مـرحـبـا ً بـكـم فـي أونـتـاريو
يسر وزارة التدريب والمعاهد والجامعات أن ترحب بكمُ .تقدم الوزارة برامج وخدمات خاصة بالعمل والتدريب لمساعدتكم
على االستقرار في مقاطعة أونتاريو.

هل تبحثون عن عمل؟
توجد هيئة عمل أونتاريو رهن إشارتكم لمساعدتكم على إيجاد عمل ،وإعداد سيرة ذاتية ،وتحسين أساليب إجراء مقابلة،
وتحسين مهاراتكم.
نحن نعمل كحلقة وصل لربط األشخاص الذين يبحثون عن عمل بأصحاب العمل الذين يريدون توظيف الموظفين والعمال.
هناك طرق عديدة لالستفادة من خدماتنا.
يُمكنكم االطالع على المزيد من المعلومات عن خدماتنا والمساعدة التي نقدمها من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لهيئة عمل
أونتاريو على العنوان التالي .www.ontario.ca/employment
اتصلوا بمركز االتصال لهيئة عمل أونتاريو على رقم الهاتف  1-888-783-6565للتحدث مع أحد الموظفين باللغة التي
تختارونها .إذا كنتم تعانون صعوبة في السمع ،الرجاء االتصال برقم .1-855-677-5776
يُمكنكم زيارة أحد مراكز هيئة عمل أونتاريو والتحدث مع مستشار عمل شخصياًُ .تقدم العديد من مراكز الخدمات التابعة لنا
خدمة البحث بالكمبيوتر مجانا ً باإلضافة إلى موارد أخرى لمساعدتكم في البحث عن عمل .يمكنكم استعمال وسيلة الخريطة
الموجودة في الموقع اإللكتروني لهيئة عمل أونتاريو إليجاد أقرب مركز خدمة إليكم.
يُمكنكم أيضا استعمال "خدمة الدردشة الحية" الجديدة لالتصال مباشرة مع أحد موظفي هيئة عمل أونتاريو دون أن تضطروا
إلى االنتظار .ما عليكم إال أن تزوروا الموقع اإللكتروني  www.employmentontario.caالستعمال هذه الخدمة.

هل تريد أن تعمل في مهنة تتطلب مهارات؟
تريد أن تتعلم مهنة تتطلب مهارات :إذا كنت تريد أن تعمل في حرفة أو مهنة تحتاج لمهارات ،فيمكنك االلتحاق ببرنامج
" ،"Apprenticeshipوهو برنامج تدريب أثناء العمل .يتقاضى المُتدربون في هذا البرنامج أجراً وفي الوقت ذاته ُتتاح
أمامهم الفرصة الكتساب خبرة عملية .ويؤدي هذا البرنامج إلى فرص عمل ذات أجور ورواتب جيدة وتكتسب فيه مهارة ذات
مستوى عال .هناك أكثر من  168حرفة ومهنة يمكنكم االختيار من بينها في عدة مجاالت مثل البناء واإلعمار
والصناعة/التصنيع ،وميكانيك المحركات والخدمات .يمكنك االطالع على المزيد من المعلومات في الموقع اإللكتروني
.www.collegeoftrades.ca
إليجاد صاحب العمل الذي يُقدم مثل هذا البرنامج من التدريب ،يمكننا مساعدتك في بحثك عن العمل في هذا البرنامج من
خالل أحد مراكز هيئة عمل أونتاريو .يمكنك زيارة هذا الموقع  http://feats.findhelp.ca/eng/search.htmlإليجاد
أقرب مركز إليك أو اتصل بمركز االتصال لهيئة عمل أونتاريو على رقم الهاتف .1-888-783-6565

Page 1 of 3

لديك خبرة في مهنة تتطلب مهارات :إذا كانت لديك خبرة في مهنة تتطلب مهارات وتريد أن تعمل في هذه المهنة ،فإن هيئة
المعاهد المهنية ألونتاريو (ُ )Ontario Colleges of Tradesتقدم تقييم المعادلة المهنية الذي يُقرر ما إذا كنت مستعداً
ومؤهالً للجلوس المتحان شهادة االعتماد .وإذا لم تكن لديك خبرة كافية تؤهلك للحصول على شهادة اعتماد ،س ُنعطيك التوجيهات
واإلرشادات الالزمة .للحصول على المزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بهيئة ( )Ontario Colleges of Tradesعلى
رقم الهاتف  ،1-866-066-8808/543-843-7888أو بالبريد اإللكتروني info@collegeoftrades.ca
أو زيارة الموقع اإللكتروني . www.collegeoftrades.ca

