ْم ذحراج إنٗ يٓاساخ جذٚذج نهحصٕل عهٗ ٔظٛفح؟
انرقذٚى نثشَايج فشص انرذسٚة ()TOP
ْم انرذسٚة يجاَٙ؟
ال َجت عٍُه دفع رىبٌُف اٌزذسَت أو اٌجذث عٓ ِٕذخ دساسُخ أو ِٕذخ ِبٌُخ َّىٕهب أْ
رسبعذن فٍ دفع اٌزىبٌُف
فُّب ٍٍَ ثعغ ِىاسد اٌّسبعذاد اٌّبٌُخ
 انًشاكز انًركايهح نهًٍٓ تٕالٚح ياساشٕسرس أرهت إًٌ اٌّشوض اٌّذٍٍ اٌمشَت
ِٕه أؽٍت ِٓ ِزخظض اٌىظبئف أْ َسبعذن فٍ اٌجذث عٓ ِٕخ أو لشوع
 انًساعذاخ انًانٛح انفٛذسانٛح ٌّعشفخ إرا ِب وٕذ ِؤهال ً ٌٍذظىي عًٍ ِسبعذاد
دوالس ،وإٌّخ واٌمشوع
اٌزٍ رظً إًٌ
ِبٌُخ ،ثّب فٍ رٌه ِٕخ ثًُ
األخشي ،لُُ ثزعجئخ طهة انرقذٚى انًجاَ ٙنهحصٕل عهٗ انًُح انفذسانٛح نهطالب

إْ ثشٔبِج فشص اٌزذسَت (اٌّعشوف اخزظبسا ً ثبسُ َ )TOPسّخ ٌه ثبٌذظىي
عًٍ ِٕبفع اٌجطبٌخ ثُّٕب رمىَ ثبٌّذاوِخ فٍ ثشٔبِج رذسَت ثذواَ وبًِ الوزسبة
ِهبساد وظُفُخ جذَذح.

إرا وٕذ ِؤهالًَّ ،ىٕه:
 اٌذظىي عًٍ ِٕبفع اٌجطبٌخ ،تذٌٔ ػشوسح اٌجذث عٓ عًّ،
 ورّذَذ ِٕبفع اٌجطبٌخ اٌخبطخ ثه ٌّب َظً إًٌ  26أسجىع.

يٍ انز٘ ًٚكُّ االَضًاو نثشَايج فشص انرذسٚة ()TOP؟
لذ رىىْ ِؤهال ً إرا رىفشد فُه اٌّزطٍجبد اٌزبٌُخ:
 أٔه ٌُ رعذ رعًّ ٌذي جهخ عٍّه اٌسبثمخ

 أه لّذ ثزمذَُ ِطبٌجخ وأٔذ ِؤهً ٌٍذظىي عًٍ ِٕبفع اٌجطبٌخ
 سُزعزس عٍُه اٌذظىي عًٍ وظُفخ جذَذح إال إرا اوزسجذ ِهبساد جذَذح
ٌ ذَه اٌّهبساد اٌالصِخ إلرّبَ ثشٔبِج رذسَجٍ ِعزّذ واالسزفبدح ِٕه
 ثشٔبِج اٌزذسَجٍ ثذواَ وبًِ وهى ِعزّذ ِٓ لجً ودذح ثشٔبِج فشص اٌزذسَت
()TOP

ْم ُْاك يٕعذ َٓائ ٙنهرقذٚى؟

َجت عٍُه اٌزمذَُ خالي اٌـ  15اسجىعب ً األوًٌ ِٓ دظىٌه عًٍ ِٕبفع اٌجطبٌخ.

َصٛحح  :لذَ ٌجشٔبِج ( )TOPفىس ِعشفزه أٔه ِؤهً ٌٍذظىي عًٍ ِٕبفع اٌجطبٌخ
ٔلُُ ثبخزُبس ثشٔبِج ٌٍزذسَت.

يا ْٕ َٕع انرذسٚة انز٘ ًٚكُُ ٙاخرٛاسِ؟
لُُ ثبخزُبس ثشٔبِج رذسَت َّٕذه اٌّهبساد اٌىظُفُخ اٌّطٍىثخ فٍ سىق اٌعًّ.
َّىٕه اخزُبس ثشٔبِج رذسَت عًٍ اٌىظبئف اٌّطٍىثخ فٍ إٌّطمخ اٌزٍ رعُش فُهب،
أو فٍ ِىبْ آخش َّىٕه اٌزٕمً إٌُه أو االٔزمبي ٌٍعُش فُه.
رعشف عًٍ اٌّضَذ عٓ سىق اٌعًّ واٌىظبئف اٌزٍ عٍُهب ؽٍت:
.www.mass.gov/lmi

