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لألمريكيين الجدد الباحثين عن عمل

الدليل المرجعي

لألمريكيين الجدد الباحثين عن عمل

وضعت فرقة العمل المعنية بالمهاجرين ذوي المهارات العالية بوالية ماريالند (Maryland Skilled
 )Immigrant Task Forceهذا الدليل لتوفير موارد مفيدة ومحلية على مستوى الوالية لألمريكيين الجدد
الباحثين عن عمل .وهو يتضمن قوائم المنظمات والخدمات /البرامج في جميع أنحاء البالد المقدمة لألمريكيين الجدد
الباحثين عن عمل .تُعرض الموارد الوطنية والمحلية مع األوصاف وأرقام الهواتف والروابط.
ملحوظة :إن المعلومات المتوفرة في هذا الدليل المرجعي مقدمة ألغراض إعالمية فقط وال تمثل أي تأكيد .وعلى
القراء إدراك أن المعلومات المدرجة قابلة للتغيير .يجوز أن يكون لبعض الخدمات تكلفة.
أغسطس 0202
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لألمريكيين الجدد الباحثين عن عمل
الموارد على مستوى الوالية
المنظمة

تقييم المؤهالت

التعليم والتدريب

االستشارات
والصحة

التوظيف

مراكز التوظيف األمريكية ()AJCs
خدمات تقييم المؤهالت
الكليات المجتمعية
وزارة الخدمات اإلنسانية ()DHS
حكومات المقاطعة
مجلس الكلية
لجنة خريجي مدارس التمريض األجنبية
( CGFNSالدولية)
برنامج اللغة اإلنجليزية لمتحدثي اللغات التراثية
( )EHLSبجامعة جورج تاون
مكتب حاكم الوالية للمبادرات المجتمعية ()GOCI
االتحاد الدولي لخريجات الجامعات (- )GWI
صندوق هيج هوفيت
الخدمات االجتماعية اللوثرية في منطقة
العاصمة الوطنية
وزارة الصحة بوالية ماريالند ()MDH
وزارة اإلسكان وتنمية المجتمع بوالية ماريالند
()DHCD
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المنظمة

تقييم المؤهالت

التعليم والتدريب

االستشارات
والصحة

التوظيف

وزارة العمل بوالية ماريالند ()MD Labor
فرقة العمل المعنية بالمهاجرين ذوي المهارات
العالية التابعة لوزارة العمل بوالية ماريالند
وزارة النقل بوالية ماريالند ()MDOT
لجنة التعليم العالي بوالية ماريالند ()MHEC
وزارة التعليم بوالية ماريالند ( )MSDE
مكتب ماريالند لالجئين وطالبي اللجوء ( )MORA
منظمة أونوارد بارتنر ()OnWord Partner
مؤسسة سويتش بورد ()Switchboard
خدمات الجنسية والهجرة األمريكية ()USCIS
يونيتد واي بوسط ماريالند ( United Way of
)Central Maryland
أبواردلي جلوبال ()Upwardly Global
مركز الترحيب بالعودة بضواحي ماريالند
( Welcome Back Center of Suburban
)Maryland
المكتبات العامة
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الموارد المحلية
المنظمة

تقييم المؤهالت

التعليم والتدريب

التوظيف

االستشارات
والصحة

منظمة وايدر سيركل
()A Wider Circle
المركز اآلسيوي األمريكي بفريدريك،
ماريالند ()AACFMD
مشروع مساعدة طالبي اللجوء
()ASAP
مركز موارد رعاية الطفل بمدينة
بالتيمور
مكتب عمدة مدينة بالتيمور لتنمية العمالة
()MOED
مكتب عمدة مدينة بالتيمور لشؤون
المهاجرين ()MIMA
وزارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة
بمقاطعة بالتيمور ()DEWD
الجمعيات الخيرية الكاثوليكية  -مركز
اسبيرانزا ()Esperanza Center
مركز المساعدة /سنترو دي أيودا
(Center of Help/Centro de
)Ayuda
مركز تشارلز دبليو جيلكريست لموارد
المهاجرين ( Charles W. Gilchrist
)Immigrant Resource Center
مركز موارد تشيسابيك متعدد الثقافات
()ChesMRC

