خدمات التوظيف

حزمة المعلومات الترحيبية الخاصة بمدينة تورونتو
صفحة 1

أمرا صعبًا ،إال أن احلكومة الكندية لديها موقع إلكرتوين حيتوي على بنك للمعلومات اخلاصة بفرص العمل والذي ميكنك
قد يكون إجياد وظيفة يف تورونتو ً
من خالله البحث يف أسواق فرص العمل املعروضة يف خمتلف املقاطعات ،أال وهوwww.jobbank.gc.ca :

ميكن أللغل وااالت التوظيف أن تااعد من خال ما يلي:


تزويد بتخطيط ملهنتك



إحلاق املتطوعني باملكان املناس




تدريبك على البحث عن عمل
اتابة الاري الذاتية ورسائل التغطية




توفري معلومات حو التوظيف الذايت واألعما احلرة
إمكانية استخدام أجهزة الكمبيوتر املتوفرة يف املراز



مهارات اجتياز مقابالت التوظيف






تقنيات بناء شبكة عالقات اجتماعية
دراسة الوظائف



إمكانية االتصا باإلنرتنت ،واستخدام برامج األوفس ،واستخدام
الطابعات واملاسحات الضوئية والفااس وآالت التصوير واهلاتف
عقد ورشات عمل وعروض تقدميية حو الوااالت اجملتمعية




اإلحالة إىل الربامج
خيارات التعليم والتدري






حمو األمية املالية

تزويد مبعلومات حو معارض التوظيف والفعاليات اجملتمعية
تقدمي برنامج املهنة الثانية – تدري املهارات والدعم املايل ملن
يبحثون عن مهنة ثانية




الدعم فيما خيص االحتفاظ بالعمل
معلومات حو سوق العمل



إحاالت إىل املصادر اجملتمعية للتعليم



حتاني خربة العمل

تقوم معظم وااالت التوظيف بتاجيل ملف لك لديهم ،وعند تاجيلك لدى واالة ما ،سيتعني عليك إلغالق ملفك لديها قبل انتقالك إىل واالة أخرى.
املاجل لديها ملفك ما إذا اانت تامح لك
لذا من الضروري أن ختتار واالة التوظيف األقدر على تلبية احتياجاتك .ميكنك االستفاار اذلك من الواالة َّ
بالتاجيل يف أاثر من واالة توظيف.

هل ترغب في معرفة كيف هي سوق العمل لمهنتك المختارة؟

إذا كنت تفكر في تغيير مهنتك أو إذا أردت معرفة ما ستكون عليه سوق العمل مستقبالً ،يمكنك بحث "توجهات سوق العمل" على

الموقع التالي:

http://www.tcu.gov.on.ca/eng/labourmarket/
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خدمات التوظيف

حزمة المعلومات الترحيبية الخاصة بمدينة تورونتو

فيما يلي بعض الوااالت القريبة من مراز شريبورن الصحي ،واليت ميكنها تزويد خبدمات التوظيف والبحث عن عمل:

الوكالة

مركز التعليم والتدريب
Centre for Education and Training
595 Parliament Street, Main Floor
Toronto, ON M4X1P9
مركز ديكسون هول لخدمات التوظيف
Dixon Hall Employment Services Centre
489 Queen St East # 300, Toronto,
ON M5A 1V1
فرد فيكتور للتوظيف والتدريب
َ
Fred Victor Employment and Training
248 Queen St East,
Toronto, ON M5A 1S3
مركز جيه في أس مصدر التوظيف في تورونتو
JVS Employment Source Toronto Centre
111 Wellesley Street
Toronto, ON M4Y 3A7
تايمز تشاينج لتوظيف النساء

Times Change Women’s Employment
365 Bloor St E, Suite 1003,
Toronto, ON M4W 3L4
ويلسلي باالس في تورونتو للتوظيف والخدمات االجتماعية*
& Wellesley Place, Toronto Employment
* Social Services
111 Wellesley St. East
Toronto M4Y 3A7
يونغ ستريت ميشن لخدمات التوظيف**
The Yonge Street Mission Employment
** Services
306 Gerrard St E, Toronto
ON M5A 2G7

معلومات االتصال
416-964-9797
www.tcet.com
من االثنني إىل اجلمعة  9:00ص –  4:00م
416-956-4949
www.dixonhall.org
من االثنني إىل اجلمعة  10:00ص –  5:00م
416-364-8986
www.fredvictor.org/employment_training
االثنني  10:00ص –  4:00م ،جي حجز موعد
من الثالثاء إىل اجلمعة  10:00ص –  5:00م
416-929-4331
www.jvstoronto.org
من االثنني إىل اجلمعة  9:00ص –  5:00م
416- 927-1900
www.timeschange.org
االثنني والثالثاء  9:00ص –  5:00م ،واجلمعة  9:00ص –  2:30م
416-392-3430
www.toronto.ca/socialservices/index.htm
االثنني والثالثاء واجلمعة  8:30ص –  4:30م
األربعاء واخلميس  8:30ص –  6:00م
416-929-9614
www.ysm.ca
من االثنني إىل اجلمعة  9:00ص –  5:00م
الران اجملتمعي ملنطقة سانت جيمز تاون االثنني  4:00-1:00م

أيضا املااعدة املالية – وهي خمصصات شهرية ،واملااعدة على التوظيف لألشخاص املؤهلني.
* يوفّر ويلالي باالس ّ
** يدير يونغ سرتيت ميشن مبادرة للتوظيف من خال توفري الفرص للمتطوعني ،ولديهم متجر للبضائع املاتعملة يُامى  Double Takeوهو يقوم
فرصا أخرى
بتوظيف من ال ميلكون خربات سابقة ،اما يقوم بتدري أفراد اجملتمع احمللي الذين يواجهون صعوبة يف إجياد وظيفة اعتيادية .اذلك فإن لديهم ً
للتوظيف تااعد على توظيف البعض ،ويعيّنون الشباب امتدربني داخليني وقادة للقاعات الرياضية وماتشارين للمخيمات ،وميكن للنااء احلصو على
خربة عمل يف جما إعداد األطعمة اجلاهزة ولغريها من املهارات.
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