 إرا وٕذ دبطال ً ثبٌفعً عًٍ دسجخ جبِعُخ ثعذ دساسخ سٕىاد ،فٍٓ رزأهً ٌّٕذخ
وٌىٓ لذ رىىْ ِؤهال ً ألٔىاع أخشي ِٓ اٌّسبعذاد
ثًُ
ٌٍ ،ذظىي عًٍ
 لُُ ثضَبسح اٌّىلع اإلٌىزشؤٍ
ِعٍىِبد عٓ اٌّسبعذاد اٌّبٌُخ ،وأدواد ٌّسبعذره فٍ اسزىشبف اٌّسبساد اٌّهُٕخ
واٌخُبساد اٌّزبدخ

كٛف ًٚكُُ ٙأٌ أعشف إرا يا كاٌ تشَايج ٙيعرًذاً؟
َّىٕه ِعشفخ اٌجشاِج اٌزذسَجُخ اٌّعزّذح ِٓ لجً إداسح ِسبعذاد اٌجطبٌخ
عٓ ؽشَك
عًٍ سلُ اٌهبرف
 االرظبي ثىدذح ثشٔبِج فشص اٌزذسَت
 ،أو

 اٌزهبة إًٌ أٌ ِٓ اٌّشاوض اٌّزىبٍِخ ٌٍّهٓ
ِبسبشىسزس ،أو

ثىالَخ

 اٌجذث فٍ اٌّىلع اإلٌىزشؤٍ
َزعُٓ أْ َىىْ اٌجشٔبِج اٌزٌ اخزشره ِىثفبً ،أو ِهُٕب ً ثذواَ وبًِ ،أو رمُٕبً ،أو ثشٔبِج
رذسَجٍ ٌٍّهبساد األسبسُخ وَّىٕه االٔزهبء ِٕه خالي عبُِٓ وّب َزعُٓ أَؼب ً عًٍ
اٌجشٔبِج اٌزذسَجٍ أْ
َّٕ ذه فشطب ً ٌالٌذبق اٌىظُفٍ ٌىظُفخ ِذذدح لجً ٔهبَخ اٌزذسَت،
َ ىىْ ٌذَه سجال ً ِٓ إٌجبح فٍ إٌذبق ِزذسثُٓ ِثٍه ثبٌىظبئف،
 وَمذَ دٌُال ً عًٍ أْ اٌزذسَت سُسبعذن فٍ اٌذظىي عًٍ وظُفخ جذَذح
نوع البرنامج

الحد األدنى للمتطلبات

تدرٌب مهنً /صناعً

ساعة دراسٌة أو أكثر أسبوعٌا ً تتم تحت إشراف ،راجع
الموقع اإللكترونً التالً:

وحدة كرٌدٌت دراسٌة للفصل الدراسً فً مدرسة أو كلٌة
تدرٌب فً مدرسة أو كلٌة
مرخصة من قبل إدارة التعلٌم للوالٌة .راجع الموقع
اإللكترونً التالً:

ساعة فً

التدرٌب عن طرٌق التعلم
عن بعد

وحدو كرٌدٌت دراسٌة للفصل الدراسً ،أو
األسبوع  -ال يمكن أن تكون دراسة ذاتية؛ البد من اتباع

التدرٌبات الداخلٌة أو
التدرٌبات الخارجٌة

ساعة أو أكثر إسبوعٌاً ،إذا كانت جزءا ً من منهج دراسً
مقرر

منهج مقرر

) لمعرفة إذا ما كان برنامجك مؤهل إذا

اتصل بوحدة (
كان البرنامج:
ٌ تضمن جزء عملً وجزء للتدرٌب الداخلً أو التدرٌب
العملً ،أو
 برنامج للحصل على درجة جامعٌة أو درجة فً
الدراسات العلٌا

كٕيُٕنث ٔالٚح ياساشٕسرس
انًكرة انرُفٛز٘ نرًُٛح انعًم ٔانقٕٖ انعايهح
إداسج يساعذاخ انثطانح
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يارا نٕ كُد تحاجح إنٗ ذذسٚة عهٗ انًٓاساخ األساسٛح أٔالً؟

ْم ٚحرًم أٌ أفقذ يُافع تشَايج ( )TOPخالل انرذسٚة؟

قد تحتاج إلى المهارات األساسٌة قبل انضمامك لبرنامج تدرٌبً .على سبٌل المثال،
قد تحتاج إلى:

نعمٌ .مكنك فقدان منافعك ،إذا قمت بما ٌلً:
 توقفت عن طلب مطالباتك األسبوعٌة للبطالة،

 تحسن مستواك فً القراءة ،أو الكتابة ،أو مهارات الرٌاضٌات؛

 لم تستوف متطلبات البرنامج التدرٌبً،

 تعلم اإلنكلٌزٌة إذا لم تكن هً لغتك األولى ،أو

 توقفت عن البرنامج التدرٌبً قبل إتمامه ،أو

 التحضٌر المتحان معادلة الدراسة الثانوٌة إذا كنت لم تتخرج بعد من المدرسة
الثانوٌة.

