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چیست؟" ریسا"

"برنامه اصالحی ثبت اطالعات کارمندان " ریسا(WPRS-Worker )

. برای استفاده از خدمات استخدام مجدد است

 برنامه )، اصالحیه قانون جبرانی بیکاری1993نوامبر سال  24در

 Social)“ تأمین اجتماعی”که تجدید نظر در قانون ( 103-152

Security Act ( )”اس اس ِای“( )SSA ) به حساب می آمد تصویب

.شد

  ایالت موظف است “ 152-103”طبق الزامات قانون عمومی ماده

، (Unemployment Insurance)اشخاصی که حقوق بیمه بیکاری 

دریافت می کنند و افرادی را که از خدمات مساعدت برای ( UI)“ یو آی”

.کاریابی سـود می برند بیابد و آنها را با موفقیت سرکار بفرستند



چیست؟" ریسا"

 1995جون سال  12عالوه بر این، قانون الزم االجرا از (TCA 50-7-302(a) ) از
افراد انتخاب شده می خواهد در خدمات استخدام مجدد یا ثبت اطالعات شرکت کنند، مگر 

.  اینکه برای انجام ندادن این کار دلیلی موجه داشته باشند

 قانون اصالحات و سرمایه گذاری مجدد آمریکا(American Recovery and Reinvestment Act) 
بودجه ای برای ارزیابی مجدد برنامه ایاالت ما و ( P.L. 111-5) 2009مصوب سال 

انجام اصالحات الزم برای اجرای بهتر برنامه ثبت اطالعات کارمندان و ارائه خدمات 
برای موفقیت درخواست کنندگان کار و " ریسا"برنامه .  استخدام مجدد فراهم کرده است

.  پرورش قابلیت استخدام و ارائه برنامه های جستجوی کار، مدرن و به روز شده است

برای .  عدم پاسخگویی به برنامه کاریابی باعث قطع حقوق بیکاری شما خواهد شد
.در منطقه تماس بگیرید” ریسا"اطالعات بیشتر با مصاحبه کننده 



چیست؟" ریسا"

خب، حاال رسیدیم اینجا...

شاغل کردن یک بیکار.... نام های جدید، اهداف جدید

 دسته بندی درخواست کنندگان کار بر اساس اطالعات دقیق و به روز و مدل
های نموداری صورت می گیرد که افراد دریافت کننده حقوق بیکاری یا 

افرادی که با استفاده از خدمات فشرده کاریابی نتایج مثبتی به دست می آورند 
.مشخص می کند

 معرفی می شوند” آشنا سازی”متقاضیان سپس برای شرکت در برنامه   .
دفاتر، اطالعات متقاضیان را بررسی می کنند تا اطمینان یابند فرد متقاضی 

.و فرد شرکت کننده یک نفر هستند

 آر اَند اس”افرادی که در مدل “(R&S ) ریسا"جای می گیرند برای  "
.انتخاب نمی شوند



چیست؟" ریسا"

 انتخاب " ریسا"اگر در حال خواندن این مطالب هستید احتماالً برای
خب، قدم بعدی چیست؟.  شده اید

 مرکز کاریابی تنسی”اطالعات مربوط به خدمات موجود در “
(Tennessee Career Center ) را در ادامه مطلب خواهید

.دید

 ریسا"در ضمن فهرست کارگاه هایی که بر اساس مصاحبه "
اگر .  گذراندن آنها برای شما الزم است در اینجا قابل مشاهده است

.بپرسید" ریسا"سؤالی دارید با خیال راحت از مصاحبه کننده 

برای مشاهده همگانی در دسترس “ TN Department of Labor’s”در وب سایت " ریسا"خدمات: توجه*.
(.چه برای شرکت کنندگان اجباری و چه برای دیگران)است



مراکز اطالعات

 مراکز اطالعاتی ما دارای کامپیوترهایی با دسترسی به

اینترنت، دستگاه های کپی و فکس، تلفن و مطالب مرکز 

.  کاریابی است

 اطالعات موجود در بازار کار در سطح محلی، ایالتی، ملی و

.بین المللی موجود است



دسترسی به کارفرمایان

 مرکز کاریابی از طریق نمایشگاه های محلی کار، رویداد های

استخدامی در مراکز و لیست های شغل کارفرما و افراد 

.ارجاعی فرصتی منحصر به فرد به جویندگان کار می دهد

 افراد متقاضی کار برای آمادگی بهتر برای مصاحبه و آشنایی

با جریان جستجوی کار می توانند درباره کارفرمایان محلی 

.اطالعات دریافت کنند



نمایشگاه های کاریابی

 مرکز کاریابی دائماً به کارفرمایان فرصت برگزاری نمایشگاه

.های اشتغال در محل مرکز می دهد

 در ضمن ما پشتیبان و شرکت کننده در تعداد زیادی از

  *.نمایشگاه های بزرگ اشتغال هستیم

.برای یافتن خدمات موجود به مراکز کاریابی محل خود مراجعه کنید*



آموزش مهارت ها

 کارکنان مرکز کاریابی می توانند

به شما در یافتن دوره آموزشی یا 

تحصیلی در جهت جستجوی 

.  شغلی جدید و بهتر کمک کنند



دسترسی به فهرست مشاغل

 متقاضیان کار باید از طریق

بانک های اطالعات کار محلی و 

ملی به فهرست ارزشمندی از 

.مشاغل دسترسی داشته باشند

 متخصصین کار هم برای کمک

به مشتریان و ارجاع به 

.کارفرمایان حاضر هستند



اطالعات درباره آمادگی شغلی

 ،مرکز کاریابی مطالبی آموزشی در رزومه نویسی، کاریابی

مهارت های مصاحبه و غیره فراهم می آورد تا آمادگی برای 

.  برای کار را بیشتر سازد

هر جلسه برای بهبود فرصت های کاریابی طراحی شده است.



شبکه ارتباطی کاریابی

 مرکز کاریابی در قالب شبکه های ارتباطی کاریابی و از طریق آشنا

کردن شما با دیگر جویندگان کار و کارفرمایان محلی فرصت های 

.کاریابی زیادی ایجاد می کند



خدمات ارجاع فرد به کارفرما

نماینده ای با سربازان بازمانده جنگی : برنامه ویژه سربازان بازمانده جنگی

.  مالقات می کند تا به آنها امکان تغییر شغل و خدمات ویژه ارائه نماید 

این برنامه خدمات الزم را برای اشتغال افراد واجد : بازپروری خدمات ویژه

.شرایط با معلولیت را فراهم می کند

این سرویس به مهاجرین وپناهندگان در : خدمات ویژه مهاجرین و پناهندگان

*.این خدمات تنها در شهرهای بزرگ موجود است.  یافتن کار کمک می کند

این برنامه به کارمندان باالی چهل سال با حقوق کم که به : کارکنان مسن تر

*.این خدمات محدود است. دنبال کار می گردند کمک می کند

.برای کسب اطالعات از سرویس های موجود به مراکز کاریابی محل خود مراجعه کنید*



"ریسا"آشنایی با 

شما برنامه آشنایی با ! تبریک

.را به پایان رساندید" ریسا"


