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سجل البحث عن عمل

التاريخ:                          

االسم األول:   اسم العائلة:   

� نعم      � ال هل كنت عاطالً عن العمل لمدة 30 يوًما أو أكثر؟  

إذا أصبحت عاطالً عن العمل خالل الثالثين يوًما الماضية، فيجب أن تكون قد أجريت نشاًطا واحًدا على األقل للبحث عن عمل أو أن تقدم دليالً على أنك قد 	 
تقدمت بطلب للحصول على مخصصات البطالة.

إذا ظللت عاطالً عن العمل لمدة 30 يوًما أو أكثر، فيجب أن تكون قد أجريت ثالثة أنشطة على األقل للبحث عن عمل خالل فترة بطالتك.	 
وقد تكون أنشطة البحث عن عمل الثالثة التي أجريتها عبارة عن مجموعة من الوظائف التي تقدمت إليها "و" األنشطة األخرى الخاصة بالبحث عن عمل.	 
راجع الصفحة رقم 2 لالطالع على تعريفات أنشطة البحث عن عمل واإلرشادات المتعلقة بها.	 

الشركات/أصحاب العمل الذين تم االتصال بهم:
قم بإدراج الوظائف التي تقدمت إليها، والمقابالت التي أجريتها، والشركات/أصحاب العمل الذين تواصلت معهم.

 الشركة/صاحب العمل - معلومات االتصال اسم الشركة/صاحب العملالمنصب الوظيفي المتقدَّم إليهتاريخ التواصل
)العنوان، الهاتف، البريد اإللكتروني، الموقع اإللكتروني/URL، الفاكس(

 أنشطة البحث عن عمل: قم بإدراج األشياء التي قمت بها للعثور على وظيفة، والتي ال تتضمن التواصل مع شركات/أصحاب عمل. 
راجع الصفحة الخلفية لالطالع على األنشطة المقترحة.

النشاط الُمنجز )قم بإدراج أنشطة البحث عن عمل التي أجريتها من الصفحة 2(تاريخ النشاط
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تعليمات بشأن سجل البحث عن عمل

يجب أن تكون في حالة بحث نشط عن عمل حتى تكون مؤهالً للحصول على دعم رعاية األطفال، مع ذكر السبب الخاص بك باعتباره "البحث عن عمل". تنص 
قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية على عقوبات الغرامة أو الحبس أو كليهما إذا لم تقل الحقيقة حين تتقدم بطلب للحصول على مساعدة رعاية األطفال أو حين تُجيب 
عن أسئلة ACS حول أهليتك، أو حين تتسبب في عدم قول شخص آخر للحقيقة فيما يتعلق بطلبك أو استمرارية أهليتك. تسري العقوبات أيًضا في حالة إخفائك أو 
فشلك في الكشف عن الحقائق المتعلقة بأهليتك األولية أو استمرارية أهليتك للحصول على مساعدة رعاية األطفال، أو في حالة إخفائك أو فشلك في اإلفصاح عن 

الحقائق التي تؤثر في حق شخص ما في الحصول على مساعدة رعاية األطفال أو استمرارية حصوله عليها.

أنشطة البحث عن عمل

قد تشتمل أنشطة البحث عن عمل على ما يلي:
زيارة مركز توظيف محلي في والية نيويورك.11

االلتقاء بمستشاري مركز التوظيف	 
الحصول على معلومات من موظفي مركز التوظيف حول الوظائف التي قد تكون متاحة في مجال أو منطقة محددة )الحصول على معلومات حول سوق العمل(	 
العمل مع موظفي مركز التوظيف من أجل تقييم مهاراتك ومطابقتها مع الوظائف والمهن المحتملة )تقييمات المهارات من أجل مطابقتها مع المهن(	 
المشاركة في ورش العمل التعليمية	 
الحصول على اإلحاالت الوظيفية ومطابقة الوظائف من مركز التوظيف ومتابعتها مع أصحاب العمل	 

زيارة موقع العمل واستكمال طلب التوظيف بالحضور الشخصي مع أصحاب العمل الذين من المتوقع -بشكل معقول- أن تكون لديهم وظائف شاغرة.21

تقديم طلب توظيف أو سيرة ذاتية رًدا على إشعار عام أو إعالن وظائف شاغرة أو إلى أصحاب العمل الذين من المتوقع -بشكل معقول- أن تكون لديهم وظائف شاغرة.31

 حضور ندوات البحث عن وظيفة أو اجتماعات الشبكات المهنية المجدولة أو معارض التوظيف )فرص العمل( أو ورش العمل المرتبطة بالتوظيف والتي تقدم .41
إرشادات تعليمية لتحسين مهارات البحث عن الوظائف

إجراء المقابالت مع أصحاب العمل المحتملين.51

التقدم بطلب للتوظيف مع جهة )جهات( عمل سابقة.61

التسجيل والمتابعة مع وكاالت التوظيف الخاصة، أو خدمات التوظيف، أو النقابات، أو مكاتب التوظيف في المدارس أو الكليات أو الجامعات، أو المنظمات المهنية.71

 استخدام الهاتف أو أدلة الشركات أو اإلنترنت أو أنظمة مطابقة الوظائف عبر اإلنترنت من أجل البحث عن وظائف أو الحصول على عمالء محتملين أو طلب .81
اإلحاالت أو تحديد مواعيد إلجراء مقابالت العمل

التقدم بطلب و/أو التسجيل من أجل فحص الخدمة المدنية فيما يتعلق بالوظائف الحكومية الشاغرة..91
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