5

اإلسكان
والمرافق

القانون

الترجمة الفورية
والتحريرية

الشباب

الحكومة/
هيئة حكومية

الدليل المرجعي

لألمريكيين الجدد الباحثين عن عمل
المنظمة

تقييم المؤهالت

التعليم والتدريب

التوظيف

االستشارات
والصحة

مجلس تنمية المجتمع اإلثيوبي
شبكة معلومات وإحاالت األطفال
المولودين بالخارج ()FIRN
شبكة متابعة اإلرشاد ألبناء الثقافات
المختلفة (Intercultural
)Counseling Connection
لجنة اإلنقاذ الدولية ()IRC
خدمات الجالية اليهودية
مجلس محو األمية بمقاطعة مونتغومري
تحالف مونتغومري لتعليم اللغة
اإلنجليزية للكبار ()MCAEL
مركز جنوب بالتيمور التعليمي
منظمة بالتيمور مدينة قوية
()Strong City Baltimore
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وصف المنظمة
الموارد على مستوى الوالية
مراكز التوظيف األمريكيةhttp://labor.maryland.gov/county/ :
تقع مراكز التوظيف األمريكية ( ) AJCsبوالية ماريالند في أماكن مناسبة في جميع أنحاء الوالية وهي مخصصة لخدمة الشركات في العثور على موظفين مؤهلين ،وخدمة الباحثين عن عمل إليجاد وظائف جنبًا
إلى جنب التدريب على المهارات الوظيفية (مجانًا).
الرابطة الوطنية لخدمات االعتماد ( https://www.naces.org/members :)NACES
ال تقوم الرابطة الوطنية لخدمات االعتماد بتقييم أوراق االعتماد ،ولكن الموقع يتضمن قائمة مفيدة لجميع مختصي تقييم المؤهالت .حيث تُقيم المؤهالت األجنبية من قبل المنظمات التالية:
 شركة إيه تو زد للتقييمات ذ.م.م )mcc.l://aaa.:0w//:s.tth :(A2Z Evaluations, LLC
 شركة خدمات التقييم األكاديمي (/gc.ted/a/elwc//mth//w/g/o.tdh- mcc.l://:/l : )Academic Evaluation Services, Inc.
 شركة مقيمي المؤهالت التعليمية )https://www.ece.org :(Educational Credential Evaluators, Inc.
 منظمة منظورات التعليم غير الربحية )mcc.l://aaa./g./el./tcw//.ted :(Educational Perspectives, nfp
 شركة خدمات تقييم السجالت التعليمية ) mcc.l://aaa./e/l.tth :(Educational Records Evaluation Services, Inc.
 شركة خدمات التقييم )mcc.://aaa.//:sc:cwt/l/e/wt/.//c :(Evaluation Service, Inc.
 شركة خدمات االعتماد األكاديمي األجنبي )mcc.l://aaa.d:tlcl:.tth :(Foreign Academic Credential Service, Inc.
 مؤسسة الخدمات الدولية المحدودة )a/e.tth-mcc.l://aaa.dl :(Foundation for International Services, Inc.
 شركة مقيمي االعتماد العالمي )mcc.l://dt/cl.tth :(Global Credential Evaluators, Inc.
 شركة شركاء الخدمات العالمية )mcc.://aaa.dste:s//:s.ted :(Global Services Associates, Inc.
 شركة مقيمي االعتماد األكاديمي الدولي )mcc.l://aaa.w:t/w.//c :(International Academic Credential Evaluators, Inc.
 شركة االستشاريين الدوليين بديالوير ) mcc.://aaa.wtg//:s.tth :(International Consultants of Delaware, Inc.
 شركة التقييمات التعليمية الدولية ) mcc.l://aaa.h/w//.ted :(International Education Evaluations, Inc.
 المؤسسة الدولية لبحوث التعليم المحدودة )mcc.l://aaa.w/ed.ted :(International Education Research Foundation, Inc.
 مركز خدمة التقييم الدولي للبحوث التطبيقية والتقييمات والتعليم المحدود ( & International Evaluation Service, Center for Applied Research, Evaluations,
mcc.l://aaa.w/lt:e//.tth :)Education, Inc.
 شركة جوزيف سيلني وشركاه الستشارات التعليم الدولية ) mcc.l://aaa.wlws//.ted :(Josef Silny & Associates, Inc. International Education Consultants
 شركة سبان تران ( :)SpanTranشركة التقييمhttps://www.spantran.com :
 ترانسكريبت ريسرش )mcc.l://ce:/ltew.ce/l/:etm.tth :(Transcript Research
 شركة خدمات التعليم العالمية )mcc.l://aaa.a/l.ted :(World Education Services, Inc.
إذا كنت بحاجة إلى تقييم لمجلس ترخيص أو منشأة تعليمية معينة ،فيُرجى التحقق من متطلباتها ألنها قد تتطلب إجراء عمليات التقييم من قبل شركة معينة.
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الكليات المجتمعية
تعد كليات المجتمع بوالية ماريالند البالغ عددها  61مؤسسات شاملة ومفتوحة للقبول وذات رسوم دراسية معقولة .كما أنه من خالل توفير الفرص األكاديمية مثل تحويل الشهادات وتدريب القوى العاملة وتعليم
الكبار والتعلم مدى الحياة تشجع كليات المجتمع تطوير األعمال التجارية الجديدة والقائمة وخلق نمو اقتصادي طويل األجل للدولة.
 كلية أليجاني )mcc.l://aaa.:ss/d://./gc :(Allegany College
 كلية آن أروندل المجتمعية ) mcc.l://aaa.::tt./gc :(Anne Arundel Community College
كلية مدينة بالتيمور المجتمعية )mcc.l://aaa.ettt./gc :(Baltimore City Community College