هل تحتاج إلى دراسة أو تدريب؟
يمكن ألحد مستشاري هيئة عمل أونتاريو مساعدتك على إيجاد الخدمة التي تناسبك أفضل.
إليجاد عمل أو وظيفة تناسبك :قم بزيارة الموقع اإللكتروني  www.ontario.ca/employmentوابحث في
"  "Career Finderلمعرفة المزيد عن الخيارات المهنية المتاحة أمامك.
إنهاء الدراسة الثانوية :إن عدم حصولك على شهادة التعليم الثانوي قد يعوق بحثك عن عمل .احصل على المعلومات لمعرفة
كيف يمكن الختبار "تطوير التعليم العام" ( )General Education Developmentأن يساعدك على الحصول على
شهادة الدراسة الثانوية .زوروا الموقع اإللكتروني .http://www.ilc.org/ged/index.php
إليجاد فرص التعليم الخاصة بالكبار :يمكن لبرنامج تحسين المؤهالت الدراسية ()Academic Upgrading Program
أن يساعدك على الحصول على التعليم الذي تحتاجه إليجاد عمل ،أو الحفاظ على عملك أو الشروع في مهنة جديدة .يمكن
لمستشاري هيئة عمل أونتاريو أن يساعدونك على إيجاد الدورات والدروس التي تناسبك وتناسب المهنة التي تختارها.
احصل على المساعدة الشخصية الختيار عملك ومهنتك :العديد من المهن والوظائف تحتاج إلى مستويات عالية من الدراسة
والتعليم والتدريب .عليك أن تتحدث إلى مستشار حول اهتماماتك وخبرتك وقدراتك .فيمكنكما سويا ً أن ُتقررا الخطوة القادمة
األنسب لك؟
للحصول على المزيد من المعلومات حول خدمات وبرامج العمل والتدريب ،الرجاء االتصال بمركز االتصال لهيئة عمل
أونتاريو على رقم الهاتف .1-888-783-6565

هل تحتاج إلى مساعدة في مهاراتك ومؤهالتك في اللغة والرياضيات؟
إن تحسين مهاراتك في القراءة والكتابة والرياضيات سيساعدك على التنافس في سوق العمل .يمكننا أن نساعد الشباب
واألشخاص الكبار على تحسين مهاراتهم في القراءة والكتابة والحساب ،التي تعتبر ضرورية لتحقيق األهداف في العمل
وتحقيق المزيد من االستقاللية.
كما يمكننا أيضا ً أن نساعدك على الحصول على المؤهالت لاللتحاق بالمعاهد من أجل التعليم والتدريب .استفسروا عن برامج
تحسين المؤهالت الدراسية ومهارات القراءة والكتابة والمهارات األساسية (Academic Upgrading and Literacy
.)and Basic Skills
يعمل مستشارو هيئة عمل أونتاريو معكم لكي تكتسبوا المهارات الفنية األساسية وذلك عن طريق تقديم المعلومات حول
الدورات التي تقدمها المجالس المدرسية والمعاهد والمنظمات الجماعية.
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متابعة الدراسة إما باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية :يمكن لمستشاري هيئة عمل أونتاريو توجيهكم لاللتحاق ببرامج التدريب
التي ُتعطى بإحدى اللغتين الرسميتن في كندا إما اإلنجليزية أو الفرنسية.
هل تحتاجون إلى المزيد من المساعدة للحصول على مهارات العمل :ربما لديكم مهارات أكثر مما تعتقدون .يمكن لمستشارينا
مساعدتكم على تحديد مهاراتكم وخبرتكم واهتماماتكم إليجاد مهنة تناسبكم.
للحصول على المزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بمركز االتصال لهيئة عمل أونتاريو:

هيئة عمل أونتاريو
هل تحتاجون إلى مساعدة؟
اتصلوا بنا بالهاتف على رقم 1-888-783-6565
تحدثوا معنا من خالل الموقع اإللكتروني www.ontario.ca/employment
راسلونا على البريد اإللكتروني employmenthotlineinquiries@ontario.ca
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