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 األسئلة الشائعة
 )17/3/2020یتم تحدیث ھذه المعلومات بانتظام. (آخر تحدیث تم في 

  )AJCعمالء مركز الوظائف األمریكي ( 
 

 كان لدي موعد لمقابلة موظفي مركز الوظائف األمریكي للعمل على سیرتي الذاتیة. ھل الزال بإمكاني الذھاب؟ السؤال:
لتحدید الوضع. فبعض المكاتب التزال مفتوحة وبعضھا لدیھ وصول محدود الذي تتبعھ كي المحلي اتصل بمركز الوظائف األمری اإلجابة:

الوالیة متاحة على في جمیع أنحاء  األمریكيالوظائف فروع مركز بیانات االتصال ل للمقابالت فقط.
labor.maryland.gov/employment/onestops.pdfhttp://www. 

ھذا األسبوع للحفاظ على مدفوعات التأمین الذي أتبعھ تم تسجیلي لحضور ورشة عمل إلزامیة في مركز الوظائف األمریكي المحلي  السؤال:
 ؟امغلقً الذي أتبعھ فعلھ في حال كان مركز الوظائف األمریكي  يّ ضد البطالة. ما الذي یجب عل

إعادة التوظیف یومیاً باألفراد المسجلین لألنشطة لتوفیر الخدمات عبر الھاتف و/أو البرید الموظفون المختصون بیتواصل  إلجابة:ا
 اإللكتروني.

 لعمالء؟الذي أتبعھ أمام اكیف سأعرف عندما یتم إعادة فتح مركز الوظائف األمریكي  السؤال:
على أو تفقد موقع الویب الخاص بھم الذي تتبعھ ألمریكي المحلي یُرجى االتصال بمركز الوظائف ا اإلجابة:

http://www.labor.maryland.gov/county  
 للتعامل مع الجمھور. فیھاحیث قامت جمیع المراكز بنشر ساعات عملھا باإلضافة إلى المدة التي ستكون متاحة 

 البطالة؟ ضد تأمینال. ھل یمكنني الحصول على COVID-19 بمرضالعمل جراء األحداث األخیرة المتعلقة  منتم تسریحي  ال:السؤ
 :البطالة ضد تأمینبال األسئلة المتعلقةعن تفقد موقع الویب ھذا للحصول على العدید من اإلجابات  اإلجابة:

http://www.labor.maryland.gov/employment/uicovidfaqs.shtml 
 

  )MWE( تبادل القوى العاملة بوالیة ماریالند
 

عبر  عمل جدیدة وأرید استغالل ھذه الفترة أثناء تواجدي بالمنزل الستكشاف خیارات ،فقدت وظیفتي مؤخراً  السؤال:
 ؟)MWEبإمكاني استخدام تبادل القوى العاملة بوالیة ماریالند (. ھل الزال اإلنترنت

 بوالیة ماریالند یزال موقع تبادل القوى العاملةلم تتأثر خدمات تبادل القوى العاملة بوالیة ماریالند بحالة الطوارئ. ال :اإلجابة
متاحون مكتب المساعدة وظفو میعمل بشكل كامل، ویوفر مجموعة كبیرة من الخدمات للباحثین عن عمل وللشركات. 

 labor@maryland.gov-dldwdwehelp للرد على البرید اإللكتروني على
 .ةالمباشر الدردشةویمكن أیضاً للعمالء الوصول للدعم الفني عبر 

 
  )DWDAL( من قسم تنمیة القوى العاملة وتعلیم الكبار المستفیدون

 
 التقاریر والطلبات النقدیة والفواتیر؟ تعالجأنا مستفید. ھل الزالت القوى العاملة تقبل/ السؤال:
 اإلجابة:

 
 یُرجى مراجعة المعلومات أدناه للتعلیمات المتعلقة بالمنح والبرامج المحددة.