 كلية كارول المجتمعية )mcc.l://aaa.t:eetsstt./gc :(Carroll Community College
 كلية سيسيل )mcc.l://aaa.t/tws./gc :(Cecil College
 كلية تشيسابيك )mcc.l://aaa.tm/l:./::/./gc :(Chesapeake College
 كلية جنوب ماريالند ) mcc.l://aaa.tlhg./gc :(College of Southern Maryland
 كلية مقاطعة بالتيمور المجتمعية )mcc.l://aaa.ttethg./gc :(Community College of Baltimore County
 كلية فريدريك المجتمعية )mcc.l://aaa.de/g/ewt:./gc :(Frederick Community College
 كلية جاريت )mcc.l://aaa.d:ee/ccttss/d/./gc :(Garrett College
 كلية هاجرستاون المجتمعية )mcc.://aaa.m:d/elcta/tt./gc :(Hagerstown Community College
 كلية هارفورد المجتمعية )mcc.l://aaa.m:edteg./gc :(Harford Community College
 كلية هوارد المجتمعية )mcc.l://aaa.mta:egtt./gc :(Howard Community College
 كلية مونتغمري )mcc.l://aaa.ht/cdth/e/ttss/d/./gc :(Montgomery College
 كلية األمير جورج المجتمعية ) mcc.l://aaa..dtt./gc :(Prince George’s Community College
 كلية ور-ويك المجتمعية )mcc.l://aaa.ateawt./gc :(Wor-Wic Community College
وزارة الخدمات اإلنسانية بوالية ماريالندhttp://dhs.maryland.gov :
تساعد وزارة الخدمات اإلنسانية في ماريالند سكان ماريالند المحتاجين على شراء األطعمة الصحية وسداد فواتير الطاقة والحصول على المساعدة الطبية .كما أننا نوفر أيضًا بيئة مستقرة لألطفال والبالغين
المعرضين للخطر .اعثر على مكتبك المحلي من هنا.http://dhs.maryland.gov/local-offices/ :
حكومات المقاطعةhttps://www.maryland.gov/pages/nearme.aspx :
بالنسبة لمعظم والية ماريالند ،عادة ً ما تكون الحكومة المحلية هي حكومة المقاطعة ،حيث تمثل الثالثة وعشرون مقاطعة ومدينة بالتيمور وهي الرابعة والعشرون السلطة المحلية الرئيسية الموجودة في ماريالند.
وعلى الرغم من أن مدينة بالتيمور بلدية ،تم اعتبارها متساوية مع سلطات المقاطعات منذ اعتماد دستور ماريالند لسنة .6586
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مجلس الكليةhttps://www.collegeboard.org/ :
يساعد مجلس الكلية أكثر من سبعة ماليين طالب في القيام بانتقال ناجح إلى الكلية من خالل البرامج والخدمات في االستعداد للكلية والنجاح فيها  -بما في ذلك برنامج سات ( )SATوبرنامج التوظيف المتقدم .كما
تخدم المنظمة أيضًا المجتمع التعليمي من خالل البحث والدفاع عن الطالب والمعلمين والمدارس.
لجنة خريجي مدارس التمريض األجنبية (  CGFNSالدولية)http://www.cgfns.org/ :
تخدم لجنة خريجي مدارس التمريض األجنبية المجتمع الدولي من خالل البرامج والخدمات التي تتحقق من كفاءة الممارسة القائمة ع لى المعرفة لمتخصصي الرعاية الصحية وتعززها .تمنح شهادة لجنة خريجي
مدارس التمريض األجنبية فرصة التوظيف للممرضات وغيرهم من مختصي الرعاية الصحية ألننا منظمة معترف بها حيث نعتبر السلطة العالمية في تقييم الشهادات المهنية واعتمادها.
برنامج اللغة اإلنجليزية لمتحدثي اللغات التراثية ( )EHLSبجامعة جورج تاونhttp://www.ehlsprogram.org/ :
يقدم برنامج اللغة اإلنجليزية لمتحدثي اللغات التراثية ( )EHLSفرصة فريدة لمواطني الواليات المتحدة من المتحدثين األصليين للغات الهامة ،حيث يتلقى المشاركون رسو ًما دراسية كاملة وراتبًا معيشيًا أثناء
حضورالدورة التي تبلغ مدتها  5أشهر في جامعة جورج تاون .كما يخضع الدارسون لتدريب مكثف في االتصال المهني والمهارات المهنية األساسية للعمل في الحكومة .وعند التخرج يسعي المشاركون في
برنامج اللغة اإلنجليزية لمتحدثي اللغات التراثية للحصول على عمل في الوكاالت الفيدرالية كجزء من التزامهم بالمنحة الدراسية.
