
 
 الحاكمة كاثي هوكول    12/2021/ 1 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن مبادرة على مستوى الوالية للمساعدة في ربط الباحثين عن عمل بالتوظيف
  

ستركز الشراكات المجتمعية على مساعدة سكان نيويورك الذين تخدمهم البرامج المتعلقة بالوباء، بما في ذلك برنامج  
  المساعدة في التأجير في حاالت الطوارئ

  
  وظيفة متاحة في بنك الوظائف بوالية نيويورك 220,000تسجيل أكثر من 

  
  معارض الوظائف االفتراضية القادمة في كل منطقة من مناطق الوالية

  
  ستعتمد الجهود على الحملة الحالية التي تركز على مساعدة سكان نيويورك في العثور على الوظيفة التي يحبونها

  
  تعيين إضافي في وظائف افتراضية في األسبوع 1,000ستقدم وزارة العمل 

  
لفعل من قبل وزارة العمل بوالية أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن مبادرة جديدة للبناء على الجهود المكثفة الجارية با

  وظيفة وأدوات وموارد تدريب متاحة. 220,000نيويورك لربط الباحثين عن عمل بالسجل القياسي الذي يزيد عن 
  

(، من األهمية بمكان أن نربط  COVID-19"بعد الصعوبات التي واجهتها القوى العاملة في نيويورك نتيجة لمرض )
"إن تبسيط عملية التوظيف مفيد لجميع   قالت الحاكمة هوكول.ف بشركات تتطلع إلى التوظيف،" األفراد الباحثين عن وظائ

المعنيين، وكذلك الوالية ككل. إنني أتطلع إلى رؤية الخير الذي سيتمخض عن هذه المبادرة ونحن نبني نيويورك مرة أخرى  
  بشكل أفضل وأقوى مما كانت عليه من قبل."

  
والية نيويورك ربط سكان نيويورك بشكل استباقي بالوظائف من خالل التوظيف، ومطابقة   تواصل وزارة العمل في 

المهارات، والتسويق، والتوعية المجتمعية، والخدمات المهنية االفتراضية، وحملة البث ووسائل التواصل االجتماعي،  
من خالل هذه (. COVID-19ائحة )وغيرها من الجهود الجارية كجزء من االنتعاش االقتصادي لوالية نيويورك من ج

المبادرة الجديدة، ستقوم وزارة العمل بوالية نيويورك بتوسيع تلك الخدمات الحالية للتعاون مع شركاء المجتمع اإلضافيين  
عبر الوالية لتثقيف سكان نيويورك حول الموارد المجانية المتاحة لربطهم بالوظائف. ستشارك وزارة العمل أيًضا مع  

ي ذلك أولئك الذين ساعدوا سكان نيويورك من خالل برنامج المساعدة اإليجارية الطارئة  المنظمات المجتمعية، بما ف
(ERAP  .لربط المحتاجين بالوظائف والتدريب والموارد األخرى ) 
  

( تحواًل هائاًل، ليس فقط في  COVID-19"لقد أحدث جائحة )  قالت مفوضة وزارة العمل بوالية نيويورك، روبرتا ريردون: 
واألنظمة والبرامج الالزمة لمساعدتهم. علينا   -متى وأين وكيف   - ئف المتاحة، ولكن أيًضا في من يبحث عن عمل نوع الوظا

أن نعيد التصور حول كيف نربط الباحثين عن عمل بهذه الوظائف مع تلبية احتياجات أرباب العمل أيًضا، ونحتاج إلى جميع  
لمجتمع المحلي لدينا، لمساعدتنا في تثقيف سكان نيويورك حول هذه الموارد  شركائنا، من تنمية القوى العاملة إلى منظمات ا

 الحيوية." 
  

