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کام کی تالش کا ریکارڈ

تاریخ:                          

پہال نام:   آخری نام:   

� جی ہاں      � جی نہیں کیا آپ 30 دن یا اس سے زیادہ مدت کے لیے بے روزگار رہے ہیں؟  

اگر آپ گزشتہ 30 دنوں میں بے روزگار ہوئے ہیں، آپ نے تالِش روزگار کی کم از کم ایک سرگرمی الزمی طور پر انجام دی ہو یا اس بات کا 	 
ثبوت فراہم کریں کہ آپ نے وطائف برائے بے روزگاری کے لئے درخواست دی ہے۔

اگر آپ 30 دنوں یا اس سے زیادہ عرصے سے بے روزگار ہیں، تو آپ نے اپنی بے روزگاری کی مدت کے دوران تالش روزگار کی کم از کم تین 	 
سرگرمیاں الزمی طور پر انجام دی ہوں۔

تالش روزگار کے لیے آپ کی تین سرگرمیاں، جن عہدوں کے لیے آپ نے درخواست دی ہے اور تالِش روزگار کی دیگر سرگرمیوں کا مجموعہ 	 
ہو سکتی ہیں۔

تالش روزگار کی سرگرمیوں اور ہدایات کی تعریف کے لیے صفحہ 2 مالحظہ کریں۔	 

جن کاروباروں/آجروں سے رابطہ کیا:
وہ مالزمتیں جن کے لیے آپ نے درخواست دی ہے، وہ انٹرویوز جن میں آپ نے شرکت کی ہے، اور وہ کاروبار/آجر جن سے آپ نے رابطہ کیا ہے ان سب کی ایک 

فہرست بنائیں۔

 کاروبار/آجر - رابطہ جاتی معلومات کاروبار/آجر کا نامجس پوزیشن کے لئے درخواست دیرابطے کی تاریخ
)پتہ، ٹیلیفون، ای میل، ویب سائٹ/URL، فیکس(

 تالش روزگار کی سرگرمیاں: آپ نے مالزمت کی تالش کے دوران کیا کام انجام دیئے ان کی فہرست بنائیں جو کاروبار/آجر کے رابطے نہیں تھے۔ 
تجویز کردہ سرگرمیوں کے لیے مخالف سمت مالحظہ کریں۔

انجام دی گئی سرگرمی )صفحہ 2 سے اپنی تالش روزگار کی سرگرمیوں کی فہرست بنائیں(سرگرمی کی تاریخ
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کام کی تالش کے ریکارڈ کی ہدایات

نگہداشت طفل کی سبسڈی کے لئے اہل ہونے کے لیے آپ کو قعال طور پر کام تالش کرنا ہو گا، اپنی وجہ کو "مالزمت کی تالش" کے طور پر درج کرنا 
ہو۔ اگر آپ امداد برائے نگہداشت طفل کے لئے درخواست دیتے وقت یا جب آپ اپنی اہلیت کے بارے میں ACS کے سواالت کے جوابات دیتے وقت سچ 
نہیں بولتے، یا اگر آپ اپنی درخواست یا جاری اہلیت کے بارے میں کسی دوسرے فرد کو سچ بولنے نہیں دیتے، تو وفاقی اور ریاستی قوانین جرمانہ، قید 
یا دونوں کی سزا دیتی ہے۔ اگر آپ امداد برائے نگہداشت طفل کے لیے اپنی ابتدائی یا جاری اہلیت کے بارے میں حقائق کو چھپاتے ہیں یا ان کا انکشاف 
کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، یا اگر آپ ان حقائق کو چھپانے یا انکشاف کرنے میں ناکامی کی صورت میں کسی دوسرے فرد کے امداد برائے نگہداشت 

طفل حاصل کرنے یا بدستور حاصل کرتے رہنے کے حق کو متاثر کرتے ہیں تب بھی جرمانوں کا اطالق ہوتا ہے۔

تالش روزگار کی سرگرمیاں

تالش روزگار کی سرگرمیوں میں درج ذیل شامل ہو سکتے ہیں:
New York State کے مقامی کیریئر مرکز کا دورہ کرنا.11

کیریئر مرکز کے مشاورت کاران کے ساتھ میٹنگ	 
کیریئر مرکز کے عملے سے ان مالزمتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جو کسی خاص صنعت یا خطے میں دستیاب ہو سکتی ہیں )مالزمتی 	 

مارکیٹ کی معلومات حاصل کرنا(
اپنی مہارتوں کا اندازہ لگانے اور انہیں ممکنہ پیشوں اور مالزمتوں سے مماثل کرنے کے لیے کیریئر مرکز کے عملے کے ساتھ کام کرنا )پیشے 	 

سے مماثلت کے لیے مہارتی جائزے(
ہدایت یافتہ ورکشاپس میں شرکت کرنا	 
کیریئر مرکز سے مالزمت کے ریفرل اور مالزمت کی مماثلتیں حاصل کرنا اور آجروں کے ساتھ فالو اپ کرنا	 

 مالزمت کی سائٹ کا دورہ کرنا اور ان آجروں کے ساتھ بالمشافہ طور پر مالزمت کی درخواست کو مکمل کرنا جن سے معقول حد تک آسامی کی توقع کی .21
جا سکتی ہے

 عوامی نوٹس یا طلبی کے اشتہار کے جواب میں یا ایسے آجروں کو کہ جن کے پاس آسامی کی توقع کی جا سکتی ہے، مالزمت کی درخواست یا مختصر .31
ذاتی جائزہ پیش کرنا

 مالزمت کی تالش کے سیمینارز، شیڈول کردہ کیریئر نیٹ ورکنگ کی میٹنگز، مالزمتی میلے، یا مالزمت سے متعلق ان ورکشاپس میں شرکت جو تالش .41
مالزمت کی مہارتوں کو بہتر بنانے کی ہدایت پیش کرتے ہیں

ممکنہ آجروں کو انٹرویو دینا.51

سابق آجر )آجروں( کے پاس مالزمت کے لئے درخواست دینا.61

 نجی روزگار ایجنسیز، پلیسمنٹ کی خدمات، یونینز، اور پلیسمنٹ کے دفاتر برائے اسکولز، کالجز، یا یونیورسٹیز یا پیشہ ور تنظیموں کے پاس اندراج کروانا .71
اور معلومات حاصل کرنا

 مالزمتیں تالش کرنے، رہنمائی حاصل کرنے، ریفرلز کی درخواست کرنے، یا مالزمت کے انٹرویوز کی اپائنٹمنٹس کے لیے ٹیلیفون، کاروباری ڈائریکٹریز، .81
انٹرنیٹ یا آن الئن مالزمتی مماثل کار سسٹمز کا استعمال کرنا

سرکاری مالزمت کے مواقع کے لئے سول سروس امتحان )امتحانات( کے لئے درخواست دینا اور/یا اندراج کروانا۔.91
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