مكتب حاكم الوالية للمبادرات المجتمعية (https://goci.maryland.gov/ethnic-commissions/ :)GOCI
يشرف مكتب حاكم الوالية للمبادرات المجتمعية على سبع لجان عرقية وثقافية تم تأسيسها لربط تلك المجتمعات العرقية بموارد الدولة ولت لبية احتياجاتها االجتماعية والتجارية والتعليمية والصحية بصورة فعالة.
االتحاد الدولي لخريجات الجامعات ( - )GWIصندوق هيج هوفيتhttps://graduatewomen.org/what-we-do/grants-fellowships/hegg-hoffet/ :
يقدم صندوق هيج هوفت التابع لالتحاد الدولي لخريجات الجامعات من ًحا قصيرة األجل لدورات تجديد المعلومات إلعادة المرشحات إلى المجال المهني (أو في حال لم يكن ذلك ممكنًا ،يقدم الدورات التدريبية التي
تمكن من االلتحاق ببعض الوظائف األخرى) ،وكذلك للتدريب اللغوي ودورات أخرى للمساعدة في االندماج في البالد الجديدة .فضالً عن المساعدات المالية ،توفر المجموعات الوطنية والمحلية التابعة لالتحاد
الدولي لخريجات الجامعات أيضًا الدعم المعنوي للخريجات من الالجئات لمساعدتهم على التكيف مع الحياة في بلد مختلف.
الخدمات االجتماعية اللوثرية في منطقة العاصمة الوطنية (https://lssnca.org/ :)LSSNCA
ت قدم الخدمات االجتماعية اللوثرية في منطقة العاصمة الوطنية خدمات تتعلق بالتبني والكفالة وصحة الشباب وإعادة توطين الالجئين.
وزارة الصحة بوالية ماريالند (https://health.maryland.gov/pages/home.asp x :)MDH
تعمل وزارة الصحة بوالية ماريالند على تعزيز وتحسين صحة جميع سكان ماريالند وسالمتهم من خالل مكافحة األمراض وتوفير الرعاية وإدارة الجودة والمشاركة المجتمعية.
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وزارة اإلسكان وتنمية المجتمع بوالية ماريالند (https://dhcd.maryland.gov/pages/default.aspx :)DHCD
من دواعي الفخر واالعتزاز لوزارة اإلسكان وتنمية المجتمع بوالية ماريالند أن تحتل الصدارة في تنفيذ سياسة اإلسكان التي تعزز وتحافظ على تملك المساكن وإنشاء مبادرات تنمية مجتمعية مبتكرة لمواجهة
تحديات والية ماريالند المتزايدة ،ويشمل هذا برنامج الرهن العقاري في ماريالند وبرامج اإلسكان اإليجاري واإلقراض التجاري وما إلى ذلك.
وزارة العمل بوالية ماريالند (http://www.labor.maryland.gov :)Labor
تطويرا مهنيًا وتدريبًا وظيفيًا لمساعدة مواطنينا في اكتساب المهارات والخبرات
يمكنكم االطالع على معلومات عن البرامج والخدمات العديدة التي تتيحها لكم الوزارة من هنا .توفر وزارة العمل بوالية ماريالند
ً
التي يحتاجون إليها لدفع اقتصادنا نحو تحقيق التقدم في مستقبل والية ماريالند.
فرقة العمل المعنية بالمهاجرين ذوي المهارات العالية  -التابعة لوزارة العمل بوالية ماريالندhttp://www.labor.maryland.gov/emplo yment/skilledimmigrant.shtml :
إن فرقة العمل المعنية بالمهاجرين ذوي المهارات العالية بوالية ماريالند هي اتحاد منظمات تنمية القوى العاملة العامة والخاصة التي تسعى إلى االستفادة من المهارات التي يأتي بها المهاجرون المدربون في
الخارج إلى الواليات المتحدة من أجل تلبية طلب سوق العمل المحلي.
وزارة النقل بوالية ماريالند (http://www.mdot.maryland.gov/ :)MDOT
إن وزارة النقل بوالية ماريالند ( )MDOTهي عبارة عن منظمة تتألف من خمس وحدات أعمال وهيئة واحدة ،وهي :مكتب الوزير ،وإدارة الطرق السريعة للوالية التابعة لوزارة النقل بوالية ماريالند ،وإدارة
ماريالند للنقل التابعة لوزارة النقل بوالية ماريالند ،وإدارة المركبات اآللية التابعة لوزارة النقل بوالية ماريالند ،إدارة ميناء ماريالند التابعة لوزارة النقل بوالية ماريالند ،وإدارة ماريالند للطيران التابعة لوزارة
