خطة البحث عن عمل للتأمين ضد البطالة
رقم ُمعرف :OSOS

االسم:

ي:
 .1أتفهم أنه يجب عل ّ
 االستعداد والرغبة والقدرة على العمل والسعي باجتهاد للبحث عن عمل في أثناء كل أسبوع أطالب بالحصول على إعانات بشأنه؛
ي اتباع خطة البحث عن عمل هذه وأتفهم
 االشتراك في "مجهودات منتظمة ومستدامة للبحث عن عمل" ،األمر الذي يعني أنه يتوجب عل ّ
طبيعة العمل الذي يجب أن أبحث عنه وأقبل به؛
 االحتفاظ بسجل ُمفصل ألنشطة البحث عن عمل في كل أسبوع باستخدام سجل البحث عن عمل عبر اإلنترنت في  ،JobZoneأو
نموذج سجل البحث عن عمل بوزارة العمل في والية نيويورك ،أو نموذج  ،WS 5أو أي سجل بحث عن عمل مشابه أنشئه ويشتمل
على المعلومات المطلوبة ،و؛
 االحتفاظ بسجالت البحث عن عمل لمدة عام وإتاحتها لوزارة العمل عند طلبها
 .2سوف أبحث عن عمل وأقبل بالعمل الذي يكون مناسبا لتدريبي و /أو خبرتي.
على األقل سأقوم بعدد:

من أنشطة البحث عن عمل كل أسبوع.

ي عدم رفض قبول العمل الذي يُسدد على األقل راتب "استقطاع" التأمين ضد البطالة ألي عمل مشابه ،حتى وإن كان هذا الراتب
 .3أتفهم أنه يجب عل ّ
أقل مما كنت أتحصل عليه من وظيفتي السابقة أو أقل من الراتب الذي يمكن أن أقبل به .يمكنني العثور على بيانات معدل األجر السائد على الموقع
اإللكتروني لوزارة العمل على الرابط .https://statistics.labor.ny.gov/uiwages.shtm
ي توسيع نطاق بحثي عن عمل عقب المطالبة بإعانات  10أسابيع كاملة .يجب أن تكون لدي رغبة في قبول أي نوع من العمل
 .4أتفهم أنه يجب عل ّ
مدربا على هذا النوع من العمل أو ليس لدي خبرة فيه .سوف أقبل بهذا العمل ما دام يُسدد أجر "استقطاع"
يمكنني االضطالع به ،حتى وإن لم أكن َّ
التأمين ضد البطالة لهذه المهنة وعلى األقل  %80من أجور الربع األعلى في فترة األساس.
 .5أنا مستعد لبدء العمل على الفور.
 .6أنا موافق على البحث عن عمل بدوام كلي.
مالحظة :إذا لم يكن لديك تاريخ وظيفي على األقل لمدة ستة أشهر من العمل بدوام جزئي خالل  18شهرا الماضية ،فمن الممكن أن يُرفض طلبك لإلعانات
في حالة عدم بحثك أو عدم قبولك للعمل بدوام كلي .إذا كنت ال تبحث عن عمل بدوام كلي ،فاشرح السبب هنا:

 .7أنا على استعداد للسفر لمدة ساعة واحدة باستخدام وسيلة مواصالت خاصة أو خالل ساعة ونصف الساعة باستخدام وسائل المواصالت العامة
للوصول إلى العمل.
ي وسيلة مواصالت من أجل البحث عن عمل والذهاب إلى العمل .تشتمل وسائل مواصالتي على:
 .8لد ّ
☐ سيارة خاصة

☐ المواصالت العامة

☐ أخرى .في حالة اختيار أخرى ،يُرجى التفصيل:

 .9سوف ألتزم بإستراتيجية ومنهج البحث عن عمل كما هو محدد .حيث إنها ُوضعت وفقا لمهاراتي ،وخبرتي ،وتدريبي ،وظروفي الشخصية .كما
ي.
أنها تراعي القيود الوظيفية أو عوائق البحث عن وظيفة التي لد ّ
تعليقات إضافية:

)WS 2 (4/22

الصفحة  1من 2

ي ممارسة أنشطة البحث عن عمل
 .10أوافق على ممارسة أنشطة البحث عن عمل التالية وعلى استخدام أدوات البحث عن عمل .أتفهم أنه يجب عل ّ
وتسجيلها لكل أسبوع أطلب فيه الحصول على اإلعانات( .ضع عالمة على كل ما ينطبق)
☐ استخدم مصادر التوظيف المتاحة في مركز التوظيف المحلي التابع لي أو من خالل منصة مركز التوظيف االفتراضي المقدم من وزارة
العمل ،مثل:

)1

•

مقابلة مستشاري مركز التوظيف؛

•

الحصول على معلومات عن سوق العمل من موظفي مركز التوظيف بشأن توفر الوظائف من مجال أو منطقة معينة؛
المشاركة في تقييمات المهارات لمطابقة المهن؛
المشاركة في ورش العمل التعليمية؛ و
الحصول على اإلحاالت الوظيفية أو مطابقات الوظائف من مركز التوظيف والمتابعة مع أصحاب العمل بشأنها.

