
DVR INTERNSHIP APPLICATION 
DSHS 11-068 AR (REV. 04/2022) Arabic 

 

 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 
 DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION 

 برنامج التدریب المیداني للعمالء 
 طلب التدریب المیداني  

 Customer Internship Program Internship Application 

) إلى تمكین األفراد من اكتساب خبرة عملیة مدفوعة في مجاالت التوظیف التي یختارونھا  DVRالمیداني للعمالء التابع لشعبة إعادة التأھیل المھني (یھدف برنامج التدریب  
 ) الخاصة بھم. IPEبینما یقومون بإكمال الخطة الفردیة للتوظیف (

) VRC، فأكمل ھذا الطلب وناقشھ مع مستشار إعادة التأھیل المھني ((DVR)ابع لشعبة إعادة التأھیل المھني إذا كنت ترید المشاركة في برنامج التدریب المیداني للعمالء الت
 المعني بك. 

 ).DVRالتأھیل المھني ( ستتم مشاركة ھذا الطلب مع أصحاب عمل مضیفة محتملة إذا تم اختیارك للمشاركة في برنامج التدریب المیداني للعمالء التابع لشعبة إعادة
 اسم العمیل

      
 اسم فریق إعادة التأھیل المھني الخاص بك 

      
 ) الخاص بك DVRھدف التوظیف لدى شعبة إعادة التأھیل المھني ( 

      

 اكتسابھا؟ لماذا ترید إجراء تدریب میداني وما ھي الخبرة التي ترید 
      

 ما مجال التوظیف الذي تھتم بھ في التدریب المیداني؟ 
 أخصائي رعایة صحیة   المحاسبة، التدقیق، ضبط الحسابات   
 مساعدة الرعایة الصحیة   األعمال اإلداریة، الدعم المكتبي   
 الفنادق   الفنون، التصمیم   
 لقانوني، المساعدة القانونیة ا  صیانة المباني، صیانة الساحات   
 اإلدارة   األعمال، المال   
 الرعایة الشخصیة   الكمبیوتر، البرامج، تكنولوجیا المعلومات   
 اإلنتاج، التصنیع   التشیید، التجدید   
 بیعات، البیع بالتجزئة الم  التعلیم، التدریب   
 الخدمات االجتماعیة   الزراعة، إدارة الغابات   
 النقل   تحضیر الطعام، تقدیم الطعام   
      غیر ذلك:   

ل الحصول على تدریب میداني افتراضي؟    ال  نعم        ھل تفّضِ

 ما نوع جدول عمل التدریب المیداني الذي تریده؟ 
      كم عدد الساعات التي ترید عملھا في الیوم؟  
      كم عدد األیام التي ترید عملھا في األسبوع؟  
      دأ فیھ العمل كل یوم؟ ما الوقت الذي ترید أن تب 
      ما الوقت الذي ترید أن تنھي فیھ العمل كل یوم؟  

 ساعة       /      $ما أجر ساعة العمل الذي تریده؟  دوالر 
      ما المنطقة الجغرافیة التي ترید العمل فیھا؟ 

 ال  نعم        ھل لدیك أي أنشطة رئیسیة مخطط لھا من شأنھا أن تعطل جدول عمل التدریب المیداني الخاص بك؟ 
      إذا كانت اإلجابة بنعم، فیُرجى التوضیح:  

 تعلیمك وخبرتك العملیة 
 أكملتھ. :  یُرجى تحدید أعلى مستوى تعلیم قد التعلیم 

 درجة الماجستیر في اآلداب أو العلوم   درجة اللیسانس أو البكالوریوس   شھادة مھنیة   مدرسة ثانویة    
 درجة الدكتوراه   درجة الدبلوم الجامعي   بعض التدریب الجامعي أو المھني، بدون شھادة    

 :  یُرجى إرفاق نسخة من سیرتك الذاتیة الُمحدَّثة بھذا الطلب. الخبرة العملیة

 


