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التوظيف في الواليات المتحدة
التوظيف في الواليات المتحدة مهم جدا .العثور على وظيفة والحصول عليها والحفاظ عليها مهم لمستقبل عائلتك ورفاهيتها .إنها أسرع طريقة لتحقيق
االكتفاء الذاتي وهي ضرورية للنجاح .سوف تساعدك وكالة إعادة التوطين الخاصة بك في ربطك بخدمات التوظيف ،ولكن في نهاية المطاف سوف تلعب
أنت دور ًا محوري ًا في إيجاد وظيفة والحفاظ عليها .يجب أن تكون على استعداد للعمل بنشاط حال وصولك إلى الواليات المتحدة.

إيجاد وظيفة

ينبغي لجميع البالغين ،رجا ًال ونسا ًء ،الذين تتراوح أعمارهم بين  18و 64عاما ،والقادرين على العمل أن يجعلوا إيجاد وظيفة أولوية عندهم .الوظيفة
تسمح لك بدعم نفسك وعائلتك .المساعدة الحكومية محدودة في الفترة الزمنية والمبلغ ،لذلك من المهم بالنسبة لك العثور على وظيفة في أقرب وقت
ممكن بعد وصولك إلى الواليات المتحدة.
ال تضمن الحكومة أو وكالة إعادة التوطين التوظيف .قد يستغرق األمر عدة أسابيع أو أشهر للعثور على وظيفة وقد تجري عدة مقابالت عمل .يجب أن
تعمل مع أخصائي التوظيف الخاص بك للعثور على وظيفة وتعلم إرشادات شائعة للمقابالت
سوف يتوقع منك قبول الوظيفة األولى التي يتم تقديمها لك ،حتى لو كانت غير مرتفعة األجر أو في مجال عملك ،حتى تتمكن من بناء سجل العمل والبدء
في دعم عائلتك .إذا لم تأخذ وظيفة تم تقديمها لك ،قد تفقد المساعدة الحكومية .غالبا ما يكون هناك الكثير من األشخاص الذين يتقدمون للحصول على
نفس الوظيفة ،لذلك من المهم أن تكون على استعداد لقبول وظيفة بمستوى دخل متدني في حقل عمل جديد .لبناء سجل عمل جيد ،يجب عليك البقاء في
الوظيفة لمدة  6أشهر على األقل.

التوظيف

ثقافة العمل في الواليات المتحدة

من المعروف أن الواليات المتحدة هي أرض الفرص ألولئك الذين يعملون
بجد .للحصول على وظيفة أفضل ،بمردود أعلى سوف تحتاج إلى
التحدث ،والقراءة ،والكتابة باللغة اإلنجليزية وقد تحتاج إلى تعلم مهارات
جديدة .إذا كنت قد عملت في مهنة معينة في بلدك ،قد تحتاج إلى حضور
الصفوف الدراسية والحصول على شهادة قبل أن تتمكن من العمل في
هذا المجال في الواليات المتحدة.
يعمل كل من النساء والرجال في الواليات المتحدة .وتشكل النساء نصف
القوة العاملة ،ويؤدين نفس الوظائف التي يقوم بها الرجال على جميع
المستويات ،وغالبا ما يشرفن على العمال الذكور.
وفي الوالیات المتحدة ،قد یعمل األطفال في سن  14عاما فما فوق في
وظائف بدوام جزئي ،ولكنهم قد یقتصرون علی عدد معين من الساعات
التي یمكنهم العمل فیها وأنواع الوظائف التي یمكنهم القیام بها .يعمل
العديد من الشباب في الواليات المتحدة بدوام جزئي بعد المدرسة ،في
عطلة نهاية األسبوع ،وخالل العطل .ولدى الوالیات المتحدة قوانین لحمایة
العمال الشباب.

أسئلة شائعة
هل سأحصل على مساعدة في العثور على وظيفة؟

ستقوم وكالة إعادة التوطين الخاصة بك بإيصالك إلى خدمات التوظيف
أينما كانت إعادة توطينك ،ولكن سوف تلعب أنت دورا محوريا في إيجاد
وظيفة والحفاظ عليها .العثور على عمل في الواليات المتحدة أمر مهم،
ومن المحتمل أال تكون وظيفتك األولى في نفس مهنتك أو مجال عملك
كما في بلدك .قد يكون بمستوى متدني الدخل ،وظيفة غير محترفة ،وربما
تكون مؤقتة أو بدوام جزئي .وألن تكلفة المعيشة مرتفعة في الواليات
المتحدة ،فمن الشائع ،وكثيرا ما يكون ذلك ضروريا ،أن يعمل الرجل
والمرأة خارج المنزل.

كيف يمكنني الوصول إلى وظيفتي؟

تتوفر وسائل النقل العام في معظم المدن األمريكية .ال يتم توفير
السيارات كجزء من عملية إعادة التوطين .لذلك ،قد تحتاج إلى االعتماد
على وسائل النقل العام للوصول إلى وظيفتك األولى.

حقوق ومسؤوليات التوظيف
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في الواليات المتحدة ،يتمتع الموظفون بحقوقهم ومسؤولياتهم في مكان
العمل .لديك الحق في أن يدفع لك مقابل عملك وقوانين العمل تحمي
العمال من ظروف العمل غير اآلمنة .ومن المهم أيضا أن تدفع الضرائب
الخاصة بك في الواليات المتحدة.
ال يجوز لصاحب العمل أن يميز ضدك بسبب وضعك كالجئ أو حرمانك
من وظيفة أو ترقية بسبب عمرك ،إعاقتك ،حالتك االجتماعية ،أصلك اإلثني
أو القومي ،العرقي ،الديني ،الجنسي ،أو ميولك الجنسية .مع ذلك فإن
بعض الوظائف ،وخاصة في الحكومة ،مفتوحة فقط للمواطنين األمريكيين.
للعمال الحق في العمل في بيئة خالية من التمييز والتحرش .التحرش
الجنسي هو أي سلوك ذي طابع جنسي يجعل الشخص يشعر بالترهيب
أو عدم الراحة وال يمكن احتمال ذلك في مكان العمل.
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