
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 6/ 22 للنشر فوًرا: 

 
 

  فرصة عمل صيفية 15,000الحاكمة هوكول تعلن عن منح أكثر من 

  

  الموارد متاحة للعمال الشباب الذين يتطلعون لدخول سوق العمل

  

يتميز بنك الوظائف الموسمية التابع لوزارة العمل بوالية نيويورك بآالف الوظائف لسكان نيويورك الباحثين عن فرص  
  صيفية

  

  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن عدد قياسي من فرص العمل الصيفية المتاحة لسكان نيويورك في مجموعة متنوعة من 

القطاعات، في كل منطقة من مناطق الوالية. من المتنزهات والمطاعم إلى المزارع والمخيمات الصيفية، يوجد لدى بنك  

وظيفة منشورة مع المزيد في المستقبل مع   15,000نيويورك بالفعل أكثر من  الوظائف الموسمية التابع لوزارة العمل بوالية

  . هنا اقترابنا من أشهر الصيف. يمكن لسكان نيويورك الوصول إلى بنك الوظائف الموسمية من 

  

"يقوم أصحاب العمل بالتوظيف بأرقام قياسية وهناك العديد من الفرص الرائعة المتاحة لسكان نيويورك الذين يتطلعون إلى  

"مع سوق العمل النشط هذا،   قالت الحاكمة هوكول.اكتساب خبرة ذات قيمة وكسب بعض األموال اإلضافية خالل الصيف،" 

ا في جميع أنحاء الوالية. أشجع جميع الباحثين عن عمل على استخدام الموارد هناك مجموعة متنوعة من الخيارات الستكشافه

  العديدة التي تقدمها وزارة العمل بوالية نيويورك إلرشادهم إلى الوظيفة التي يحبونها."

  

التوظيف. األدلة  تتوفر أدلة لشباب نيويورك الباحثين عن عمل عبر اإلنترنت لتثقيفهم بشأن ما يحتاجون إليه قبل تعبئة طلبات

وتغطي موضوعات مهمة مثل الحصول على أوراق العمل، والتعريف المناسب،   24-18و  17-14مقسمة حسب األعمار 

 وإعداد السيرة الذاتية، وأكثر من ذلك. 

  

مكن للباحثين عن عمل تصفح  يسمح مورد وزارة العمل بوالية نيويورك المجاني للشركات بإدراج الوظائف الشاغرة وي

الوظائف بدوام جزئي وفرص العمل الموسمية حسب الموقع والشركة والمسمى الوظيفي والبحث عن طريق الكلمات  

 الرئيسية.  

  

"في سوق العمل الضيق هذا، نتطلع إلى تسهيل األمر قدر اإلمكان  قالت مفوضة وزارة العمل بالوالية روبرتا ريردون: 

ة التي يتوفر لديها فرص عمل بدوام كامل أو جزئي أو موسمي للتواصل مع سكان نيويورك الباحثين عن  لألعمال التجاري

عمل. لدينا العديد من خدمات االستشارة المجانية والحلول المتاحة، لذلك أشجع أي عمل تجاري لديه احتياجات توظيف 

  للتواصل معنا."

  

  يعد العمل بدوام جزئي جزًءا مهًما في مساعدة اقتصاد الوالية على التعافي ويوفر فرًصا إضافية للباحثين عن عمل مثل:

  

  مساعدتهم على العودة إلى مهنة سابقة قد ال تتوفر فيها وظائف بدوام كامل. •
  السماح لهم بتجربة مهنة جديدة أو شاغر وظيفي مختلف. •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fseasonalworks.labor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vJPapPlessWFg2X2Q8JuzrhtONeRrE2Nn2ZPHsCJJVc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fyouth-ages-14-17&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AKGFnV5ZI3ipjyM%2B7mCDiClQS5oVgApHoi8EiS1VVvM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fyouth-ages-14-17&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AKGFnV5ZI3ipjyM%2B7mCDiClQS5oVgApHoi8EiS1VVvM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fyouth-ages-18-24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j9ZUpqI75QHNI0%2Bg7CS3QckRNe3zivj3CHEkY0WPp6E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fyouth-ages-18-24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j9ZUpqI75QHNI0%2Bg7CS3QckRNe3zivj3CHEkY0WPp6E%3D&reserved=0


  ات جديدة في نفس الوقت.العمل أثناء تعلم مهار •
  توفير جداول زمنية مرنة تتناسب مع احتياجات رعاية األطفال وكبار السن. •
  فتح الباب أمام الحصول على وظائف بدوام كامل. •
  بناء مجتمع جديد للدعم والتواصل الوظيفي. •
  تحسين احترام الذات. •

  

لعديد من الموارد المتاحة للمساعدة في ربط الباحثين عن عمل من  باإلضافة إلى بنك الوظائف الموسمية، تمتلك وزارة العمل ا

 جميع األعمار بوظيفة مربحة.  

  

بالوالية واالطالع على ما يزيد عن   الخدمات المهنيةيمكن لسكان نيويورك العاطلين عن العمل االستفادة من صفحة موارد 

على   Jobs Expressإعالن وظيفي من جميع المناطق في الوالية وفي جميع القطاعات على صفحة ويب  250,000

،  Courseraللوالية بالشراكة مع  منصة التعلم اإللكتروني، وزيادة مهاراتهم من خالل labor.ny.gov/jobsالرابط 

  (.SUNYالتابع لجامعة والية نيويورك )  مركز التدريب اإللكتروني المجاني واالنتفاع من  

  

التي تركز على الوظائف الموسمية الرائعة المتاحة في جميع   مجموعة من مقاطع الفيديو الجديدةتنتج وزارة العمل أيًضا 

  نيويورك خالل أشهر الصيف وما بعدها.أنحاء 

  

###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Ffind-job-0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wwpqX5PpzeZltGcLtNWqojYzS3mrnuCzVA4zmwBUGGc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstatistics.labor.ny.gov%2Fcareer-zone%2Fjobs-express.shtml&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dwCC5iYGpFrs9D40CJFUMBBkjxKLKmtutXtTp%2Fc0zTA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Fonline-learning-coursera&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v5aU5neiCtvgfPpG70F63ftR8JbzAEuSOqmM3i0FsQ8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.suny.edu%2Fsuny-news%2Fpress-releases%2F12-20%2F12-10-20%2Fsunyforall.html%23%3A~%3Atext%3DAlbany%252C%2520NY%2520%25E2%2580%2593%2520State%2520University%2520of%2Cprep%252C%2520and%2520employment%2520certification%2520programs.&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oX7sAUCr0oaR1kDYpwPLpuWCRBPegQwGNQl4M1JyjaU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8D0boMEoksc&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nN37uH7OO70fl0VH1okQqp4hjnUUEI%2B95UgctPfQiVI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2fe5e89bd89c42e8e71008da5462c680%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915080480926690%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FAEOfAcm2c3EwK8elX1Nnj11OyXgQPLRclCHWtOef0Q%3D&reserved=0
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