•
•
•

 ☐ )2تقديم طلب وظيفة و/أو سيرة ذاتية إلى أصحاب العمل أو أصحاب العمل السابقين الذين من المتوقع أن تكون لديهم فرص مالئمة على نحو
معقول.
 ☐ )3حضور ندوات البحث عن عمل ،أو اجتماعات شبكات الوظائف المجدولة ،أو معارض التوظيف ،أو ورش العمل ذات الصلة
بالتوظيف التي توفر تعليمات عن تحسين المهارات الفردية للحصول على عمل.
 ☐ )4إجراء مقابالت مع أصحاب العمل المحتملين.
 ☐ )5تسجيل أو التقدم إلى أو خوض اختبارات متصلة بالعمل أو سابقة على التعيين ألصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بما في ذلك
اختبارات الخدمات المدنية.
 ☐ )6التسجيل وتقييد اسمك بوكاالت توظيف خاصة ،وخدمات إيجاد وظائف ،ومكاتب االتحادات وإيجاد الوظائف الخاصة بالمدارس أو الكليات
أو الجامعات ،و/أو المنظمات المهنية.
 ☐ )7استخدام الهاتف أو أدلة األعمال أو اإلنترنت أو وسائل التواصل االجتماعي أو أنظمة مطابقة الوظائف عبر اإلنترنت للبحث عن وظائف ،أو
للحصول على فرص عمل ،أو لطلب إحاالت ،أو لتحديد مواعيد لمقابالت الوظائف.
 ☐ )8أي نشاط آخر معقول قد يساعد في الحصول على عمل.
☐ مالحظات /أخرى_ :

اإلقرارات
أوافق على:

✓ البحث بفاعلية عن عمل والتسجيل المستمر لمجهودات بحثي في كل أسبوع كما هو موضح أعاله؛
✓ مراجعة خطة البحث عن عمل كل أسبوع قبل المطالبة باإلعانات عن هذا األسبوع وتقديم تقرير على الفور بشأن أي تغييرات تطرأ على
ي.
الظروف الواردة أعاله إلى مركز التوظيف المحلي لد ّ
كما أقر أيضا بما يلي:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

أنني قد راجعت وتفهمت خطة البحث عن عمل ونماذج تسجيل البحث عن عمل.
ي حضور كافة المواعيد المحددة ،وورش العمل ،والفصول الدراسية ،وأنشطة التعيين للوظيفة.
أتفهم أنه يجب عل ّ
سوف أقدم تقريرا بشأن كافة المواعيد المحددة من قبل مركز التوظيف وأعلم أنه في حالة عدم تقديمي لهذا التقرير يمكن أن يتم
احتجاز إعانات التأمين ضد البطالة الخاصة بي.
ُ
سوف أقدم سجل البحث عن وظيفة الخاص بي من أجل مراجعته متى طلب مني ذلك ،وأعلم أنه في حالة عدم تنفيذ ذلك يمكن أن يتم
احتجاز إعانات التأمين ضد البطالة الخاصة بي.
أتفهم أنه قد تتحقق وزارة العمل من جهات االتصال التي أقدمها في تقرير سجل البحث عن عمل.
تُعد أي إفادات خاطئة أقدمها عامدا في سجل البحث عن عمل من قبيل االحتيال .في حالة تقديمي إفادات خاطئة عن علم من أجل الحصول على
ي .يمكن أن تشتمل هذه العقوبات على
إعانات التأمين ضد البطالة ،ففي هذه الحالة يمكن أن يتم احتجاز هذه اإلعانات وفرض عقوبات عل ّ
المحاكمة القضائية.

أقر أنني راجعت المعلومات الواردة في خطة البحث عن عمل هذه .أتفهم أنه من الممكن أن أكون غير مؤهل للحصول على إعانات التأمين ضد
البطالة في حالة عدم التزامي بشروط هذه الخطة.
توقيع العميل:

التاريخ:

لقد اجتمعت مع العميل من أجل وضع هذه الخطة ومراجعتها.
مستشار القوى العاملة:
موقع مركز التوظيف:

التاريخ:
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