النقل بوالية ماريالند وهيئة النقل بوالية ماريالند.
لجنة التعليم العالي بوالية ماريالند (https://mhec.state.md.us/Pages/default.aspx :)MHEC
لجنة التعليم العالي بوالي ة ماريالند هي مجلس التنسيق الخاص بالتعليم العالي في والية ماريالند وهو المسؤول عن وضع السياسات على مستوى الوالية لكليات وجامعات ماريالند العامة والخاصة والمدارس
المهنية التي تستهدف الربح .كما تدير لجنة التعليم العالي بوالية ماريالند أيضًا برامج المساعدات ا لمالية الحكومية التي تؤثر على الطالب على مستوى الوالية.
وزارة التعليم بوالية ماريالند ( http://marylandpublicschools.org/Pages/default.aspx :)MSDE
تكرس وزارة التعليم بوالية ماريالند جهودها لدعم نظام تعليمي على مستوى عالمي يعد جميع الطالب لتحقيق النجاح في الحياة الجامعية والمهنية في القرن الحادي والعشرين .فمن خالل القيادة الممتازة ألقسامنا،
نشرف على البرامج الحكومية والفيدرالية التي تدعم احتياجات مجموعة متنوعة من السكان  -من الطالب والمعلمين ومديري المدارس والتربويين اآلخرين  -في جميع أنحاء والية ماريالند.
مكتب ماريالند لالجئين وطالبي اللجوء (http://dhs.maryland.gov/maryland -office-for-refugees-and-asylees/ :)MORA
يقدم هذا المكتب الدعم والخدمات لالجئين المعترف بهم فيدراليًا والمهاجرين ألسباب إنسانية لتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع األمريكي.
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منظمة أونوارد بارتنرhttps://www.onwordpartner.com/ :
إن أونوارد بارتنر عبارة عن منظمة تدعم المهاجرين والالجئين الذين قاموا بتأسيس حياة مهنية ويسعون إلى تحقيق االندماج المهني في الواليات المتحدة ،حيث نقوم بتقديم االستشارات المهنية والتعليمية الفردية
فضالً عن خدمات الدعم اللغوي والقانوني.
مؤسسة سويتش بوردhttps://switchboardta.org/ :
ً
مركزا شامالً للموارد الخاصة بمقدمي الخدمات للالجئين في الواليات المتحدة .فمع دعم مكتب إعادة توطين الالجئين ) ، (ORRنقوم بتقديم األدوات والمواد وفرص التعلم واألبحاث والمساعدة
يعد سويتش بورد
الفنية بشأن الموضوعات المتعلقة بإعادة التوطين بما في ذلك موارد التوظيف.
خدمات الجنسية والهجرة األمريكية ( https://www.uscis.gov/ :)USCIS
إن خدمات الجنسية والهجرة األمريكية هي الوكالة الفيدرالية التي تشرف على الهجرة القانونية إلى الواليات المتحدة .وهي تقدم الخدمات المتعلقة بالجنسية وهجرة أفراد األسرة والعمل في الواليات المتحدة
والبرامج اإلنسانية والتبني واالندماج المدني واألنساب.
يونيتد واي بوسط ماريالندhttps://www.uwcm.org/main/ :
تق دم منظمة يونيتد واي بوسط ماريالند اللبنات األساسية لالحتياجات األساسية من التعليم واإلسكان والتوظيف والصحة لمساعدة األسر ذات الدخل المنخفض على تحقيق االكتفاء الذاتي.
أبواردلي جلوبالhttps://www.upwardlyglobal.org/ :
تساعد أبواردلي جلوبال ( )UpGloالمهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء وحاملي تأشيرات الهجرة الخاصة ( )SIVsالحاصلين على رخصة للعمل على إعادة بدء حياتهم المهنية  -أو بدء حياتهم المهنية  -في
الواليات المتحدة .فبرنامج البحث عن الوظائف الخاص بنا يقوم بإعدادك للبحث عن الوظائف في الواليات المتحدة ويتضمن ذلك التدريب األساسي والشبكات والموارد والتدريب .كما أن أبواردلي جلوبال لديها
أيضًا دورات رقمية للبحث عن الوظائف متاحة لجميع الباحثين عن عمل على الرابط التاليhttps://www.upwardlyglobal.org/free-online-job-search-courses/ :

