
زینه آینده کاری برای مهاجرین تحصیل کرده و 
)CLEVER( دارنده تجارب مسلکی

زینه آینده کاری یک پروگرام برای مهاجرین تحصیل کرده و دارنده تجارب مسلکی )CLEVER( است که از طرف اداره خدمات 

اجتامعی و صحی مهاجرین و پناهندگان به هدف کمک به مهاجرین که درجه تحصیل عالی و یا دارنده تجارب مسلکی اند 

تنظیم میگردد تا آنها بتوانند در امریکا در مسلک خود کار و وظیفه بدست بیاورند. 

CLEVER فعال از طریق همکاری سه قراردادی DSHS طبیق میشود که در ارایه خدمات به اشخاصیکه دانش کم از لسان 
انگلیسی دارند )LEP( تخصص دارند:

خدمات یهودی فامیلی )JFS(، کالج هایالین و ترک اسوشیتس

JFS به مهاجرین که جدیدا رسیدن و دارای سند لسانس یا مهارتهای مسلکی هستند معلومات کاریابی ارایه میکند. این معلومات 

بازار کار فعلی ساحه سیتل، ابزار جستجو کار، اهمیت کار اول و سرتاتیژِهای موفقیت طویل مدت و فعالیت های تعین اهداف را 

تحت پوشش میگیرد.  

JFS همچنان یک برنامه مربیگری دارد که کمک میکند مهاجرین از کارهای موقتی بسوی کار های طویل مدت و خوبرت راه پیدا 

کنند. اشرتاک کنندگان این پروگرام به یک مربی مرتبط و هم مسلک معرفی میگردند تا قضیه شان بطور انفرادی مدیریت و در 

قسمت جستجو کار کمک شوند. 

کالج هایالین مرکز خوش امدید پگت ساوند )WBC( را اداره میکند برای کمک به مسلکیان که به سطح خارج تحصیل کرده اند که 

سیستم های پیچیده را بفهمند و بتوانند به مسلک دلخواه خود باز گردند. WBC خدمات تنظیم قضیه های تحصیلی، مشورت و 

پالن گذاری همرای مسلکیان، که ممکن شامل ارزیابی بین املللی ترانسکرپت منرات، جواز امادگی ازمایش، ازمون و معرفی شدن به 

منابع متویلی و شبکه ها و همچنان منابع کاریابی. برنامه WBC پگت ساوند بخش از برنامه خوش امدید ملی است.

ترک اسوشیتس یک قراردادی سابقه DSHS است که انواع خدمات ارایه میکند، از فعالیت های رضاکارانه تا جستجو وظیفه و از 

کمک اموزش تا باقی ماندن در وظیفه. در برنامه CLEVER، ترک اسوشیتس خدمات امادگی وظیفه، دریافنت وظیفه و در وظیفه 

 باقی ماندن را ارایه میکند که از طریق آن اشرتاک کننده گان برنامه CLEVER در مسلک مربوطه خود قادر به پیدا کردن وظیفه

 و کار میشوند.
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