
 السلم الوظيفي لالجئني املتعلمني 

)CLEVER( وذوي الخربات املهنية

السلم الوظيفي لالجئني املثقفني وذوي الخربات املهنية )CLEVER( هو برنامج يديره مكتب مساعدة الالجئني واملهاجرين التابع 
لوزارة الخدمات االجتامعية والصحية ُصمم خصيًصا ملساعدة الالجئني الحاصلني عىل تعليم عاٍل و/أو الذين يتمتعون مبهارات 

مهنية لالستفادة من املهن التي يجيدونها يف الواليات املتحدة.

وميثل برنامج CLEVER حالًيا تعاونًا بني ثالث جهات متعاقدة تابعة لوزارة الخدمات االجتامعية والصحية )DSHS( الذين 
يتمتعون بخربة واسعة يف خدمة األشخاص ذوي املعرفة املحدودة باللغة اإلنجليزية )LEP( وهذه الجهات هي:

TRAC Associates ووكالة Highline College وجامعة ، Jewish Family Service (JFS)هيئة

توفر هيئة JFS التوجيه املهني لالجئني الوافدين الجدد الحاصلني عىل درجة البكالوريوس أو الذين يتمتعون بخربات 
مهنية. والتوجيه يغطي سوق العمل الحايل يف منطقة سياتل الفسيحة، وأدوات البحث عن فرص العمل وأهمية 

الوظائف واإلسرتاتيجيات األوىل لتحقيق أنشطة تحديد األهداف والنجاح عىل املدى البعيد.

كام تدير هيئة JFS برنامج توجيه ُصمم ليوضح ويعني عىل سلوك مسار يقود الشخص بدًءا من تقلد الوظائف األساسية 
إىل احرتاف املهن الهادفة. ويتم التوفيق بني املشاركني يف الربنامج وبني موّجه من نفس املهنة ويتلقون إدارة حاالت 

فردية وتدريبات عىل كيفية البحث عن فرص العمل. 

 Puget Sound Welcome Back Center )WBC( مرشوع االستشارات والربامج التعليمية Highline College تدير جامعة
الذي يساعد املتخصصني املتعلمني عىل الصعيد الدويل يف قيادة األنظمة املعقدة للعودة إىل مهنهم املختارة. ومرشوع 

WBC يوفر إدارة حاالت تعليمية، والتشاور والتخطيط مع هؤالء املتخصصني، مام قد ينطوي عىل تقييم الُنسخ املكتوبة 

الدولية ومنح تراخيص إعداد االختبارات وإجراء االختبارات واإلحالة إىل موارد التمويل والشبكات وكذلك موارد 
التوظيف. ومرشوع Puget Sound WBC يعد جزًءا من مبادرة Welcome Back Initiative الوطنية.

تعد وكالة TRAC Associates أحد املتعاقدين منذ زمن بعيد مع DSHS والتي توفر مجموعة متنوعة من الخدمات 
التي ترتاوح بني العمل التطوعي إىل توفري الوظائف ومن املساعدة يف خدمات التدريب إىل االحتفاظ بالوظائف. وداخل 

 برنامج CLEVER، توفر وكالة TRAC Associates اإلعداد للعمل والتوظيف وخدمات االحتفاظ بالوظائف والتي 
.CLEVER تؤدي إىل تقلد مهن يف املجاالت املتخصصة للمشاركني يف برنامج
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للمشاركة يف هذا الربنامج، يُرجى االتصال بـ:

Ginney To, Employment and Training Specialist, TRAC Associates 
ginney.to@tracassoc.com :5901-335 (206)  الربيد اإللكرتوين

  Rebeca Craig, Jewish Family Service 
rcraig@jfsseattle.org :4065-840 (253)  الربيد اإللكرتوين x19 

 Linda Faaren, Highline Welcome Back Center 
lfaaren@highline.edu :3670-592 (206) الربيد اإللكرتوين

Artur Arakelyan, DSHS ORIA 
  Artur.arakelyan@dshs.wa.gov :الربيد اإللكرتوين