 أخذت أكثر من برنامج تدرٌبً واحد فً نفس الوقت (إال إذا كان البرنامج اآلخر
للمهارات األساسٌة).
) ،فعندما ٌتوقف برنامج
إذا كنت تتلقى منافع البطالة الممتدة الخاصة ببرنامج (
) فً األسبوع األخٌر من التدرٌب.
التدرٌب الخاص بك ،ستتوقف منافع برنامج (

إذا كنت بحاجة ألي من تلك المهارات األ ساسٌة ،ستتضمن خطتك المهنٌة دورات
دراسٌة فً واحد أ و أكثر من المجاالت التالٌة:

ملحوظة هامة! إذا كنت تصادف مشكالت مغ برنامجك التدرٌبً ،أتصل فورا ً ببرنامج
) .اتصل على رقم الهاتف:
(

 تعلٌم اإلنكلٌزٌة كلغة ثانٌة،

 التعلٌم األساسً للبالغٌن (

) ،أو

 دبلومة الكفاءة التعلٌمٌة العامة (

إرا كاٌ تشَايج انرذسٚة انخاص ت ٙنذ ّٚفرشاخ اسرشاحاخ ف ٙانعطالخ،
ْم سررٕقف يُافع تشَايج (  )TOPانخاصح تٙ؟

)

) المطالبٌن الذٌن ٌحتاجون لتعلم المهارات األساسٌة مدة
ٌمنح برنامج (
سنوات إلتمام البرنامج .إن ذلك ٌمنحك وقتا ً إضافٌا ً لدراسة الدورات الدراسٌة
الخاصة بالمهارات االساسٌة التً تحتاجها مع التدرٌب المهنً أو التقنً.

ال ،إذا:
 كانت فترة االستراحة أقل من

ملحوظة هامة! فترة أهلٌتك للمنافع ال تتغٌر.

 وكنت ستعود إلى البرنامج التدرٌبً بعد االستراحة مباشرة.

كٛف ًٚكُُ ٙانرقذٚى؟
للتقدٌم فً برنامج فرص التدرٌب (
إتبع الخطوات التالٌة:

أسابيع،

إذا كانت فترة االستراحة أكثر من أسابٌع ،وواصلت أنت البحث عن عمل كما هو
مطلوب ،فقد تتمكن من الحصول على المنافع المعتادة ولكن لٌست المنافع الممتدة
للبطالة.

) وتمدٌد فترة منافع البطالة الخاصة بك،

 .أعثر على برنامج تدرٌب معتمد ٌمكنه إعدادك لسوق العمل .أفضل طرٌقة للقٌام
بذلك هً:
 الذهاب إلى أي من المراكز المتكاملة للمهن (
بوالٌة ماساشوستس ،أو
 البحث فً الموقع اإللكترونً:
 .اتصل بوحدة برنامج فرص التدرٌب (
-

)

) للحصول على طلب التقدٌم:

ُ .قم بتعبئة الجزء الخاص بك من طلب التقدٌم .أط لب من المسؤولٌن عن برنامج
التدرٌب الخاص بك أن ٌقوموا بتعبئة الجزء المخصص لهم.
) التابعة إلدارة
 .أرسل طلبك المعبأ إلى إدارة برامج فرص التدرٌب (
) قبل أسابيع على األقل من موعد بدء البرنامج
مساعدات البطالة (
إذا لم تصلك أٌة اتصاالت من برنامج (
أتصل برقم الهاتف:

) خالل  -أسابٌع من تارٌخ التقدٌم،

ْم ذحراج إنٗ يساعذج الخرٛاس تشَايج ذذسٚثٙ؟
إذهب إلى أحد المراكز المتكاملة للمهن (
ٌمكن ألفراد الطاقم مساعدتك فً اختٌار برنامج التدرٌب المناسب لك.

) حٌث

ٌمكن لطاقم العاملٌن فً مركز المهن أن ٌقوموا بما ٌلً اٌضاً:
 تقٌّم مهاراتك الوظٌفٌة،

 تزوٌدك بقائمة تتضمن برامج التدرٌب المعتمدة،
 إخطارك بإمكانٌة استكمالك للتدرٌب قبل نفاذ منافع البطالة الخاصة بك،
 توضٌح خٌاراتك المتعلقة بدفع تكالٌف برنامج التدرٌب،
 ومساعدتك فً تعبئة طلب التقدٌم لبرنامج (

).

كٕيُٕنث ٔالٚح ياساشٕسرس
انًكرة انرُفٛز٘ نرًُٛح انعًم ٔانقٕٖ انعايهح
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