صا بالبحث عن عمل لمساعدة ممارسي المهنة وعمالئهم ،متاحة أيضًا على الرابط
كما أن مكتبة موارد جوبفيرسيتي ) ،(Jobversityوالتي تتضمن أدلة موارد وظائف مجانية ومنه ًجا خا ً
التاليhttps://jobversity.upwardlyglobal.org/resource -library/ :
مركز الترحيب بالعودة بضواحي ماريالندhttps://www.lhiinfo.org/programs-projects/welcome-back-center-of-suburban-maryland/ :
يحقق نموذج مركز الترحيب بالعودة أهدافه من خالل تقديم :التوجيه والدعم بما في ذلك إدا رة الحاالت الفردية ،والتدريب األكاديمي بما في ذلك تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية واالعداد المتحانات المجلس،
والتدريب العملي أثناء الخدمة بنظام الرعاية الصحية بالواليات المتحدة واإلشراف في مستشفيات ماريالند وغيرها من مرافق الرعاية الصحية ،وخدمات ما قبل التوظيف وذلك للوظائف المتعلقة بالصحة ،ودعم
التطوير الوظيفي ،والتدريب لإلعداد للعمل ،وتنمية المهارات القيادية للقادة األكفاء المنتقلين من ثقافات أخرى.
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لألمريكيين الجدد الباحثين عن عمل
المكتبات العامة
لسكان والية ماريالند الحق في استعارة الكتب من أي مكتبة عامة في الوالية دون دفع رسوم تسجيل وبالتالي يجوز أن يستخدموا مواقع مكتبات متعددة لتلبية احتياجاتهم من المعلومات والقراءة .كما أن تلك
المكتبات توفر موارد تعليمية وأكاديمية وخدمات إنترنت مجانية عبر والية ماريالند.
 مكتبة مقاطعة بالتيمور العامةhttps://www.bcpl.info/ :
 مكتبة مقاطعة كارولين العامةhttps://www.carolib.org/ :
 مكتبة مقاطعة دورتشستر العامةhttp://www.dorchesterlibrary.org/ :
 مكتبات إنوش برات المجانيةhttps://www.prattlibrary.org/ :
 مكتبات مقاطعة فريدريك العامة المجانيةhttps://www.fcpl.org/ :
 نظام مكتبة مقاطعة هواردhttps://hclibrary.org/ :
 مكتبة مقاطعة كينت العامةhttp://www.kentcountylibrary.org/ :
 مكتبات مقاطعة مونتغومري العامةhttps://www.montgomerycountymd.gov/library/ :
 نظام مكتبة مقاطعة األمير جورج التذكاريةhttps://www.pgcmls.info/ :
 مكتبة مقاطعة الملكة آن العامةhttps://www.qaclibrary.org/ :
 أنظمة مكتبات مقاطعة سومرستhttp://www.somelibrary.org/ :
 مكتبات مقاطعة تالبوت المجانيةhttp://www.tcfl.org/ :
 مكتبة مقاطعة ورسسترhttp://www.worcesterlibrary.org/ :
 مكتبات ويكوميكو العامةhttp://www.wicomicolibraries.org/ :
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لألمريكيين الجدد الباحثين عن عمل
وصف المنظمة
الموارد المحلية
منظمة وايدر سيركل http://awidercircle.org :أو )426( 125-4823
البرامج والخدمات التي تركز على إنشاء منازل مستقرة؛ مثل برامج تنمية القوى العاملة لنقل األسر إلى االكتفاء الذاتي االقتصادي؛ وتنشيط الحي؛ وخلق وعي ومشاركة أكبر من قبل المجتمع ككل.
المركز اآلسيوي األمريكي بفريدريك ،ماريالند ( http://www.aacfmd.org/ :)AACFMDأو )426( 193-4488
تشمل خدمات المركز اآلسيوي األمريكي بفريدريك ،ماريالند خدمات الترجمة الفورية  /التحريرية ودروس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ( )ESLوالمواطنة والتوجيه واإلسكان والتعليم والتوظيف وتطوير
األعمال.
مشروع مساعدة طالبي اللجوء ( https://www.asylumprojectdc.org/ :)ASAP
يوفر مشروع مساعدة طالبي اللجوء الخدمات االجتماعية ودعم العمالة والمجتمع لطالبي اللجوء في منطقة العاصمة وماريالند وفيرجينيا ( .)DMVحيث تتمثل مهمتنا في دعم سالمة طالبي اللجوء واستقرارهم
وأمنهم االقتصادي وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم في الواليات المتحدة ،حيث يجري مشروع مساعدة طالبي اللجوء تدريبات مهنية لالستعدا د للتوظيف ،ويقدم الدعم الوظيفي الفردي ويتضمن ذلك تحرير السيرة
الذاتية ومحاكاة مقابالت العمل وإقامة شب كات من الفرص المتاحة .كما أن لدينا موارد توظيف ومتخصصون في العمل مع طالبي اللجوء الذين يتطلعون إلى العودة إلى المهنة التي قاموا باختيارها.
مركز موارد رعاية الطفل بمدينة بالتيمور ( http://www.bcccrc.org/for-families-and-parents.html :)BCCCRCأو 6)558( 016- 2212