قالت باربرا سي غوين، نائبة المفوض التنفيذي لمكتب الوالية للمساعدة المؤقتة ومساعدة المعوقين، الذي يدير منح  
( وال  COVID-19ا من العمل مع بداية جائحة )"فقد العديد من سكان نيويورك وظائفهم أو لم يتمكنو المساعدة القانونية:



يزالون يكافحون للعثور على عمل ثابت. سيقوم مكتبنا بإشراك المنظمات المجتمعية التي تدعم بالفعل األسر ذات الدخل  
متاحة  المنخفض والمتوسط في جميع أنحاء الوالية حتى يتمكنوا من المساعدة في التأكد من أن السكان على دراية بالخدمات ال

من وزارة العمل لمساعدتهم على التواصل مع الوظائف والتدريب والموارد الهامة األخرى لتحسين مهاراتهم وفرصهم في  
  العمل."

  
  تدريب المنظمات الشريكة

  
ت  ستقوم وزارة العمل بوالية نيويورك بتدريب الموظفين الذين يتعاملون مع العمالء في المنظمات غير الربحية والوكاال

الحكومية والشركاء المجتمعيين اآلخرين الذين يساعدون بانتظام في ربط سكان نيويورك بالخدمات، بما في ذلك المساعدة  
المتعلقة بالوباء، على هذه الموارد المهنية الحيوية، لذلك هناك رسائل متسقة في جميع أنحاء والية نيويورك تعمل على  

  عن عمل وتقديم المساعدة. توسيع وتحسين الوصول إلى خدمات البحث
  

  . هنايمكن للمنظمات التسجيل لحضور جلسات تدريب المدربين
  

سيركز تدريب شركاء المجتمع على العديد من الخدمات المهنية المتاحة وكيفية الوصول إلى هذه الخدمات وكيفية استخدامها 
بفعالية. تشمل الخدمات االستكشاف الوظيفي والمساعدة في البحث عن وظيفة وكتابة السيرة الذاتية ومهارات إجراء  

مركز التوظيف االفتراضي ومعارض التوظيف االفتراضية. ستستضيف وزارة  المقابالت والخدمات المهنية االفتراضية مثل
  العمل ندوات عبر اإلنترنت وتوفر الموارد التي يمكنهم مشاركتها مباشرة من خالل شبكاتهم.

  
طالة. كجزء  تعرض وزارة العمل فعليًا آالف التعيينات االفتراضية للخدمات المهنية الفردية ألولئك الذين يتلقون إعانات الب

تعيين إضافي كل أسبوع في جميع أنحاء الوالية وستوفر نموذج إحالة عبر   1,000من هذه الشراكة، ستضيف الوزارة 
اإلنترنت للباحثين عن عمل إلكماله من أجل طلب موعد افتراضي مع مستشار مهني. يمكن لألشخاص تسجيل الدخول 

  . هنالتحديد المواعيد من 
  

  باإلضافة إلى سلسلة األدوات الجديدة للباحثين عن عمل، تواصل وزارة العمل في والية نيويورك تشجيع الشركات على
 االستفادة من خدمات التوظيف المجانية وحوافز التوظيف المتاحة.  

  
  معارض التوظيف االفتراضية

  
يمكن للباحثين عن عمل في كل منطقة اآلن التفاعل مع الشركات في بيئة معرض الوظائف دون مغادرة المنزل، وتصفح  
الوظائف المتاحة، والتواصل مباشرة مع الشركات التي توظف لطرح األسئلة. كما دخلت الوزارة في شراكة مع وكاالت  

  اخل حكومة والية نيويورك.حكومية أخرى لتسليط الضوء على الفرص والتوظيف لها د 
  

  تشمل بعض المعارض االفتراضية القادمة: .هنايمكن العثور على قائمة كاملة بمعارض التوظيف وورش العمل االفتراضية 
  

  North Country Virtual Career Fair-صباًحا  11 -  ديسمبر 1 •

  NYS Virtual Clean Tech & Advanced Materials Fair - صباًحا  11 -ديسمبر   1 •

   Long Island Virtual Career Fair - صباًحا  11 -  ديسمبر 2 •
  Mohawk Valley Virtual Career Fair -صباًحا   11 - ديسمب   2 •

