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 DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION (DVR) 

 وثیقة بیانات التقییم المھني 
 Vocational Assessment Worksheet 

 ما نوع الوظیفة وبیئة العمل التي تأمل في العثور علیھا؟  .1
      

) الخاصة بك و/أو مساعدتك في استكمال ھذا النموذج (على سبیل DVRھل ترغب في دعوة أشخاص آخرین لحضور اجتماعات شعبة إعادة التأھیل المھني ( .2
 قانوني، أو ُمعلِّم، أو أحد مستشاري إعادة التأھیل المھني من برنامج آخر)؟المثال، صدیق، أو أحد أفراد األسرة، أو محاٍم، أو وصي  

      
 ة؟ إذا كنت تتلقى إعانات الضمان االجتماعي، فھل أنت مھتم بمعرفة المزید عنھا وكیف یمكن أن تتأثر بحصولك على وظیف .3

      

 عندما تحصل على وظیفة، ما ھو المبلغ المالي الذي ستحتاجھ لیشكل المیزانیة الشھریة التي ستعیلك أنت و/أو أسرتك؟ .4
      

 في محیطك المحلي:  محل طلباذكر معلومات سوق العمل التي تشیر إلى أن ھذه الوظیفة المستھدفة   .5
      

فما ھي األمور التي فكرت بشأنھا، والتي یمكن أن تساھم في زیادة فرصك في الحصول على وظیفة في ھذا المجال (على سبیل المثال،   ،محل طلب وإذا لم تكن
 الخبرة السابقة في الوظیفة المستھدفة، والتدریب العملي، والتدریب أثناء العمل، واالنتقال لإلقامة في مكان آخر)؟ 

      
الصحیة، والعلوم،  ما ھي الوظائف التي فكرت بشأنھا، ال سیما في المجاالت التي یرتفع الطلب على الحصول على فرصة عمل فیھا (مثل علوم الحاسب، والرعایة  .6

 والتكنولوجیا، والھندسة، والریاضیات)؟
      

بات الترخیص،  ما ھي المتطلبات الخاصة بمجال العمل الذي ترید الحصول على فرصة العمل المستھدفة فیھ (مثل الشھادات ومسوغات االعتماد الخاصة، ومتطل .7
 المتخصصة، وما إلى ذلك)؟ واختبارات الكشف عن تعاطي المخدرات، والخبرة 

      
 ال   نعم      ھل تتطلب الوظیفة المستھدفة إجراء فحص للمعلومات األساسیة الخاصة بالمتقدم كشرط للتوظیف؟    .8

 ن تستبعد من الوظیفة الُمحدَّدة. ) تتطلب إجراء فحص المعلومات األساسیة للتأكد من أنك لDVR، فإن شعبة إعادة التأھیل المھني (نعمإذا كانت اإلجابة 
      

التطویر الوظیفي، وما إلى  یُرجى ذكر التقییمات التي تدعم الوظیفة المستھدفة (على سبیل المثال، االختبارات المھنیة، وخبرات العمل التطوعي أو الدراسي، وفصول  .9
 ذلك)؟

      
 اذكر السجل التعلیمي/سجل التدریب الخاص بك، بما في ذلك التراخیص والشھادات التي حصلت علیھا:  .10

      

) قبل البحث عن الوظیفة  DVRھل لدیك أي قیم و/أو ممارسات ثقافیة ُمحدَّدة و/أو أي احتیاجات لغویة مفضلة ترغب في مشاركتھا مع شعبة إعادة التأھیل المھني ( .11
 المستھدفة والتعیین فیھا؟

      
، والنواقص في عملیة  اذكر قصص النجاح التي حققتھا والتحدیات السابقة التي واجھتھا عند الحصول على وظیفة واالستمرار فیھا (على سبیل المثال، خبرات العمل .12

 عیة، وما إلى ذلك)؟ التوظیف، والمھارات القابلة للتحویل، والخبرات التطو
      

 اذكر نقاط قوتك الشخصیة التي تجعل ھذه الوظیفة المستھدفة مناسبةً لك:  .13
      

 مواردك الشخصیة التي قد تدعم خطة التوظیف الخاصة بك (على سبیل المثال، أوجھ الدعم األسري واالجتماعي، ووسائل النقل، وما إلى ذلك): اذكر  .14
      

لق بالوقوف لفترات طویلة  اذكر الصعوبات التي تشكلھا اإلعاقة التي لدیك فیما یتعلق بالحصول على وظیفة (على سبیل المثال، مخاوف بشأن التنقّل، مشاكل فیما یتع .15
ن، صعوبة االنسجام والتعامل مع اآلخرین، الصعوبات المرتبطة بالذاكرة، صعوبات تعلُّم المعلومات/المھام من الزمن، الصعوبات المرتبطة بالتواصل مع اآلخری

