
الوظائف المصممة خصيصاً للوافدين الجدد تتضمن تقديم 
خدمات فردية إىل الزبائن وأرباب العمل كليهما عندما تكون لدى 
الزبائن إحتياجات دعم معقدة للوظيفة ويحتاجون إىل خدمات 

دعم مكثفة لضمان حصولهم عىل العمل. 

ن عىل الجنسية  ن الجدد إىل كندا )من الحاصل�ي نساعد القادم�ي
تفاقية، الأشخاص  ن وفق الإ ، الالجئ�ي ن ن الدائم�ي الكندية، المقيم�ي

ي الحصول عىل عمل مستدام مدفوع الأجر 
ن بالحماية( �ن المشمول�ي

من خالل تقديم خدمات وظيفية مصممة خصيصاً لهم ويتم 
تقديمها بلغات عديدة. 

نامج  تنا الراسخة كجمعية تقدم ال�ب هذه الخدمات مبنية عىل خ�ب
ي 

ي بريتش كولومبيا )EPBC( وكوننا من اك�ب الجمعيات ال�ت
الوظيفي �ن

ي كندا عىل مدى أك�ث من 
ستقرار �ن تقدم خدمات المساعدة عىل الإ

40 سنة. 

ي مجال تقديم الخدمات الوظيفية، أصبحت جمعية 
تنا �ن بسبب خ�ب

ن جمعيات تقديم الخدمات للمهاجرين  موزاييك الوحيدة من ب�ي
ي 

نامج الوظيفي �ن ي حصلت عىل عقد لتقديم الخدمات ع�ب ال�ب
ال�ت

بريتش كولومبيا والذي تموله حكومة بريتش كولومبيا.

نامج  إذا كنت من مقدمي خدمات ال�ب
 ،)EPBC( ي بريتش كولومبيا

الوظيفي �ن
تصال بنا للحصول عىل مزيد من  يرجى الإ

المعلومات. 

 604.708.9300
: ي

و�ن لك�ت يد الإ أو ع�ب ال�ب
CustomizedEmployment@mosaicbc.org

خدمات وظيفية 
ن  مصممة خصيصاً للقادم�ي

ن الجدد إىل كندا  للقادم�ي

مواطن كندي: شخص يحمل الجنسية وفق قانون 
ي بأن هذا الشخص هو:

الجنسية الكندية. وهذا يع�ن
ي كندا أو ُولد 	 

مواطن كندي بالولدة )إما ُولد �ن
خارج كندا لأب أو أم كندية حصل عىل الجنسية 

ي كندا أو حصل عىل الجنسية الكندية( أو
لولدته �ن

قدم طلباً للحصول عىل الجنسية وحصل عىل 	 
الجنسية الكندية. 

عية إىل كندا  مقيم دائمي: شخص هاجر بطريقة �ث
ولكنه لم يحصل بعد عىل الجنسية الكندية.

طالب اللجوء: شخص قّدم طلباً للحصول عىل حماية 
ي كندا وينتظر قراراً من هيئة الهجرة واللجوء 

ن �ن الالجئ�ي
ي كندا يتعلق بالطلب الذي قدمه.

�ن

قرار  صفة الجئ مشمول بالحماية: عندما يتم الإ
ي داخل أو خارج كندا بأن الشخص هو لجئ وفق 

�ف
تفاقية أو شخص بحاجة إىل حماية، ُيقال بأنه حصل  الإ

ي كندا. يتم منح 
عىل صفة لجئ مشمول بالحماية �ف

ف إىل الشخص وفق قانون الهجرة وحماية  حماية الالجئ�ي
. ف الالجئ�ي

www.cic.gc.ca :المصدر

ي تقدمها موزاييك، 
ضافية ال�ت امج والخدمات الإ لمزيد من المعلومات عن ال�ب
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ن الجدد إىل كندا،  ستشارة للقادم�ي  عند تقديم االإ
: نقوم بما يلي

اك الزبائن. ي إ�ث
	  ممارسة مهارات مالئمة وحساسة �ن

ي إحتياجات الزبائن  ي تل�ب
ستشارة ال�ت اتيجيات الإ 	  إستخدام إس�ت
ومهاراتهم وأهدافهم وما يفضلونه. 
اف بالتجربة الحياتية للزبائن. ع�ت 	  الإ

عتبار القيم الثقافية للزبائن. 	  الأخذ بالإ
ن  ن الداخلي�ي ن والتحريري�ي ن الشفوي�ي جم�ي 	  إستخدام خدمات الم�ت

حسب الطلب.
	  تقديم المساعدة لتقييم المؤهالت الأجنبية.

