 NYS DOLווירטואלע קאריער פעיר
א ריסארס פאר ארבעטס זוכער

וואס איז א ווירטואלע קאריער פעיר?
א ווירטואלע קאריער פעיר איז א דינאמישע עצה צו העלפן ביזנעסער
אפברעכן פון די באגרעניצונגען פון טראדיציאנאלע אויפנעמונג
אווענטן .דורך צושטעלן אן אנליין פלאטפארמע ,האט די ניו יארק
סטעיט דעפארטמענט אוו לעיבאר ערמעגליכט פאר ביזנעסער
און ארבעט-זוכער זיך פארבינדן אין א ווירטואלע אויסשטעל בשעת
מעשה ,בשעת'ן אנהאלטן די באקאנטע געפיל און פאזיטיווע
רעזולטאטן פון א פיזישע אווענט.

די אנליין פלאטפארמע
די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו לעיבאר איז פרייליך צו
איינמעלדן די געפארעמטע דיגיטאלע סביבה וואס ערלויבט אייך
צו דורכזוכן ביזנעסער און פאזיציעס ,איינגעבן פאר ארבעט ,און זיך
פארבינדן מיט פאטענציאלע אויפנעמערס.
איינצעלהייטן רעכענען אריין:

לייוו טאג
די לייוו אווענט איז ווען איר קענט דורכקוקן די עקסהיביטער בוטס
און פארשידענע ארבעט מעגליכקייטן ,און טשעטן מיט פארשידענע
אויפנעמערס/ביזנעסער.

בענעפיטן
•איבערקוקן ביזנעסער און ארבעט פאסטינגס פאר די לייוו טאג
•זוכן פאר ביזנעסער און מעגליכקייטן באזירט אויף אינדוסטריע
אדער לאקאציע
•טשעטן איינס-ביי-איינס מיט ביזנעסער און זיך פארשטעלן און
דיסקוסירן קוואליפיקאציעס און ארבעט דעטאלן
•שפארט געלט און טייערע צייט דורך זיך באטייליגן ,פארבינדן ,און
מיטטיילן רעזומעיס אן דארפן פארלאזן די באקוועמליכקייט פון
אייער היים

•מאבייל-פריינטליכע דעזיין מיט ענדלאזע באנוצער מעגליכקייט

טעכנישע שטיצע

•מעגליכקייט זיך צו באטייליגן ביי ווארקשאפס און זען הילפבארע
ווידעאס

 NYS DOLשטאב וועט צושטעלן איבערזיכט דורכאויס די גאנצע
פראצעדור און צושטעלן טעכנישע שטיצע איבערצוגיין די לייוו סייט.

•פעאיגקייטן צו מיטטיילן רעזומעיס מיט אויפנעמערס

באטייליגט אייך ביי א ווירטואלע ווארקשאפ ,אפגעהאלטן יעדע
מאנטאג ,פאר א לייוו דעמאנסטראציע און דורכגאנג פון די סייט!

וויאזוי עס ארבעט:
מאכט אייך גרייט! אפדעיט אייער רעזומעי

גאגול קראום וועב בראוזער

שרייבט אייך איין! פרי-רעגיסטרירט און לאודט ארויף אייער רעזומעי

גאגול קראום איז די רעקאמענדירטע וועב בראוזער פאר רעגיסטרירן
און זיך באטייליגן ביי די לייוו סייט .אנדערע וועב בראוזערס קענען
האבן שוועריגקייטן זיך צו פארבינדן מיט די סייט.

באטייליגט אייך! באטייליגטן איבערבליק טאג און לייוו טאג
•קוקט  NYS DOLווידעאס – “דורכזוכן די ווירטואלע ארבעט פעיר”
און “וויאזוי ארויסצושטיין אין א ווירטואלע ארבעט פעיר”
•קוקט ארבעט פאסטינגס און באזוכט בוטס
•פארבינדט אייך מיט אויפנעמערס בשעת די לייוו טאג
•גייט ווייטער זוכן בוטס און ארבעטס געלעגנהייטן ביז די פאלגענדע
צופרי

קאנטאקט
פאר מער אינפארמאציע אדער זיך צו רעגיסטרירן פאר א קומענדיגע
ווירטואלע קאריער פעיר ,פארבינדט אייך מיט ווירטואלע אווענטן
טיעמס אויף VirtualJobFairs@labor.ny.gov

פאלגט נאך! דאנקט ביזנעסער און פרעגט זיך נאך וועגן ווייטערע
שריט

איבערבליק טאג
די איבערבליק טאג גייט פאר די טאג פאר די אווענט און גייט אן ביז
די אנהייב פון די לייוו אווענט .אויף די איבערבליק טאג ,קענט איר
דורכקוקן די בוטס און ארבעטס מעגליכקייטן פאר די אווענט און זיך
באקענען מיט די לייוו סייט.
די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו לעיבאר איז אן אייניגע געלעגנהייט ארבעטסגעבער\פראגראם .בייהילפיגע הילפסמיטלען און סערוויסעס זענען אוועילעבל לויטן פארלאנג פאר מענטשן מיט באגרעניצונגעןP686AY (03/22) .