يساعد مركز موارد رعاية الطفل بمدينة بالتيمور اآلباء الذين يبحثون عن رعاية لألطفال ،كما يوفر التدريب والمساعدة الفنية لمتخصصي رعاية األطفال ،ويساعد أصحاب العمل المهتمين بمساعدة موظفيهم على
تحقيق التوازن بين العمل والحياة األسرية.
مكتب عمدة مدينة بالتيمور لتنمية العمالة ( https://moed.baltimorecity.gov/ :)MOEDأو )362( 491-4229
يتولي مكتب عمدة مدينة بالتيمور لتنمية العمالة ( )MOEDتنسيق وتوجيه مبادرات تنمية القوى العاملة التي تلبي احتياجات أصحاب العمل والباحثين عن عمل في مدينة بالتيمور من أجل تحسين االقتصاد
المحلي وتعزيزه.
مكتب عمدة مدينة بالتيمور لشؤون المهاجرين (https://mima.baltimorecity.gov/ :)MIMA
تتمثل مهمة مكتب عمدة مدينة بالتيمور لشؤون المهاجرين في تعزيز رفاهية المجتمع والتنمية االقتصادية ودمج مجتمعات المهاجرين من خالل تحديد االحتياجات والفرص التي يجلبها المهاجرون إلى مدينتنا،
جنبًا إلى جنب تطوير الشراكات العامة والخاصة لتعزيز تنمية تلك المجتمعات.
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لألمريكيين الجدد الباحثين عن عمل
وزارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة بمقاطعة بالتيمور (https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/economicdev/index.html :)DEWD
تقدم الخدمات الخاصة بالباحثين عن عمل مثل أدوات البحث عن الوظائف والتواصل بشأنها ،وفرص صقل المهارات من أجل البحث عن وظيفة ،وتخطيط المسار الوظيفي وتطويره.
الجمعيات الخيرية الكاثوليكية  -مركز اسبيرانزا https://www.catholiccharities-md.org/services/esperanza-center/ :أو )118( 122- 0222
يقدم طاقم عملنا والمتطوعون المتفانون خدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والمسائل القانونية المتعلقة بالهجرة ولم شمل األسرة ومكافحة االتجار بالبشر والدعم المجتمعي العام لآلالف من المهاجرين.
مركز المساعدة /سنترو دي أيودا https://centerofhelp.com/ :أو )362( 098-4343
إن مركز المساعدة هو مورد شامل ومركز مجتمعي لألسبان من أصل التيني والمهاجرين في مجتمع مقاطعة آن أروندل .ويرجع الفضل إ لى المتبرعين والمتطوعين والشركاء وطاقم العمل المتفاني في حصول
األفراد والعائالت من جميع أنحاء العالم ،الذين على اتصال بمنزل مقاطعة آن أروندل في الوقت الحالي ،للخدمات التعليمية واالقتصادية واالجتماعية واللغوية بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة كل يوم من خالل برامجنا
للعمل وبرامجنا التعليمية.
مركز تشارلز دبليو جيلكريست لموارد المهاجرين https://www.montgomerycountymd.gov/gilchrist/ :أو )362( 098- 4343
يعد مركز جيلكريست بوابة للمهاجرين في مقاطعة مونتغومري :حيث يمكنهم الحصول على المعلومات واإلحاالت إلى البرامج والخدمات التي تقدمها الوكاالت الحكومية والمنظمات المجتمعية ،باإلضافة إلى
تعزيز مهاراتهم الحياتية من خالل تلقي دروس اللغة اإلنجليزية ودروس الكمبيوتر األساسية ،وزيادة معرفتهم إلعدادهم للحياة المدنية و  /أو الجنسية األمريكية.
مركز موارد تشيسابيك متعدد الثقافات ( https://chesmrc.org/ :)ChesMRCأو )032( 888-3932
من خالل تقديم خدمات الهجرة والمواطنة المباشرة وتنمية الشباب وتوفير مركز للموارد وموارد الترجمة الفورية والتدريب لتعزيز الكفاءات الثقافية ،يعمل مركز موارد تشيسابيك متعدد الثقافات على مساعدة
األشخاص من ثقافات مختلفة كي يصبحوا أعضاء ناجحين ومشاركين في المجتمع.
مجلس تنمية المجتمع اإلثيوبي https://www.ecdcus.org/what-we-do/ :أو )824( 158-2862
يقدم مجلس تنمية المجتمع اإلثيوبي مجموعة متنوعة من الخدمات لدعم مجتمعات الالجئين والمهاجرين مثل إعادة توطين الالجئين والدمج المجتمعي والتعليم العام والمشاريع الدولية.
شبكة معلومات وإحاالت األطفال المولودين بالخارج ( https://www.firnonline.org/ :)FIRNأو )362( 990-6904
تقدم شبكة معلومات وإحاالت األطفال المولودين بالخارج الدعم لألفراد المولودين بالخارج من جميع أنحاء العالم من خالل تقديم االستشارات المتعلقة بالهجرة والتواصل اللغوي والترجمة الفورية وتقديم
المعلومات واإلحاالت وتوفير برنامج مرحلة ما بعد المدرسة.
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لألمريكيين الجدد الباحثين عن عمل
