معارض وزارة العمل بوالية نيويورك االفرتاضية للتوظيف
تُعد مصد ًرا للرشكات

ما هو معرض التوظيف االفرتايض?

معرض التوظيف االفرتايض هو حل دينامييك ملساعدة الرشكات عىل التحرر
من قيود فعاليات التوظيف التقليدية .فوزارة العمل بوالية نيويورك متكِّن
الرشكات من التواصل مع الباحثني عن وظائف يف مكان افرتايض يف الوقت
الفعيل عن طريق توفري منصة عرب اإلنرتنت مع املحافظة عىل اإلحساس
املألوف والنتائج اإليجابية للفاعلية املادية.

املنصة اإللكرتونية

يرس وزارة العمل يف والية نيويورك أن تقدم بيئة رقمية مسجلة بعالمتها
التجارية تتيح لك إيجاد أفضل املهارات مع تسهيل تجربة أفضل للبحث
عن عمل للمرشحني املحتملني.

وتشمل بعض املزايا التالية:

•تصميم سهل االستخدام عن طريق الهاتف املحمول مع توفري قدرات
غري محدودة للمستخدم
•أجنحة للعارضني قابلة للتعديل وفقًا الحتياجاتهم
•القدرة عىل االحتفاظ ببث عىل اإلنرتنت أثناء فاعلية البث الحي

كيفية عمل املنصة:

سجل! سجل يف الفاعلية باستخدام رابط الدعوة

اإلعداد! قم بإعداد جناحك االفرتايض قبل الفاعلية باستخدام الشعارات
والصور واألوصاف الوظيفية ومقاطع الفيديو والروابط وغري ذلك!
اعرض! انضم للفاعلية يف يوم البث الحي بتسجيل الدخول عىل
خاصية الدردشة
•قم بإرشاك العمالء الذين يقفون عند جناحك
•استلم نسخة من السرية الذاتية للزائرين الذين توقفوا عند جناحك

يوم االستعراض التمهيدي

يحدث االستعراض التمهيدي يف اليوم السابق للفاعلية ويستمر حتى بداية
الفاعلية املبارشة .يستطيع الباحثون عن الوظائف تصفُّح أجنحة العارضني
وفرص العمل املختلفة قبل انطالق بث الفاعلية ليك تكون عىل علم
ودراية مبوقع البث املبارش.

يوم البث املبارش

الفاعلية املبارشة هي التي يستطيع فيها الباحثون عن عمل تصفُّح أجنحة العارضني
وفرص العمل املختلفة ،وميكن للرشكات والباحثني عن عمل الدردشة مع بعضهم.

املزايا

•مراجعة السري الذاتية للمرشحني قبل يوم البث مبارشة
•الدردشة الشخصية مع املرشحني ملناقشة مؤهالتهم وتفاصيل الوظيفة
•احصل عىل العديد من املوظفني لرشكتك من املسجلني يف الدردشة!
•خيار دردشة الفيديو مع املرشحني
•مراجعة محادثات الدردشة والسري الذاتية بعد الفاعلية واختيار املرشحني
•توفري األموال والوقت الثمني عن طريق عدم الحاجة إىل مغادرة مقر عملك طوال
الوقت والذهاب والوقوف يف الجناح
•ميكنك االستمرار يف العمل ومقابلة املرشحني من مكان عملك املريح.

الدعم الفني:

سوف يقدم لك فريق عمل وزارة العمل بوالية نيويورك نظرة شاملة للعملية الكاملة
وتقديم الدعم الفني إلعداد جناحك االفرتايض وتصفُّح املوقع املبارش.

متصفح الويب جوجل كروم

يوىص باستخدام متصفح الويب جوجل كروم سواء ملوقع الخادم أو ملوقع البث الحي.
قد تواجه صعوبة يف االتصال بالدردشة أو االتصال مبوقع الخادم مع متصفحات
الويب األخرى.

*إشعار جدار حامية اإلنرتنت للرشكة :إذا كانت رشكتك بها سياسات  جدار حامية لإلنرتنت سارية ،فإن
هذه قد تؤثر سلب ًّيا يف دخول املوقع واستخدامه وعمله.

التواصل

للحصول عىل املزيد من املعلومات أو للتسجيل يف معرض توظيف افرتايض
قادم ،يرجى التواصل مع فريق الفاعليات االفرتاضية عىل الربيد اإللكرتوين
VirtualJobFairs@labor.ny.gov

تُعد وزارة العمل بوالية نيويورك جهة توظيف أو برنام ًجا يؤمن مببدأ تكافؤ الفرص .يتم توفري املساعدات والخدمات اإلضافية حسب الطلب لألفراد ذوي اإلعاقة.
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