
عندما تحتاج للعودة إلى العمل
إننا نتكّلم لغتك

Arabicicare مبادرة من مؤسسة



ل تدع الإصابة أو المرض 
يوقفانك عن العودة إلى العمل

إذا لم تتمكن من العودة إلى العمل بسبب 
 Settlement Services إصابة أو مرض فإن

SSI( International( تستطيع المساعدة.

 Transitional Pathways and توفر
TPPS( Placement Service( التابعة 

لنا تدريًبا قصيًرا وتجربة عمل مصممة 
لمساعدتك على إعادة تزويدك بالمهارات 
وإعدادك للعودة إلى العمل في وظيفة 

خارجية مستمرة.

سنعمل معك لفهم مهاراتك وطموحاتك 
المهنية ومضاهاتها بخبرة العمل الأفضل 

مالءمة لك. وأثناء قيامك بتنفيذ برنامج تدريبي 
وأنشطة بدوام جزئي لمدة ثالثة أشهر في إحدى 
مؤسساتنا الجتماعية، سيدعمك موظفونا الخبراء 

لمساعدتك على كتابة سيرتك الذاتية، وتحسين 
مهاراتك في المقابالت، وإعطائك خطاب تنويه، 

وتعريفك على موّجهين في القطاع المختص 
بمجال عملك الجديد. وسنقوم بدعمك في 

البحث عن وظيفة ومساعدتك على توجيهك أنت 
وصاحب عملك الجديد عند بدء عملك الجديد.

وكيف يتّم ذلك؟



وهل هو مناسب لي؟
نقوم بالعمل مع عدد من مؤسسات العمل الجتماعية التابعة 

ـ SSI والتي توفر الوظائف وخبرة العمل والتدريب. نقوم  ل
بإعادة تزويدك بالمهارات ونقّدم مسارات لوظائف مثل:

البيع بالتجزئة العمل في المستودعات•   •
خدمة الزبائن قيادة الرافعات المشعبية )فوركليفت(•   •

الترويج للمنتجات دارة•  الإ  •
جرد المخزون المهام المكتبّية•   •

 هل أنا مؤّهل؟
نريد أن يكون هذا البرنامج في متناول جميع الذين يحتاجون 

إليه، ولكن يجب أن تستوفي المتطلبات التالية:

أن تكون على استعداد لتنفيذ خبرة عمل بدوام جزئي   •
في واحدة من مؤسسَتي العمل الجتماعيَتين التابعَتين 

ـ SSI )ساعات مرنة( ل
الخضوع لفحص من الشرطة والحصول على شهادة   •

للعمل مع الأطفال
أن يكون لديك تصريح بامتالكك قدرة جسديّة لرفع   •

5 - 10 كلغ

أن تكون قادًرا على السفر إلى مرافق التدريب التابعة   •
ـ TPPS إّما في كامبسي أو في وينيارد  ل

لماذا SSI؟
كمؤسسة مجتمعّية ل تستهدف الربح، نقوم بدعم وتشجيع 

القادمين الجدد وغيرهم من الأستراليين على تحقيق 
إمكاناتهم الكاملة. وTPPS ليست استثناء. ومن خالل 180 

مرشًدا ثنائي اللغة و 800 موظف، يمكننا الستفادة من 
مجموعة موارد ل تضاهى لمساعدة الأشخاص من خلفيات 

متنوعة ثقافًيا ولغويًا على النتقال بسالسة إلى بيئة عمل 
جديدة. وقد قمنا في السنوات الأربع الماضية بدعم أكثر 

عاقات،  من 500 زبون، منهم الشباب والالجئون وأصحاب الإ
في عمل مستدام ومفيد.  

كيف أقّدم طلًبا؟
إذا قررت أن TPPS مناسبة لك، أخبر وكيل المشروع الخاص 

بك ويمكنه ترتيب الإحالة. 

من الجميع في SSI، تهانينا لك - لقد خطوت خطوتك 
الأولى في العودة إلى مجتمع العاملين.

مؤسستا العمل 
الجتماعيتان التابعتان لنا
يعد اكتساب خبرة العمل المحلية وذات 

نًا رئيسًيا في هذا البرنامج  الصلة مكوِّ
لمساعدتك على استعادة المهارات 

والنتقال إلى العمل المستمر. وسنعمل 
معك لنرى أيًا من مؤسسَتي العمل 

الجتماعيَتين التابعَتين لـ SSI هي الأكثر 
مالءمة لتسهيل رحلة عودتك إلى العمل.   

The Staples Bag )حقيبة الأطعمة 
الأساسّية( هي مؤسسة عمل اجتماعية 
تعمل كسوبرماركت منخفض التكلفة، 

وهي توفر لالأشخاص المحتاجين إمكانية 
الوصول إلى الأطعمة الأساسية المغذيّة 

بأسعار معقولة. والباحثون عن عمل 
 The Staples Bag الذين يشاركون في

يطّورون مهاراتهم في بيئة عمل حقيقية 
يحصلون فيها على خبرة عملية في 

مجالت البيع بالتجزئة وخدمة الزبائن 
دارة.  والمبيعات والترويج والتخزين والإ
ويمكن للمشاركين المشاركة في عمليات 

المتجر ومساعدة الزبائن والمساعدة 
في تشغيل المتاجر غير الثابتة عبر 

منطقة سيدني وضواحيها. 

 The Experience Centre
)مركز الخبرة( عبارة عن بيئة تعلم 
مكتبية محاكية يكتسب المشاركون 

فيها خبرة عملية في مجال التسويق 
دارة وتطبيق هذه  والمبيعات والإ

المهارات في مؤسسة عمل اجتماعية 
ناشئة. سيتلّقى المشاركون إرشادات من 

المتخصصين في التفكير التصميمي 
والوصول إلى مرشدي مؤسسات العمل 

 The Sydney Start Up Hub في
)مركز سيدني لمؤسسات العمل الناشئة( 
والمشارِكة في تطوير المنتجات والبحث 

والعالمات التجارية وبيع المنتجات.



icare مبادرة من مؤسسة

 Settlement Services International تقوم
باتباع نهج متكامل لدعم الأشخاص لتحقيق 

الزدهار. من خالل التعاون والبتكار ترّكز 
خدماتنا على الأفراد والعائالت لالستفادة من 

نقاط القوة التي لديهم وتحديد أولوياتهم 
وتلبية متطلباتهم الحالية والمستقبلية.

•••

لالستفسارات يُرجى التصال بفريق 
 Transitional Pathways and Placement

:Service

 tpps@ssi.org.au :لكتروني البريد الإ
www.ssi.org.au/services/employment


