لك
 أخبرنا شيئاً عن نفسك، وسنحدد لك ما هي البرامج الصالحة لك. 

 
Financial Aid Assistance  
 

 برنامج المساعدة المالية للدراسة
معرفة تكاليف برامج التدريب والتعليم بإمكاننا مساعدتك على 

 والتقديم على المساعدة المالية لتغطية هذه التكاليف.
 
Training Services*  
 

 خدمات التدريب* 
العمل وفرص التدريب داخل الفصل    التعلم خاللتعرف على فرص 

 الدراسي.
 
On-the-Job Training  
 

 التدريب خالل العمل 
التدريب العملي تعلم مهنة جديدة تستند على رغبتك  تتيح لك طريقة 

في نفس الوقت الذي تكسب فيه دخالً لك وتحصل على وظيفة دائمة  
 بدوام كامل. 

 
Classroom Training  
 

 التدريب داخل الفصل الدراسي 
  مستقبلية. إحصل على شهادة الزمالةلمهنتك ال تعلم المهارات الالزمة

لما بعد الثانوية أو رخصة ممارسة مهنة معينة أو حتى على شهادة  
 . المعتمدةالبكالوريوس. يمكنك أن تسألنا عن برامج التدريب 

 
Apprenticeships  
 

 التدريب على حرفة معينة 
تتطلب مهارة معينة من خالل المزج بين التدريب العملي   تعلم مهنة

الدراسي حيث يشرف عليك  أثناء العمل وبين التدريب داخل الفصل 
 معلم مختص. وتزداد أجورك مع إزدياد مهارتك. 

 
Entrepreneurial Training 
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يمكننا مساعدتك في البدء بتقديم طلب مساعدات البطالة ومتابعة 

 الطلب. 
 
Identify your Skills and Interests 
 

 تحديد مهاراتك وإهتماماتك
هي الخطوة األولى نحو إختيار مسار  إن معرفة مهاراتك وإهتماماتك
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Performance  
 

 األداء 
هالي  أل وكيف مساعدتناعلى أهداف برنامجنا  يمكنك اإلطالع

 نبراسكا في إيجاد عمل مفيد. 
 
Program Matcher  
 

 البرنامج المناسب لك
 أخبرنا شيئاً عن نفسك، وسنحدد لك ما هي البرامج الصالحة لك. 

 
Financial Aid Assistance  
 

 برنامج المساعدة المالية للدراسة
معرفة تكاليف برامج التدريب والتعليم بإمكاننا مساعدتك على 

 والتقديم على المساعدة المالية لتغطية هذه التكاليف.
 
Training Services*  
 

 خدمات التدريب* 
العمل وفرص التدريب داخل الفصل    التعلم خاللتعرف على فرص 

 الدراسي.
 
On-the-Job Training  
 

 التدريب خالل العمل 
التدريب العملي تعلم مهنة جديدة تستند على رغبتك  تتيح لك طريقة 

في نفس الوقت الذي تكسب فيه دخالً لك وتحصل على وظيفة دائمة  
 بدوام كامل. 

 
Classroom Training  
 

 التدريب داخل الفصل الدراسي 
  مستقبلية. إحصل على شهادة الزمالةلمهنتك ال تعلم المهارات الالزمة

لما بعد الثانوية أو رخصة ممارسة مهنة معينة أو حتى على شهادة  
 . المعتمدةالبكالوريوس. يمكنك أن تسألنا عن برامج التدريب 

 
Apprenticeships  
 

 التدريب على حرفة معينة 
تتطلب مهارة معينة من خالل المزج بين التدريب العملي   تعلم مهنة

الدراسي حيث يشرف عليك  أثناء العمل وبين التدريب داخل الفصل 
 معلم مختص. وتزداد أجورك مع إزدياد مهارتك. 

 
Entrepreneurial Training 
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Program Matcher  
 

 البرنامج المناسب لك
 أخبرنا شيئاً عن نفسك، وسنحدد لك ما هي البرامج الصالحة لك. 

