
 Career Ladder برای پناهندگان 
)CLEVER( تحصیلکرده و دارای تجربه کاری

Career Ladder برای پناهندگان تحصیلکرده و دارای تجربه کاری )CLEVER( برنامه ای است که از طرف اداره کمک به 
 پناهندگان و مهاجران سازمان خدمات اجتامعی و درمانی اجرا می شود که جهت کمک به پناهندگان دارای تحصیالت عالیه 

و/یا دارای تجربه کاری جهت بازگشت مجدد به کار در ایاالت متحده می باشد. 

 CLEVER در حال از حارض ازهمکاری سه پیامنکار DSHS تشکیل یافته است که در ارائه خدمات به جمعیت 
دارای دانش محدود زبان انگلیسی )LEP( متخصص هستند.

TRAC Associatesو Highline کالج ،)JFS( مرکز جمعیت یهودیان

JFS جهت گیری شغلی برای پناهندگان تازه وارد دارای مدرک لیسانس یا مهارت های شغلی ارائه می دهد.این جهت 
گیری شامل بازار کار فعلی در مرتوپلیتین سیاتل، ابزار جستجوی مشاغل، اهمیت مشاغل اولیه، اسرتاتژی های موفقیت 

طوالنی مدت و فعالیت های هدف گذاری شده می شود.

 JFS برنامه مربی آموزشی اجرا می کند که جهت نشان دادن و هدایت به مسیری طراحی شده است که از مشاغل برای بقا به مشاغل با 
ارزش ختم می شود. رشکت کنندگان در این برنامه با مربی از هامن حرفه هامهنگ شده و به صورت فردی مدیریت شده و برای جستجوی 

شغل آموزش داده می شوند. 

کالج Highline برنامه )Puget Sound Welcome Back Center )WBC را اجرا می کند که در رستارس جهان به افراد 
حرفه ای تحصیل کرده و فرهیخته کمک می کند تا سیستم های پیچیده را هدایت کنند، و بدین ترتیب به مشاغل 

برگزیده خود بازگردند. WBC مدیریت تحصیلی فردی، مشاوره و برنامه ریزی مربوط به مشاغل مربوطه ارائه می مناید، 
که ممکن است شامل ارزشیابی بین املللی ریزمنرات، صدورمجوز آمادگی برای آزمون، سنجش و ارجاع به منابع تأمین 

 Welcome بخشی از طرح ملی The Puget Sound WBC .بودجه و شبکه ارتباطی و همچنین منابع استخدامی بشود
Back Initiative می باشد.

 TRAC Associates پیامنکار درازمدت DSHS است و خدمات متنوعی ارائه می مناید که شامل مشاغل 
 CLEVER، TRAC Associates داوطلبانه تا کاریابی و کمک های آموزشی تا حفظ شغل می شود. در برنامه 
 آمادگی شغلی، کاریابی و خدمات حفاظتی ارائه می دهد که در جهت مشاغل مربوط به زمینه کاری رشکت 

کنندگان در برنامه CLEVER است.
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جهت رشکت در این برنامه، لطفاً با ما متاس بگیرید:

 Ginney To, ، متخصص آموزش و استخدام، 
ginney.to@tracassoc.com :5901-335 (206)  ایمیل

 Rebeca Craig, ، مرکز جمعیت یهودیان 
rcraig@jfsseattle.org :4065-840 (253)  ایمیل x19

 Highline Welcome Back Center مرکز ,Linda Faaren 
lfaaren@highline.edu :3670-592 (206)  ایمیل

DSHS ORIA ,Artur Arakelyan 
 Artur.arakelyan@dshs.wa.gov :ایمیل


