
Програма кар'єрного розвитку для біженців із освітою  
та професійним досвідом - Career Ladder for  
Educated and Vocationally Experienced 
Refugees (CLEVER)

Програма Career Ladder for Educated and Vocationally Experienced Refugees (CLEVER), що керується Бюро з питань допомоги 
біженцям та іммігрантам (Office of Refugee and Immigrant Assistance) Департаменту охорони здоров'я та соціального забезпечення 
(Department of Social and Health Services), має на меті допомогу освіченим та/або кваліфікованим біженцям, які бажають працювати 
за своїм фахом у Сполучених Штатах.

На сьогоднішній день програма CLEVER реалізується на базі партнерства між трьома підрядниками Департаменту DSHS, які 
мають досвід обслуговування представників населення з обмеженим володінням англійською мовою (Limited English Proficient, LEP): 

Jewish Family Service (JFS), Highline College та TRAC Associates
JFS пропонує послуги з кар'єрного орієнтування біженцям, що щойно прибули, які мають дипломи бакалавра або професійно-технічну 
кваліфікацію. Цілями заходів з орієнтування є поточний ринок праці на території Великого Сіетла, інструменти з пошуку роботи, 
важливі питання щодо першого працевлаштування, а також стратегії довгострокового успіху та заходи й дії, спрямовані на визначення 
відповідних цілей.

JFS також реалізує наставницьку програму, метою якої є визначення маршруту та вихід на шлях від «роботи для виживання» до 
повноцінної кар'єри. Учасники програми закріпляються за наставниками, які представляють відповідні професії, та отримують 
персоналізовані послуги та підготовку в напрямках, що стосуються працевлаштування. 

Highline College керує центром Puget Sound Welcome Back Center (WBC), який допомагає особам, що здобули освіту або професію 
за кордоном, орієнтуватися у складних системах на шляху до роботи за обраною професією. Центр WBC надає такі послуги: 
керування досьє клієнтів, що мають вийти на відповідний освітній рівень, консультування та планування для таких клієнтів, що 
може включати в себе такі послуги, як оцінка результатів, отриманих у закордонних вишах, підготовка до ліцензійних екзаменів, 
тестування та ознайомлення з ресурсами, що пропонують/забезпечують фінансування, участь у професійних/спеціальних мережах або 
працевлаштування. Puget Sound WBC входить до національної ініціативи Welcome Back Initiative.

TRAC Associates - давній підрядник Департаменту DSHS, який надає цілу низку послуг - від волонтерської роботи і розміщення на 
робочих місцях до тренінгів та консультування з питань збереження зайнятості. У рамках програми CLEVER TRAC Associates надає такі 
послуги: підготовка до професійної діяльності, розміщення на робочих місцях, а також консультування з питань збереження  
зайнятості на шляху до кар'єрного розвитку учасників програми CLEVER у відповідних професійних напрямках.
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Щоб взяти участь у програмі, зверніться до:

Джині Ту (Ginney To), спеціаліста з питань працевлаштування  
та професійної підготовки, TRAC Associates, (206) 335-5901,  
електронна пошта: ginney.to@tracassoc.com

Ребека Крейг (Rebeca Craig), Jewish Family Service,  
(253) 840-4065 x19, електронна пошта: rcraig@jfsseattle.org

Линда Фарен (Linda Faaren), Highline Welcome Back Center,  
(206) 592-3670, електронна пошта: lfaaren@highline.edu

Артур Аракелян (Artur Arakelyan), DSHS ORIA,  
електронна пошта: Artur.arakelyan@dshs.wa.gov  


