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الحاكمة كاثي هوكول

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

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
الوظائف الموسمية التابع لوزارة العمل بوالية نيويورك بالفعل أكثر من  15,000وظيفة منشورة مع المزيد في المستقبل مع
اقترابنا من أشهر الصيف .يمكن لسكان نيويورك الوصول إلى بنك الوظائف الموسمية من هنا.
"يقوم أصحاب العمل بالتوظيف بأرقام قياسية وهناك العديد من الفرص الرائعة المتاحة لسكان نيويورك الذين يتطلعون إلى
اكتساب خبرة ذات قيمة وكسب بعض األموال اإلضافية خالل الصيف "،قالت الحاكمة هوكول" .مع سوق العمل النشط هذا،
هناك مجموعة متنوعة من الخيارات الستكشافها في جميع أنحاء الوالية .أشجع جميع الباحثين عن عمل على استخدام الموارد
العديدة التي تقدمها وزارة العمل بوالية نيويورك إلرشادهم إلى الوظيفة التي يحبونها".
تتوفر أدلة لشباب نيويورك الباحثين عن عمل عبر اإلنترنت لتثقيفهم بشأن ما يحتاجون إليه قبل تعبئة طلبات التوظيف .األدلة
مقسمة حسب األعمار  17-14و 24-18وتغطي موضوعات مهمة مثل الحصول على أوراق العمل ،والتعريف المناسب،
وإعداد السيرة الذاتية ،وأكثر من ذلك.
يسمح مورد وزارة العمل بوالية نيويورك المجاني للشركات بإدراج الوظائف الشاغرة ويمكن للباحثين عن عمل تصفح
الوظائف بدوام جزئي وفرص العمل الموسمية حسب الموقع والشركة والمسمى الوظيفي والبحث عن طريق الكلمات
الرئيسية.
قالت مفوضة وزارة العمل بالوالية روبرتا ريردون" :في سوق العمل الضيق هذا ،نتطلع إلى تسهيل األمر قدر اإلمكان
لألعمال التجارية التي يتوفر لديها فرص عمل بدوام كامل أو جزئي أو موسمي للتواصل مع سكان نيويورك الباحثين عن
عمل .لدينا العديد من خدمات االستشارة المجانية والحلول المتاحة ،لذلك أشجع أي عمل تجاري لديه احتياجات توظيف
للتواصل معنا".
صا إضافية للباحثين عن عمل مثل:
يعد العمل بدوام جزئي جز ًءا مه ًما في مساعدة اقتصاد الوالية على التعافي ويوفر فر ً
•
•

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

•
•
•
•
•

العمل أثناء تعلم مهارات جديدة في نفس الوقت.
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.

باإلضافة إلى بنك الوظائف الموسمية ،تمتلك وزارة العمل العديد من الموارد المتاحة للمساعدة في ربط الباحثين عن عمل من
جميع األعمار بوظيفة مربحة.
يمكن لسكان نيويورك العاطلين عن العمل االستفادة من صفحة موارد الخدمات المهنية بالوالية واالطالع على ما يزيد عن
 250,000إعالن وظيفي من جميع المناطق في الوالية وفي جميع القطاعات على صفحة ويب  Jobs Expressعلى
الرابط  ،labor.ny.gov/jobsوزيادة مهاراتهم من خالل منصة التعلم اإللكتروني للوالية بالشراكة مع ،Coursera
واالنتفاع من مركز التدريب اإللكتروني المجاني التابع لجامعة والية نيويورك (.)SUNY
تنتج وزارة العمل أيضًا مجموعة من مقاطع الفيديو الجديدة التي تركز على الوظائف الموسمية الرائعة المتاحة في جميع
أنحاء نيويورك خالل أشهر الصيف وما بعدها.
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