 الجدیدة): 
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 ارات، ومجموعة الدعم): اذكر كیف تتعامل في الوقت الحالي مع الصعوبات المرتبطة باإلعاقة (على سبیل المثال، االستشارة، والعالج الطبیعي، والتدریب على المھ .16
      

بریدي أو برید  اذكر أي صعوبات إضافیة فیما یتعلق بالحصول على وظیفة، لكنھا غیر مرتبطة باإلعاقة (على سبیل المثال، رعایة األطفال، عدم توفر عنوان .17
 لك): إلكتروني أو رقم ھاتف صالح، السجل الجنائي، النقل، السكن، المساعدات الغذائیة، وما إلى ذ

      
 ما ھي الخدمات التي تعتقد أنك قد تحتاجھا للحصول على الوظیفة المستھدفة؟ .18

 یُرجى التوضیح  أنواع الخدمات 

(على سبیل المثال، تقییم موقع العمل،   )AT( التكنولوجیا المساعِدة
حاسوب/برمجیات متخصصة، التدریب على كیفیة استخدام أجھزة  

 ، وما إلى ذلك)(AT)التكنولوجیا المساِعدة 

      

(على سبیل المثال، التدریب على إعداد   )ILالمعیشة المستقلة (
المیزانیة، وتعلم كیفیة إدارة جدول المواعید، وإدارة احتیاجات المعیشة  

 األسریة/الیومیة، وتنظیم الوقت، وما إلى ذلك)

      

(خدمات المساعدة الشخصیة  ) PASخدمات المساعدة الشخصیة (
)PAS  ھي خدمات یقدمھا اختصاصي رعایة صحیة لمساعدة األفراد (

ذوي اإلعاقات الجسدیة واإلعاقات العقلیة، باإلضافة إلى احتیاجات  
 التي یحتاجونھا في أنشطة حیاتھم الیومیة). الرعایة الصحیة األخرى 

      

)  SE(قد یتم تقدیم خدمات التوظیف المدعوم () SEالتوظیف المدعوم (
لألفراد الذین یحتاجون إلى مساعدة مكثفة في العثور على العمل  

واالحتفاظ بھ و/أو یحتاجون إلى الدعم أثناء العمل لمواصلة العمل بسبب  
 طبیعة اإلعاقة وشدتھا). 

      

(ھي مجموعة من الخدمات وأوجھ الدعم التي یتم  ) TSخدمات االنتقال (
  14الشباب ذوي اإلعاقة، الذین تتراوح أعمارھم بین تقدیمھا للطالب أو 

عاًما، بما في ذلك حضور اجتماعات برنامج التعلیم الفردي   24و
)IEP 504)/خطة .( 

      

والتدریب، وإرشادات  (مثل اإلرشاد/التوجیھ المھني، خدمات أخرى 
ارتداء المالبس المناسبة أثناء المقابالت/العمل، واألدوات، والمساعدات  
الخاصة بخدمات النقل، والحصول على التراخیص/الشھادات الالزمة،  

 ووضع خطة فیما یتعلق بإعانات الضمان االجتماعي، وما إلى ذلك) 

      

 عندما تصبح مستعًدا للبحث عن عمل، ھل ستحتاج إلى مساعدة فیما یتعلق بأي مما یلي؟ .19
 اجتماعات ثنائیة للعمل على إعداد السیرة الذاتیة   االستعداد للمقابلة الشخصیة   مساعدة في تقدیم الطلب  
 البحث عن وظیفة عبر اإلنترنت   البحث عن وظیفة   خطابات التقدیم  
 إجادة تقدیم الطلب   مراسلة جھات توفیر الوظائف عبر البرید اإللكتروني  
،  Microsoft، ومھارات الكمبیوتر األساسیة، والتدریب على برامج  Job Hunter(على سبیل المثال، سالسل  WorkSourceاإلحالة إلى أحد مكاتب  

 وخدمات دعم المذنبین السابقین، وخدمات العاملین من كبار السن، وخدمات الشباب) 
      أخرى:  

 اذكر أي معلومات إضافیة تدعم الوظیفة المستھدفة التي ترید الحصول علیھا:  .20
      

 االختیار المستنیر. یجب أن تكون الوظیفة المستھدفة متسقة مع نقاط القوة، والموارد، واألولویات، ومصادر القلق، والقدرات، والُمؤّھِالت، واالھتمامات، و  .21
 الھدف الوظیفي المُحدَّد الخاص بك ھو:

      

 