  New York City Virtual Career Fair - صباًحا  11 -  ديسمبر 7 •

  Central NY Virtual Career Fair - صباًحا  11 -  ديسمبر 8 •

  Finger Lakes Virtual Career Fair - صباًحا  11 -  ديسمبر 8 •

  Capital Region Virtual Career Fair - صباًحا  11 -  ديسمبر 9 •

   Western NY Virtual Career Fair  -صباًحا  11  -  ديسمبر 14 •

  Hudson Valley Virtual Career -صباًحا  11  -  ديسمبر 15 •

  Southern Tier Virtual Career Fair -صباًحا  11  -  ديسمبر 16 •
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  الحملة اإلعالمية

 
بر البريد اإللكتروني لسكان نيويورك، أطلقت وزارة العمل في نيويورك أيًضا حملة إذاعية  باإلضافة إلى التواصل المباشر ع

وشبكات اجتماعية لربط سكان نيويورك بالوظائف المتاحة. ويشمل ذلك إعالنات الراديو والتلفزيون ووسائل التواصل  
  االجتماعي ووسائل النقل العام.

  
قيادة كما أطلقت الوزارة حملة جديدة بعنوان "هذا هو السبب" لتعريف سكان نيويورك بمسارات وظيفية جديدة بما في ذلك

  من بين أمور أخرى.التمريضو التصنيعوالشاحنات
  

  موارد بدون تكلفة للباحثين عن عمل
  

  لمساعدة سكان نيويورك الباحثين عن عمل، بما في ذلك: موارد بدون تكلفةتعرض وزارة العمل بوالية نيويورك 
  

 ،الموقع اإللكتروني لبنك الوظائففي الوقت الحالي، يسمح  بوالية نيويورك JobZoneبنك الوظائف و •
وظيفة، لسكان نيويورك بتصفح الوظائف  220,000ن الذي يتصدر رقًما قياسيًا باحتوائه على ما يزيد ع

المفتوحة حسب الموقع والمسمى الوظيفي واسم الشركة. تم تصميم أدوات إضافية للبحث عن الوظائف  
والتطوير الوظيفي لمساعدة األفراد على التخطيط لمستقبلهم وتنظيم البحث عن الوظائف وتطوير السير  

 الذاتية واستكشاف الوظائف.  

على أٍاس يومي حول الموضوعات  ندوات افتراضية مباشرة عبر اإلنترنت العمل االفتراضية:ورش  •
  ذات صلة، مثل كتابة السيرة الذاتية والبحث عن وظيفة وتقنيات إجراء المقابالت. 

تعلم من الخبراء وتمتع بإمكانية الوصول إلى اإلرشاد الوظيفي، وتطوير السيرة  خدمات مركز التوظيف: •
اتف أو مؤتمر الفيديو. أطلقت وزارة الذاتية وموارد البحث عن الوظائف المعروضة افتراضيًا عبر اله

العمل بوالية نيويورك منصة مراكز وظيفية افتراضية شاملة ويمكن لسكان نيويورك تحديد مواعيد من  
  .هنا. يمكن العثور على موارد أخرى من هنا

• Coursera:   استناًدا إلى نتائج استطالع حديث لألعمال، عملت وزارة العمل بوالية نيويورك على
إعطاء األولوية ألهم المهارات التي تقول الشركات األكثر احتياًجا إليها وإتاحة الدورات التدريبية عبر  

التدريب  ل شخص بالفع 56,000اإلنترنت مجانًا للعاطلين عن العمل في نيويورك. يستخدم أكثر من 
، والتي يقدم آالف الدورات التدريبية في المهارات ذات الصلة Courseraعلى اإلنترنت من خالل 

  بالصناعات عالية الطلب، لتحسين المهارات واستكشاف المسارات الوظيفية األخرى.

