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تقيي ج نا ب ھو ؟RESAا ؟RESAما ھو برنامج تقييم
لبرنامجRESAبرنامج المجدد البرنامج وإعادة”ھو تصنيف خدمات خدمات تصنيف وإعادة ھو البرنامج المجدد لبرنامجRESAبرنامج

 WPRS -Worker Profiling Reemployment[“ توظيف العمال
Services.[

ط “  تعديالت تعويض البطالة”، تم سن1993تشرين الثاني/نوفمبر24في
]Unemployment Compensation Amendments [ لعام

قانون الضمان ”التي عّدلت)152-103خطاب البرنامج (1993 ج( بر ني)ب ون
ً )]) Social Security Act )SSA[“ اإلجتماعي .لتصبح قانونا

، يجب أن تحدد الوالية ھؤالء 152- 103بموجب شروط خطاب البرنامج 
تنفاد إ ل ز ن الذ ن طال طالة”ال ال ل ن UI[“التأ   - UI[ التأمين على البطالة”المطالبين الذين يجوز لھم إستنفاد

Unemployment Insurance [ والذين سيستفيدون من خدمات
.المساعدة في البحث عن عمل لالنتقال الناجح إلى وظيفة جديدة



تق نا ھ ؟RESAا ؟RESAما ھو برنامج تقييم
من وإعتباراً ذلك، إلى الفقرة1995يونيو12باإلضافة تلزم من)أ(50-7-302، من ) أ(302 7 50، تلزم الفقرة1995يونيو12باإلضافة إلى ذلك، وإعتبارا من 

ھؤالء المطالبين المختارين بالمشاركة في خدمات ] TCA[“ قانون تينيسي التفسيري”
.وجيه) أسباب(إعادة التوظيف ما لم يوجد سبب /التصنيف

اإلستثمار”قدم وإعادة لإلنعاش األمريكي American[“القانون Recovery and رم ة اإل ش وإ إل ي  ري ون األ  American Recovery and[ا
Reinvestment Act [ تمويالً (سبيالً ) 5-111خطاب البرنامج ( 2009لعام (

-WPRSإلعادة تقييم برنامج والياتنا وإجراء التعديالت الالزمة من أجل برنامج 
RESAوبرنامج.محسنRESA تم تحديثه لتتبع نجاح المشاركين بينما يتعاملون مع عج ح ع م

.خطط تنمية إمكانية توظيفھم وبحثھم عن عمل
عدم التقيد بخطة بحثك عن عمل قد يؤدي إلى إنقطاع في مخصصات بطالتك، وللحصول 

في  RESAعلى مزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بمجري المقابلة لك لبرنامج  ج يي
.منطقتك



تق نا ھ ؟RESAا ؟RESAما ھو برنامج تقييم
نحن ....فھا نحنفھا

.إعادة توظيف العاطلين عن العمل... اسم جديد بنفس الھدف
يتم تصنيف المطالبين حسب نموذج بحثي وإحصائي يتم تحديثه بشكل مفصل 
كذلك طالة ال ل أ ال ا ا إ ل الذ لتحديد ھؤالء الذين يجوز لھم إستنفاد مخصصات التأمين على البطالة وكذلك ل
.ھؤالء الذين من المحتمل أن تكون نتائجھم إيجابية عند تزويدھم بخدمات فائقة

وتتحقق المكاتب عبر .ثم يتم إبالغ مجموعة مقدمي الطلبات بحضور توجيه ر ي غ إ م رم
.الوالية من مجموعة مقدمي الطلبات للتأكد من امتثال المشاركين

.RESAكل من يستوفي النموذج البحثي واإلحصائي قد ال يتم إختياره لبرنامج 



تق نا ھ ؟RESAا ؟RESAما ھو برنامج تقييم
لبرنامج إختيارك تم أنه المرجح فمن ھذا، على تطلع كنت *RESAإذا .  RESAإذا كنت تطلع على ھذا، فمن المرجح أنه تم إختيارك لبرنامج 

فما العمل اآلن؟
“ مركز مھن تينيسي”المعلومات عن الخدمات المتوفرة في 

]Tennessee Career Center[العرض ھذا ف واردة ]Tennessee Career Center[واردة في ھذا العرض.
كما أن ورش العمل التي قد تكون ملزماً باالطالع عليھا حسب ما يحدده 

إذا كانت لديك . متوفرة لإلطالع عليھا RESAمجري المقابلة لك لبرنامج 
نا لب لك قابلة ال ي عل ا ط ف دد الت عد ي ئلة أ أي أسئلة، يرجى عدم التردد في طرحھا على مجري المقابلة لك لبرنامج أي

RESA في منطقتك.

