
تقدم شعبة التأهيل املهني مجموعة متنوعة من الخدمات ملساعدتك يف االستعداد للوظيفة والحصول عليها واالستمرار بها. وتعتمد الخدمات 

التي تستخدمها عىل احتياجاتك الشخصية وظروفك. توفر لك شعبة التأهيل املهني املعلومات الرضورية والالزمة ملساعدتك عىل اتخاذ القرار 

بشأن الخدمات التي تحتاجها للوصول لهدفك الوظيفي. وتشمل:

خدمات التقييم لقياس نقاط القوة والقدرات ومهارات العمل واالهتاممات ومساعدتك يف اختيار هدف الوظيفة وخدمات دعم شعبة التأهيل 

املهني التي تحتاجها للوصول لهذا الهدف.

خدمات تخطيط االستحقاقات ملساعدتك يف فهم كيف ميكن أن يؤثر العمل عىل 

االستحقاقات النقدية أو الطبية الخاصة باإلعاقة )مثل دخل الضامن اإلضايف أو 

الضامن االجتامعي للتأمني ضد العجز( التي تحصل عليها.

 خدمات االستشارة والتوجيه املقدمة خالل عملية إعادة التأهيل ملساعدتك 

يف اتخاذ قرارات جيدة حول كيفية الوصول لهدفك.

 خدمات املعيشة املستقلة ملساعدتك عىل فهم تحديات اإلعاقة التي متنعك 

من العمل. وهذا يشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص ما ييل:

     •  التدريب عىل الرعاية الذاتية

     •  إدارة األموال
     •  استخدام وسائل النقل العام

 الخدمات التكنولوجية املساعدة ملساعدتك يف التخلص من عوائق التواصل و / أو العوائق املادية التي قد متنعك من الحصول عىل الوظيفة 

 التي تريدها واالستمرار فيها. وقد يشمل هذا الخيار بعض األجهزة املساعدة مثل سامعات األذن أو املُعينات البرصية أو برامج الحاسوب 

الخاصة. كام ميكنك استكشاف كيف ميكن أن تساعدك التكنولوجيا يف الوصول لهدفك الوظيفي مع مستشارك.

التدريب أو التعليم ملساعدتك يف تطوير املهارات وتلبية املؤهالت املطلوبة للوظيفة.

خدمات التنسيب الوظيفي ملساعدتك يف إجراء البحث عن وظيفة، مبا يف ذلك:

املساعدة يف استكامل طلبات التوظيف   •

تحسني السرية الذاتية   •

التدرب عىل مهارات املقابالت الشخصية، والتعرف عىل فرص العمل املتاحة.  •

الخدمات املتاحة من خالل شعبة التأهيل املهني
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نقدم خدمات التأهيل املهني منذ عام 1933

املهمة

تغيري الحياة من خالل مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة يف املشاركة 

الكاملة يف مجتمعاتهم من خالل توفري فرص عمل هادفة.

الرؤية

 مهنيون متخصصون يقومون بدور القيادة يف مجال التأهيل 

املهني، ويقدمون تجارب استثنائية لكل عميل، يف كل مرة.

القيم

•  الشفافية من خالل التواصل الواضح والرصيح مع العمالء 

واملوظفني والرشكاء

•  العمل بنزاهة، مبا يدعم أخالقيات مهنتنا وقيمها

•  تعزيز ثقافة متكني العمالء واملوظفني

تطوير مامرسات إعادة التأهيل من خالل االبتكار  •

التعاون مع العمالء واملوظفني والرشكاء الذين يتوصلون   • 

إىل النتائج

االلتزام بالتنوع واإلنصاف والشمول بجميع أشكاله   • 

لتحقيق التميز
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 وظف قدراتك 
الخاصة

شعبة التأهيل املهني

 تُستخدم أموال الوالية والجهات الفيدرالية لتقديم خدمات شعبة التأهيل 

 املهني. ويحصل برنامج التأهيل املهني عىل حوايل 78 يف املائة من األموال 

 الفيدرالية و22 يف املائة من أموال الوالية. وللحصول عىل معلومات مفصلة 

 عن قيمة األموال الفيدرالية بالدوالر الخاصة بالربنامج، يرجى زيارة الرابط التايل 

.https://rsa.ed.gov/programs.cfm?pc=basic-vr&sub=awards



 هل شعبة التأهيل املهني 
هي االختيار األنسب لك؟

عن شعبة التأهيل املهني

تعد شعبة التأهيل املهني مرجًعا يف جميع أنحاء الوالية والتي تساعد 

األشخاص ذوي اإلعاقة عىل االستعداد للعمل أو الحصول عىل العمل 

أو االستمرار به أو إحراز تقدم فيه أو استعادته مرة أخرى. وتشارك 

شعبة التأهيل املهني املنظامت والرشكات لزيادة فرص العمل.

من الذين تقدم لهم شعبة التأهيل املهني الخدمات

 األشخاص الذين يبحثون عن عمل هادف وآمن ولكن إعاقاتهم 

قد تتسبب يف وجود عائق أو أكرث أمام تحقيق الهدف الوظيفي.