تعمل وزارة العمل بوالية نيويورك على ربط الباحثين عن  (:SUNYتدريب جامعة والية نيويورك ) •
عمل بمجموعة واسعة من فرص التعلم في جامعة والية نيويورك التي توفرها جامعة والية نيويورك 

 وبالحضور الشخصي.   عبر االنترنت

يمكن للباحثين عن عمل المهتمين بالتدريب المبرهن لمجموعة واسعة من    التدريب المهني المسجل: •
المهن )التصنيع، والبناء، وتكنولوجيا المعلومات، ورعاية األطفال، والتدريس، وما إلى ذلك( التعرف  

برامج التدريب على  ب المدفوع أثناء العمل والتدريب في الفصول الدراسية المتاحة من خالل على التدري
  .المهن المسجلة

(، قامت وزارة العمل بوالية نيويورك COVID-19في أعقاب مرض )  بنك فرص العمل بدوام جزئي: •
بمراجعة نظام التأمين الجزئي ضد البطالة الذي يعتمد اآلن على مزايا التأمين ضد البطالة على أساس 

العمل. وبموجب هذا النظام   عدد ساعات العمل الفعلية على مدار األسبوع، بدالً من مجرد عدد أيام
الجديد، يمكن للعاطلين عن العمل في نيويورك العودة إلى العمل بدوام جزئي دون التعرض لخطر فقدان 

موقعًأ  مزايا واجهة المستخدم الخاصة بهم. لتكملة هذا التغيير، اطلقت وزارة العمل بوالية نيويورك 
وظيفة بدوام جزئي في والية نيويورك والتي يمكن للباحثين عن   0027,0يدرج اآلن أكثر من  إلكترونيًا

 عمل فرزها حسب الموقع والمسمى الوظيفي والشركة.  

  
 موارد بدون تكلفة لألعمال التجارية  
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لمساعدة األعمال التجارية التي تبحث عن عمال،   موارد بدون تكلفةباإلضافة إلى ذلك، تعرض وزارة العمل بوالية نيويورك 

  بما في ذلك:
  

يوجد لدى وزارة العمل بوالية نيويورك خدمات وبرامج  الوصول إلى الماليين من الباحثين عن عمل: •
بدون تكلفة لتوفير الوقت والمال على األعمال التجارية. يمكن للشركات نشر وظائف على بنك الوظائف 

بوالية نيويورك من خالل الفهرسة من موقعك الحالي أو النشر الذاتي أو بمساعدة الموظفين باإلضافة إلى  
مع الماليين من الباحثين عن عمل المؤهلين   NYS Talent Bankإلى ملف  ذلك ، يمكنهم الوصول

 التوظيف الحالية.    لتلبية احتياجات

تسمح منصة معرض التوظيف االفتراضي في وزارة العمل بوالية نيويورك لألعمال  نعارض التوظيف: •
التجارية بالتفاعل مع الباحثين عن عمل دون مغادرة مكاتبهم يمكنهم توفير الموارد، وسرد وظائفهم،  

  .منصة واحدةن خالل والدردشة، ومراجعة السير الذاتية، وإجراء التعيينات بالكامل م

رابًطا توفر وزارة العمل بوالية نيويورك لألعمال التجارية   يبية وحوافز التوظيف:اإلعفاءات الضر •
  للحصول على إعفاءات ضريبية فدرالية وحكومية متاحة وحوافز توظيف األخرى. مباشًرا

متاحة للمساعدة في تطوير مهارات العمال أو سد الفجوات في المهارات   اموال التدريبأموال التدريب:  •
. في شهر يوليو، أطلقت الوالية الجولة الثانية من تمويل مبادرة تنمية القوى العاملة، مما أدى  للعمال الجدد 

مليون دوالر لمساعدة سكان نيويورك في العثور على وظائف جيدة األجر وتلبية  48إلى توفير 
 احتياجات القوى العاملة قصيرة وطويلة األجل لألعمال التجارية.  

وصول إلى أحدث وأدق البيانات المتاحة حول عرض العمالة واألجور  ال معلومات سوق العمل: •
  والتوقعات المهنية وأنماط التنقل والوظائف.

يمكن لألعمال التجارية بناء عرض من العمال المهرة مع زيادة اإلنتاجية    التدريب المهني المسجل: •
  عليم في الفصول الدراسية.وتقليل معدل تدوير الموظفين من خالل الخبرة العملية في العمل والت

يساعد أصحاب العمل على تجنب تسريح العمال من خالل السماح للموظفين بالحصول   :العمل المشترك •
  لى مزايا تأمين بطالة جزئية أثناء العمل لساعات مخفضة.ع
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