دليلك للتوظيف والبحث عن عمل
بقلم إسراء ،موظفة بمكتبة كيشين جودمان العامة!

هل تتطلع إلى تغيير مهنتك؟ هل تود الحصول علي وظيفة؟ هل تتطلع الي الدخول
الي سوق العمل الكندي ألول مرة؟ مهما كانت أهدافك ،نحن هنا لمساعدتك.
ينمو األقتصاد في نوفا سكوشا بشكل واسع ،مما قد يؤدي الي وجود تنافس بسوق
العمل ،لذلك فإنه من الجيد أن تكون علي دراية بكيفية البحث عن الوظائف ،وأن
يكون لديك ملف سيرة شخصية معد بشكل جيد ،وأيضا أن تكون علي دراية
بالمقابالت الشخصية.
تحتوي المكتبة على عدد من الموارد والكتب المتعلقة بالبحث عن الوظائف ،وأيضا
لدينا إستشارات فردية لمن يريد البدء في مشروع خاص أو عمل تجاري وهذه
اإلستشارات متوفرة في عدد من أفرع المكتبة ،وللمزيد من المعلومات حول هذه
اإلستشارات الفردية الرجاء قم بزيارة صفحتنا لألعمال والوظائف.

 إليك بعض النقاط الهامة التي ستساعدك إليجاد وظيفة أحالمك:أول ا -تعرف علي سوق العمل
ُيعد بنك الوظائف التابع للحكومة الكندية أداة ممتازة للتخطيط الوظيفي حيث
سيساعدك على فهم العديد من الجوانب المختلفة للبحث عن وظيفة ،بما في ذلك
االتجاهات والمهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل والشركات ،وأين توجد هذه
الوظائف.
ثانياا -تعرف على أهمية التنوع واإلندماج داخل مؤسسات العمل
يعد التنوع والشمول في مكان العمل الخطوة األولى لبناء قوة عاملة يتمتع فيها
جميع الكنديين بوصول عادل إلى فرص العمل.
غالبا ما يواجه السكان األصليون ،واألشخاص ذوو اإلعاقة ،والوافدون الجدد،
والمحاربون القدامى ،وكبار السن والشباب ،عقبات في دخول سوق العمل .فإذا
كنت واحدا من هؤالء المجموعات المذكورة أعاله  ،فإن حكومة كندا لديها عدد من
الموارد لتدعمك في البحث عن وظيفة.

ثالثاا -قم بفهم األقتطاعات الشهرية من الراتب
مع كل راتب تتلقاه في كندا  ،سيتم خصم جزء من أرباحك لدفع الضرائب ،بما في
ذلك ضريبة الدخل ،خطة التقاعد الكندية  ،و مستحقات إتحاد العمال .لذلك فأنه من
المهم أن تفهم سبب هذا االقتطاع من راتبك ،ويمكنك أيضا معرفة شرح مفصل عن
هده األستقطاعات من مؤسسة الضرائب الكندية .Canada Revenue Agency
رابعاا -قم بالبحث عن مركز التوظيف في نوفا سكوشا
لدينا العديد من مراكز التوظيف في جميع أنحاء المقاطعة و ستقوم هذه المراكز
بتقديم المساعدة الشخصية لسكان نوفا سكوشا في العثور على الوظائف
ولمساعدتهم في األستعداد لدخول سوق عمل.
خامساا -اإلستعداد للتقدم للوظائف من خالل إعداد السيرة الذاتية ومن
خالل إعداد خطاب الـ Cover letter
السيرة الذاتية  Resumeهي وثيقة تقدمها ألصحاب العمل المحتملين حيث يمكنك
سرد تاريخ التوظيف الخاص بك ،باإلضافة إلى المهارات والمؤهالت التي قد تجلبها
معك لسوق العمل.
خطاب الـ  Cover letterهو مستند يتم تقديمه مع سيرتك الذاتية ومن خالل هذا
الخطاب سيكون لديك الفرصة لتقديم نفسك بشكل جيد و تسليط الضوء على كيفية
توافق مهاراتك مع المؤسسة المتقدم اليها.
تمتلك جامعة  Dalhousieبعض الموارد الممتازة لمساعدتك في بناء Cover letter
الخاص بك وسيرتك الذاتية  ،كما يقدم بنك الوظائف هذه الموارد أيضا.
سادساا -العثور على عمل
هناك عدد من الموارد الممتازة عبر اإلنترنت التي يمكن أن تساعدك في العثور على
وظيفة تتناسب مع مهاراتك واهتماماتك ،ومنها هذه المواقع التالية:
•
•
•
•