 ميكن أن تساعدك شعبة التأهيل املهني 

يف الذهاب إىل العمل

يبذل موظفو شعبة التأهيل 

املهني قصارى جهدهم يف 

مساعدتك للحصول عىل 

املعلومات التي تحتاجها 

لتتمكن من اتخاذ القرار 

املناسب بشأن:

ما نوع الوظيفة   • 
التي ترغب فيها؟

الخطوات الالزمة   •

للوصول إىل هدفك الوظيفي

وبدعم من شعبة التأهيل املهني، فسوف تستطيع:

تصميم خطة متدرجة وتنفيذها للوصول لهدفك الوظيفي  •

خطة التوظيف

يقدم مستشار شعبة التأهيل املهني الخاص بك املشورة املستمرة 

والتوجيه لدعمك يف تطوير الخطة الفردية للتوظيف )IPE( الخاصة 

بك. ويتضمن ذلك:

اختيار الهدف الوظيفي؛  •

تحديد الخطوات والخدمات التي تحتاج إليها لتحقيق   • 

الهدف الوظيفي؛ و

العمل عىل األنشطة املحددة يف خطتك. وقد يتضمن هذا ما ييل:  •

التدريب والتعليم  –  

القيام بالبحث عن وظيفة  –  

البحث عن املصادر املرتبطة بالوظيفة وكذلك اإلحاالت  –  

التدريب عىل البحث عن وظيفة  –  

أساليب كتابة السرية الذاتية واملقابلة  –  

املساعدة يف التوظيف  –  

تقديم الدعم فيام يتعلق باالستمرار يف الوظيفة.  –  

وظفت بنجاح

بعد حصولك عىل وظيفة، ستبقى شعبة التأهيل املهني عىل اتصال   •

بك ملدة 90 يوًما عىل األقل للتأكد من أن الوظيفة مناسبة لك.

بعد 90 يوًما، إذا كنت تقوم بعملك بشكل جيد وال تحتاج إىل   •

 خدمات أخرى، فستقرر أنت ومستشار شعبة التأهيل املهني 

موعد إغالق ملفك.

بعد التوظيف

•  إذا كنت بحاجة إىل مساعدة بعد إغالق ملفك وتوظيفك بنجاح، 

 فيمكن لشعبة التأهيل املهني فتح ملفك مرة أخرى وتقديم 

الدعم ملساعدتك يف االستمرار يف وظيفتك.

إذا فقدت وظيفتك، ميكن أن تساعدك شعبة التأهيل املهني   • 

 يف تقديم طلب للحصول عىل خدمات شعبة التأهيل املهني 

مرة أخرى وميكنها مساعدتك يف الحصول عىل وظيفة مامثلة.

عملية إعادة التأهيل

تقديم الطلب

توفر لك شعبة التأهيل   •

املهني املعلومات الخاصة 

بخدمات التأهيل املهني.

يجب عليك إمتام منوذج   •

الطلب يف شعبة التأهيل 

املهني قبل بدء الحصول 

عىل الخدمات.

ستتم مراجعة طلبك   • 

بواسطة مستشار شعبة 

التأهيل املهني، لتحديد مدى 

أهليتك للحصول عىل خدمات شعبة التأهيل املهني.

األهلية

تعترب مؤهاًل للحصول عىل خدمات شعبة التأهيل املهني، إذا:

كانت لديك إعاقة جسدية أو عقلية أو حسية تؤدي إىل   • 

وجود عائق يحول دون العمل؛ 

طلبت خدمات التأهيل املهني للحصول عىل وظيفة   • 

أو االستمرار بها؛ و

متكنت من العمل نتيجة للحصول عىل خدمات شعبة   • 

التأهيل املهني.

 يجمع فريق االستشارات الخاصة بك بشعبة التأهيل املهني، 

 السجالت لتوثيق هويتك وحالة اإلعاقة وحالة العمل الخاص 

 بك. وإذا مل تكن هناك سجالت بشأن إعاقتك، فقد تحتاج إىل 

 استكامل الفحوصات الطبية أو الشهادات للتحقق من صحة 

أو دعم أهليتك لتلقي الخدمات.

قامئة االنتظار

إذا مل تتمكن شعبة التأهيل املهني من خدمة كل فرد مؤهل بسبب 

قيود التمويل، فيجب عليها إنشاء قامئة انتظار للحصول عىل الخدمات. 

ومبوجب القانون، يجب عىل شعبة التأهيل املهني إعطاء األولوية 

لتقديم الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسيمة.

 سيتم اختيار األفراد من قامئة االنتظار بناًء عىل مدى خطورة 

إعاقتهم وتاريخ تقديم الطلب للحصول عىل الخدمات. وسيحدد 

 مستشار شعبة التأهيل املهني مدى خطورة اإلعاقة وفئة 

األولوية وسيبلغك بهذا القرار كجزء من عملية األهلية.

التقييم املهني

 تستكشف أنت ومستشار شعبة التأهيل املهني أنواع الوظائف 

 التي تتناسب مع التقييم املهني الخاص بك. وسوف تستعرض 

مع مستشارك:

نقاط قوتك وقدراتك واهتامماتك؛  •

تاريخ عملك ومهاراتك؛ و  •

معلومات عن اتجاهات سوق العمل املحلية.  •

أو ميكنك إمتام:

االهتاممات و / أو اختبارات الكفاءة؛ أو  •

تجارب أداء الوظيفة.  •