 
معالجة في ن ومستمروى العاملة وتعلیم الكبار المالیة في قسم تنمیة الق وموظف - الفواتیر والمدفوعات األسئلة الشائعة:

ظروف عمل غیر إغالق المكاتب. حیث إننا لسنا في فترة الطلبات والفواتیر النقدیة عن بُعد قدر استطاعتھم خالل 
البرید اإللكتروني. یمكن  ، قد یكون ھناك بعض التأخیر في العملیة بالكامل. أفضل طریقة للوصول إلینا ھي عبراعتیادیة

 التحقق من حالة المدفوعات على:المحلیة للمستفیدین والبائعین ومناطق تنمیة القوى العاملة 
https://interactive.marylandtaxes.gov/extranet/gad/GADLogin/login.asp 

 
، والتدریب المھني، والمنح التقدیریة Opioidو(قانون االبتكار وفرص القوى العاملة،  - لمنح تنمیة القوى العاملة

 األخرى) یُرجى االستمرار في إرسال الفواتیر والطلبات النقدیة عبر البرید اإللكتروني إلى دوروثي شلوتربك على
dorothee.schlotterbeck@maryland.gov 
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بحلول بات نماذج المدفوعات التقاریر الربع سنویة بما في ذلك طل ینبغي تقدیم – yland (EARN)Earn Ma لمنح
 ماري كیلر على التواصل معمایو. للقیام بذلك، یُرجى  15طلب تمدید حتى ویمكن للمستفیدین  ،أبریل 15

mary.keller@maryland.gov 
غیر ملتزمین بمعالجة الفواتیر دون تأخیر وتوفیر أي دعم إضافي الزم في ھذه األوقات  EARN وموظف الیزال

 .المسبوقة
 

الخاص بھم فیما یتعلق  أخصائي برنامج التعلیمبیجب على شركاء برنامج تعلیم الكبار المحلي االتصال  - لتعلیم الكبار
 بأي أسئلة.

 
التعلیم اإلصالحي بقسم تنمیة القوى العاملة وتعلیم الكبار إمكانیات محدودة  يموظفسیكون لدى  – للتعلیم اإلصالحي

 لمعالجة الطلبات والفواتیر. یُرجى االستمرار في إرسال الفواتیر والطلبات إلى كورتني جونز على
courtney.jones@maryland.gov 

ظروف العمل إغالق المكاتب. حیث إننا لسنا في فترة خالل  تناعن بُعد قدر استطاعسنقوم بمعالجة المدفوعات 
 وني.، قد یكون ھناك بعض التأخیر في العملیة بالكامل. أفضل طریقة للوصول إلینا ھي عبر البرید اإللكترةاالعتیادی

 
 
 

  التدریب المھني
 

المدارس. ھل  قد ال یتمكن المتدربون المھنیون التابعون لي من إكمال صفوف التدریس الخاصة بھم بسبب إغالق السؤال:
 سیتمكن المتدربون المھنیون التابعون لي من إكمال عامھم الحالي؟

یالند مع الجھات الراعیة لتقدیم ترتیبات بدیلة للجھات الراعیة برنامج التعلیم المھني والتدریب بوالیة مار ویعمل موظف اإلجابة:
 للمساعدة. info@mdapprenticeship.comإلى  والمتدربین المھنین. یُرجى إرسال رسالة برید إلكتروني

 للشباب بالوالیة؟ مبادرة التدریب المھنيالذي یعد بوالیة ماریالند، ما ھو تأثیر اإلغالق على برنامج التدریب المھني  السؤال:

الرجوع إلى جھات اتصال النظام الخاصة  ایعملون لدیھالتي العمل وجھات  الحالیین یُطلب من شباب المتدربین المھنین اإلجابة:
 .COVID-19مرض ناتج عن بشأن أي تأثیر متعلق باإلغالق الة إضافی اتبمدارسھم المحلیة للحصول على إرشاد

 
  الشركات

 
 ؟COVID-19مرض  عن نیتي بتسریح موظفین بسببمن الذي ینبغي علّي إبالغھ ھنا بوالیة ماریالند.  شركةأدیر  السؤال:

 ملء إخطار إشعار الفصل عبر اإلنترنت علىلجھات العمل یمكن  اإلجابة:
http://labor.maryland.gov/employment/disworkerreport.shtml 

أنا صاحب عمل وكنت أعمل بالفعل مع ممثل خدمات شركات في القوى العاملة. ھل ستستمر خدماتي على الرغم من  السؤال:
 أن موظفي القوى العاملة یعملون عن بُعد؟

في مؤتمر عبر سعداء بالتحدث إلیك  وسیكونونستمرون في إجراء المكالمات والتحدث إلى الشركات. نعم، الموظفون م اإلجابة:
أو البرید اإللكتروني فیما یتعلق باحتیاجاتك. في حال كان من المقرر عقد معرض توظیف أو معرض كبیر الھاتف 

 القیود الحالیة.في األسابیع القادمة، فسیتم إلغاء ھذه األنشطة حتى یتم رفع عمل الفرص ل
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