 
Financial Aid Assistance  
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 التدريب داخل الفصل الدراسي 
  مستقبلية. إحصل على شهادة الزمالةلمهنتك ال تعلم المهارات الالزمة
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 . اللغة اإلنكليزية
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Internships and Work Experiences  
 

 التدريب وتجارب العمل 
وأخرى غير مدفوعة ستحصل على فرص تعلم مدفوعة األجر 

األجر لتعزيز إحترام الذات ووضع خطط للحياة وإختيار مسار مهني  
 وتطوير مهارات في العمل مطلوبة من سوق العمل. 

Workforce Preparation 
 

 إعداد القوى العاملة 
ستكتسب مزيجاً من المهارات األكاديمية األساسية ومهارات التفكير 

 تنظيم السلوك. ومهارات برامج الحاسوب ومهارات 
 
Financial and Family Well-being  
 

  الرفاه المالي واألسري
صائبة في القرارات الستكتسب المهارات والمعرفة الالزمة إلتخاذ 

 ضوء إمكانياتك المالية 
 
Out of Area Job Search and Relocation 
Assistance   
 

اإلنتقال الى  البحث عن عمل خارج منطقة السكن والمساعدة في 
 المنطقة الجديدة 

في مكان آخر، لك بإمكاننا مساعدتك في اإلنتقال وفي إيجاد عمل  
 لكننا نفضل أن نساعدك في إيجاد عمل لك هنا.

 
Supportive Services* 
 

 خدمات دعم وإسناد
المساعدات التي نقدمها لك اثناء تلقيك التدريب لدينا أو اثناء تلقيك 

 إختيار الوظيفة المناسبة لك هي اآلتي:لخدماتنا في مجال 
 

 النقل •
 رعاية األطفال أو العجزة أو المعاقين •
 اإلسكان.  •
الزي المطلوب أو أي زي عمل آخر وأية أدوات تخص   •

 العمل. 
التجهيزات المدرسية، وأية مواد الكتب، الرسوم الدراسية،  •

 ضرورية أخرى. 
التدريب أو  التوظيف أو إستمارات أية رسوم أو أجور عن  •

 أية إختبارات أو شهادات. 
 تجهيزات األفراد المعاقين.  •
 خدمات المعونة القضائية. •
 اإلحالة الى الرعاية الصحية. •

 
Needs-Related Payments 
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 خدمات المعونة القضائية. •
 اإلحالة الى الرعاية الصحية. •

 
Needs-Related Payments 

 
 التدريب وتجارب العمل 

وأخرى غير مدفوعة ستحصل على فرص تعلم مدفوعة األجر 
األجر لتعزيز إحترام الذات ووضع خطط للحياة وإختيار مسار مهني  

 وتطوير مهارات في العمل مطلوبة من سوق العمل. 

Workforce Preparation 
 

 إعداد القوى العاملة 
ستكتسب مزيجاً من المهارات األكاديمية األساسية ومهارات التفكير 

 تنظيم السلوك. ومهارات برامج الحاسوب ومهارات 
 
Financial and Family Well-being  
 

  الرفاه المالي واألسري
صائبة في القرارات الستكتسب المهارات والمعرفة الالزمة إلتخاذ 

 ضوء إمكانياتك المالية 
 
Out of Area Job Search and Relocation 
Assistance   
 

اإلنتقال الى  البحث عن عمل خارج منطقة السكن والمساعدة في 
 المنطقة الجديدة 

في مكان آخر، لك بإمكاننا مساعدتك في اإلنتقال وفي إيجاد عمل  
 لكننا نفضل أن نساعدك في إيجاد عمل لك هنا.

 
Supportive Services* 
 

 خدمات دعم وإسناد
المساعدات التي نقدمها لك اثناء تلقيك التدريب لدينا أو اثناء تلقيك 

 إختيار الوظيفة المناسبة لك هي اآلتي:لخدماتنا في مجال 
 

 النقل •
 رعاية األطفال أو العجزة أو المعاقين •
 اإلسكان.  •
الزي المطلوب أو أي زي عمل آخر وأية أدوات تخص   •
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