شبكة متابعة اإلرشاد ألبناء الثقافات المختلفة http://www.interculturalcounseling.org/ :أو )362( 048- 0318
تعتبر شبكة متابعة اإلرشاد ألبناء الثقافات المختلفة شبكة إحالة تتكون من أخصائيين الصحة العقلية الملتزمين بتقديم االستشارات الموائمة للنواحاي الثقافية والخدمات العالجية لطالبي اللجوء والالجئين وغيرهم
من المهاجرين القسريين بمنطقة بالتيمور الكبرى .حيث يتم تقديم خدمات االستشارة من خالل شبكة اتصال مجانًا (دون مقابل) أو تسدد التكاليف من خالل المساعدة الطبية (برنامج ميديكيد).
لجنة اإلنقاذ الدولية (:)IRC
 https://www.rescue.org/united-states/baltimore-mdأو )362( 408-6558
 https://www.rescue.org/united-states/silver-spring-mdأو )426( 810- 5144
تدعم مكاتب ماريالند في بالتيمور وسيلفر سبرينغ المهاجرين ألسباب إنسانية من خالل تقديم خدمات متعددة تتضمن إدارة الحالة والتوظيف في مستوى المبتدئين والتطوير الوظيفي ودعم الهجرة.
خدمات الجالية اليهودية https://www.jcsbaltimore.org/ :أو )362( 311-9022
من خالل البرامج والخدمات المقدمة من منظمة خدمات الجالية اليهودية ،سيتم تقديم الدعم للعائالت واألفراد من أجل تلبية االحتياجات األساسية لالكتفاء االقتصادي؛ والحياة باستقاللية؛ والتمتع بالصحة واألهلية
العقلية؛ والشعور بالدعم والتواصل مع المجتمع اليهودي بطرق ذي مغزى لهم.
مجلس محو األمية بمقاطعة مونتغومري http://www.literacycouncilmcmd.org/ :أو )426( 162-2242
نحن نقوم في مجلس محو األمية بمقاطعة مونتغومري بتعليم الكبار القراءة والكتابة والتحدث باللغة اإلنجليزية في مجتمع حيوي متعدد الثقافات حيث يعتبر إتقان اللغة اإلنجليزية أداة لتحقيق النجاح .فنحن نزود
المتعلمين من الكبار بالمهارات الالزمة للحياة! مما يساعد طالبنا في تحسين فرصهم للعمل ويصبحون مواطنين أفضل ويكتسبون مهارات المستهلك ويزيدون من مشاركتهم في تعليم أطفالهم.
تحالف مونتغومري لتعليم اللغة اإلنجليزية للكبار ( https://www.mcael.org/ :)MCAELأو )426( 556-6445
تحالف مونتغومري لتعليم اللغة اإلنجليزية للكبار ( )MCAELهو تحالف مجتمعي  -أي مجموعة من األفراد والمنظمات من المجتمع الذين اجتمعوا لتقوية وتعزيز خدمات محو األمية اإلنجليزية للكبار في
مقاطعة مونتغمري.
مركز جنوب بالتيمور التعليمي http://southbaltimorelearns.org/ :أو )362( 108-3068
تتمثل مهمة مركز جنوب بالتيمور التعليمي في تحسين االكتفاء الذاتي للكبار المحرومين من الناحية التعليمية .فمركز جنوب بالتيمور التعليمي عبارة عن منظمة مجتمعية غير ربحية تقدم خدمات محو األمية
الوظيفية والتدريب على المهارات الحياتية باإلضافة إلى خدمات اإلعداد الوظيفي للمقيمين في منطقة بالتيمور.
منظمة بالتيمور مدينة قوية https://www.strongcitybaltimore.org/ :أو )362( 016-4822
تعمل البرامج والشراكات الخاصة بمنظمة بالتيمور مدينة قوية على زيادة قدرة األفراد على تحقيق النجاح من خالل تقديم الخدمات التالية :مركز تعليم الكبار وبرامج الجوار والمركز المجتمعي وبرنامج ما بعد
المدرسة.
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الموارد اإللكترونية
0202 دليل موارد مقاطعة هوارد لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي الرعاية لسنة
http://howardcountyresourceguide2019.custommediaoptions.com/publication/?m=34055&l=1&i=629519&p=0

 فصول تعليم الكبار في ماريالند/ دليل برامج
http://labor.maryland.gov/gedmd/programs.shtml

)WIOA( – قائمة مقدمي التدريب المؤهلين بوالية ماريالند
http://labor.maryland.gov/employment/train/
)MWE( تبادل القوى العاملة بوالية ماريالند
https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx
BGE دليل الموارد المجتمعي لـ
https://www.bge.com/MyAccount/CustomerSupport/Pages/CustomerGuides.aspx

)infoMONTGOMERY( معلومات مونتغومري
https://www.infomontgomery.org/
محاكم ماريالند
https://mdcourts.gov/legalhelp/employment
موارد مجتمع بالتيمور
https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/aging/publications/resources.html

)IMPRINT( "اإلندماج المهني للمهاجرين "إمبرنت
https://www.imprintproject.org/program-map/
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