 TN Department[“ دائرة تينيسي للعمل”متوفرة أيضاً على موقع إنترنت  RESAخدمات برنامج : مالحظة*
of Labor [ إلزامي وغير إلزامي(كي يطلع عليھا الجميع.(



د وا ال مراكز الموارداكز
ا خالل ن كن ت ك زة أ د ا لل اكزنا تقدم مراكزنا للموارد أجھزة كمبيوتر يمكن من خاللھا تقد

الوصول إلى اإلنترنت، وآالت نسخ وفاكس، وھواتف، ومواد 
ة ن د .موارد مھنيةا

معلومات أسواق العمل متوفرة على المستويات المحلية 
.والخاصة بالواليات والوطنية والدولية



ل الع باب أ إل الوصول إلى أرباب العملالوصول
ل لل دة ف ة ف ل ن ن ث ا لل ن ال كز يقدم مركز المھن للباحثين عن عمل فرصة فريدة للوصول قد
إلى أرباب العمل المحتاجين لتعيين موظفين عبر معارض 
اكز ال ف ف ظ للت ات نا ل ن ث لل ة محلية للبحث عن عمل ومناسبات للتوظيف في المراكز، ل

.واإلدراج على قوائم أرباب العمل، واإلحاالت
ل ال ا أ ا ل ا إك ل ث ا ال يستطيع الباحثون عن عمل إكتساب معلومات عن أرباب العمل ط

.المحليين لإلستعداد للمقابالت وعملية البحث عن عمل



ل ع عن ث ال ض معارض البحث عن عملا

ا للق ل ال ا أل اً ف إنتظا ن ال كز يقدم مركز المھن بإنتظام فرصا ألرباب العمل للقيام قد
.بمعارض بحث عن عمل في موقعنا

كما نقوم برعاية معارض عديدة واسعة النطاق للبحث عن 
.*عمل ونشارك فيھا

.راجع مراكز المھن في منطقتك لإلطالع على الخدمات المتوفرة*



ات ھا ال عل التدريب على المھاراتالتد
ھن ال ركز كادر تطيع يستطيع كادر مركز المھن ي

مساعدتك على العثور على 
قد الذي التعليم أو ي  التدريب يم  و  ريب 

.يؤدي إلى مھنة جديدة وأفضل



ظائف ال تد الت ائ الق إل ل الوصول إلى القوائم التي تدرج الوظائفال
عل ل ع عن ن ث البا ل يحصل الباحثون عن عمل على ي

قوائم شاملة بالوظائف في 
المحلية الوظائف بيانات ي قاعدات و   بي 

.والوطنية

اخصائيو الوظائف متوفرون 
مأيضاً لمساعدة العمالء وتقديم 

.اإلحاالت ألرباب العمل



ل لل داد ت اإل ات معلومات اإلستعداد للعملل

ال ة كتا ل ل لل داد ت لإل ات ل ن ال كز يقدم مركز المھن معلومات لإلستعداد للعمل حول كتابة السير قد
الذاتية والبحث عن عمل والمھارات المطلوبة أثناء المقابالت 

ذلك .وغير ذلكغ

كل جلسة مصممة لتحسين فرص الباحثين عن عمل في 
.الحصول على وظائف



كات الش ة إقامة الشبكاتإقا
ن ث البا كن يت ك الشبكات ة إلقا عديدة اً فر ھن ال ركز يقدم مركز المھن فرصا عديدة إلقامة الشبكات كي يتمكن الباحثون يقد

عن عمل من إقامة صالت مع غيرھم من الباحثين عن عمل وأرباب 
المنطقة في .عمل ي  .ل 



ھن ال كز االت إ ات خدمات إحاالت مركز المھنخد
السابقين العسكريين األفراد السابقين:برنامج العسكريين باألفراد ممثل سيجتمع ين ب ريين  ر  أل ج  ين :بر ب ريين  ر  أل ل ب ع  يج

.لتقديم خدمات تبادل وخدمات متخصصة للعمل لألفراد العسكريين السابقين
يقدم ھذا البرنامج خدمات التوظيف المطلوبة لألشخاص : خدمات إعادة التأھيل

اإلعاقات ذوي .المؤھلين إل وي  ين  .ؤ
ھذا البرنامج متوفر فقط في المناطق الحضرية : خدمات المھاجرين والالجئين

*.فيساعد الالجئين والمھاجرين الذين يبحثون عن عمل
المسنون سن:العمال فوق المنخفض الدخل ذوي العمال البرنامج ھذا يساعد يساعد ھذا البرنامج العمال ذوي الدخل المنخفض فوق سن :العمال المسنون

*.محدود التوفر.  الذين يبحثون عن عمل 40الـ

عراجع مراكز المھن في منطقتك لإلطالع على الخدمات المتوفرة* ي ع



نا ل ه RESAت RESAتوجيه حول برنامج

!تھانينا
ه الت لت أك لقد أكملت التوجيهلقد

.RESAحول برنامج 