	  التنسيق مع أرباب العمل نيابة عن الزبائن.
تيبات وإجراء المقابالت والتفاوض بشأن بنود الوظيفة  	  إتخاذ ال�ت

ووضع صيغته النهائية. 

: عند العمل مع أرباب العمل، نقوم بما يلي
ضمان أن يعرف أرباب العمل عن الخدمات الوظيفية المصممة   	

خصيصاً وتحديد فرص التعاون.
اكات تفيد أرباب العمل، وتخلق فرصاً لتنسيب الزبائن. تنمية �ث  	

التفاوض مع أرباب العمل بشأن الوظائف المصممة خصيصاً   	
وذلك من خالل خلق فرص عمل جديدة، أو تكييف فرص 

ي إحتياجات الزبائن ومهاراتهم وقدراتهم  العمل القائمة لكي تل�ب
وكفاءاتهم. 

ن  ن أرباب العمل والعامل�ي تقديم الدعم المستمر والتواصل ب�ي  	
)الزبائن( لضمان نجاح عملية التنسيب. 

ف الجدد تتضمن  ي نقدم فيها الخدمات الوظيفية المصممة خصيصاً للقادم�ي
الطريقة ال�ت

ي يتم 
ف الجدد وإحتياجاتهم وإهتماماتهم وال�ت تقييماً فردياً لمعرفة كفاءة الزبائن من القادم�ي

ي تنمية ملف شخصي للوظيفة لتحديد أفضل السيناريوهات 
ستكشاف، و�ف ي مرحلة الإ

جمعها �ف
المالئمة لهم من بيئات العمل وأنواع الدعم وإهتمامات الزبون ومهام العمل. 

ن الجدد الوظائف المصممة خصيصاً للقادم�ي

ستكشاف: تنمية ملف شخصي وظيفي لتحديد ظروف العمل  االإ
ي تؤدي إىل موضوع العمالة وذلك وفق تقييم نقاط قوة 

المثالية وال�ت
الزبائن وإحتياجاتهم وإهتماماتهم.

ي 
الجزء االأول: العمل مع الزبائن وأرباب العمل لتحديد أو البدء �ن

أو تحوير وظيفة قائمة من خالل التفاوض عىل إعادة مهام العمل 
لخلق وظيفة جديدة أو خلق فرصة للعمل الحر بحيث تكون مصممة 

خصيصاً لتلبية إحتياجات الزبون. 

: دعم الزبائن من خالل ترتيب لقاءات عمل أو التفاوض  ي
الجزء الثا�ن

مع أرباب العمل بشأن بنود وظروف العمل. ويتضمن ذلك عىل 
وري للمحافظة عىل  تحديد وإعادة ترتيب الخدمات والدعم ال�ن

ي مكان 
الوظيفة وضمان وجود خدمات الدعم خارج مكان العمل و�ن

العمل لضمان نجاح الزبون. 

التدريب أثناء العمل: يتم تقديمه لدعم إحتياجات الزبون وأصحاب 
العمل حسب الحاجة. 

خدمات المحافظة عل الوظيفة: دعم فردي يتم تقديمه أثناء العمل 
للعمال الذين يحتاجون إىل خدمات إضافية للمحافظة عىل وظائفهم 

)الأسبوع 1 إىل 36(.

خدمات المحافظة عل الوظيفة: دعم فردي مستمر يتم تقديمه 
أثناء العمل للعمال الذين يحتاجون إىل خدمات إضافية للمحافظة 

ي مدتها 36 أسبوع 
ة المتابعة ال�ت  عىل وظائفهم بعد إنتهاء ف�ت

)الأسبوع 37 إىل 48(.

يد  إتصل هاتفياً عىل الرقم 604.708.9300 أو عىل ال�ب
CustomizedEmployment@mosaicbc.org : ي

و�ن لك�ت الإ