وظائف نوفا سكوشا
خدمة كندا  -بنك الوظائف
حكومة نوفا سكوشا
Jobjunction career listings

سابعاا -اإلستعداد للمقابلة الشخصية
مقابلة العمل هي محادثة تحدث بين صاحب العمل وطالب الوظيفة ،هذه فرصة
لصاحب العمل لطرح أسئلة على مقدم الطلب لتحديد ما إذا كان مناسبا للشركة،
ولكنها أيضا فرصة لمقدم الطلب لطرح أسئلة على صاحب العمل لمعرفة المزيد من
المعلومات عن الوظيفة و مكان العمل.
وللمزيد من المعلومات حول األستعداد الجيد للمقابلة الشخصية قم بزيارة بنك
الوظائف.
ثامناا -تعرف علي أهمية بناء العالقات والمعارف وتعرف أيضا علي سوق
الوظائف الغير معلن عنها للجمهور
سوق العمل المخفي هو مصطلح يستخدم لوصف الوظائف التي لم يتم نشرها أو
اإلعالن عنها ،وأفضل طريقة للعثور على هذه الوظائف وزيادة فرصك في العثور على
وظيفتك المثالية هي من خالل زيادة و بناء عالقاتك ومعارفك .تعرف على المزيد
حول أهمية بناء العالقات المهنية من هنا.
تاسعاا -تعرف علي أهمية العمل التطوعي
هل تعلم أن العمل التطوعي سيساعدك على توسيع شبكة معارفك ،تعزيز مهاراتك
االجتماعية ،وسيساعدك على اكتساب الخبرة الكندية.
تتمتع مكتبات هاليفاكس العامة بالعديد من فرص العمل التطوعي التي يمكن أن
تساعدك في بناء سيرتك الذاتية وشبكة معارفك اإلجتماعية ووضعك في مكانة رائعة
للحصول على فرص وظيفية.
عاشراا -طور مهاراتك
سيساعدك تعلم مهارات جديدة على تحقيق أهدافك واكتسابك الثقة ،وسيضيف
الخبرات والمؤهالت إلى سيرتك الذاتية.

LinkedIn Learning
اختر من بين أكثر من  4000فيديو تعليمي يدرسه خبراء متخصصون في مجموعة
متعددة من الموضوعات بما في ذلك األعمال والتصوير الفوتوغرافي وتصميم الجرافيك
وإدارة المشاريع والرسوم المتحركة وإنتاج الصوت والموسيقى وتصميم الويب

والتسويق والتحضير لمقابلة العمل والخطابة وغير ذلك الكثير  .لمزيد من المعلومات،
قم بزيارة مكتبات هاليفاكس العامة أو شاهد البرنامج التعليمي اإلرشادي من خالل
.Niche Academy

Niche Academy
تعرف على كيفية استخدام الموارد عبر اإلنترنت مثل ،Ancestry Library Edition
OverDrive ،Novelist ،LinkedIn Learning ،Hoopla ،Consumer Reports ،Chilton
 Rocket Languages ،PressReader ،Libby،و .TumbleBooks
توفر أكاديمية  Nicheأيضا دروسا لمواقع الويب الشهيرة مثل ،Facebook ،LinkedIn
 Gmail Pinterest ،Twitterو .Goodreads

ولمزيد من المعلومات:
تواصل معنا على  ، asklib@halifax.caأو اتصل بنا على 902-490-5753

