
 

جمة عند الطلب.   تتوفر خدمات التر

 البطالة  تعويض

قد تتاح إعانة أسبوعية للعمال الذين فقدوا وظائفهم دون أن  

ن ضد البطالة   ي ذلك. يمكن تقديم مطالبات التأمي 
يكونوا هم السبب فن

نت. وال يوجد مكتب بطالة يمكن زيارته. يمكن العثور عىل    7/ 24 عتر اإلنتر
إرشادات حول كيفية تقديم مطالبة أولية أو إفادة أسبوعية وتسجيل  

عىل    ReEmployME الدخول إىل
. www.maine.gov/unemployment .  لالستفسارات بخصوص طلب

. بالنسبة  7660-593- 800-1البطالة الخاص بك، يرجر االتصال عىل الرقم  

بمركز التوظيف    إىل األسئلة العامة المتعلقة بالبطالة، يمكنك أيضا االتصال

CareerCenter  .  المحىلي

 وظيفة  عن البحث مساعدة

احصل عىل مساعدة عندما تبحث عن عمل عىل رابط العمل الخاص بماين  

(Maine JobLink  اتك مع األشغال المتوفرة ( )تالئم مهاراتك وختر

 عىل  
ا
ي أن تكون مسجًل

 لتعويض البطالة، ينبغن
ا
الشاغرة(. كي تكون مؤهًل

Maine JobLink  الذي يمكن الوصول إليه عتر.  joblink.maine.gov

، يرجر االتصال عىل الرقم  Maine JobLinkلالستفسارات بخصوص  

ل ماين  623-207- 7967 ، ُيرجر االتصال بمحوِّ . لمستخدمي الهاتف النصي

711. 

 (  CareerCenterخدمات مركز التوظيف )

يشمل ذلك ورش عمل حول أساسيات البحث الناجح عن وظيفة، ومساعدة  

ي التدريب عىل العمل. هناك  
ن عتر ماين مع  مركز توظيف م  12فن وزعي 

نت  www.mainecareercenter.gov .معلومات وموارد عتر اإلنتر

ن القدماء  ن ولذوي اإلعاقة وقد تتوفر خدمات إضافية للمحاربي   العسكريي 

 

 
 

 

 
. 

ن الصحي   لرعايةا   الصحية والتأمي 

 Consumersيعمل المستهلكون للحصول عىل رعاية صحية ميسورة التكلفة )
for Affordable Health Care  .ي والية ماين

ن
نامج لمساعدة المستهلك ف ( كتر

ن  الصحي  كما يمكنهم تزويدك بمعلومات رسية حول الخيارات الممكنة للتأمي 

ي ذلك  
ن
ي     MaineCareمنخفض التكلفة بما ف

 من خالل خط الهاتف المجانن

أو قم بزيارة موقع     7476- 965-800- 1"خط المساعدة" عىل الرقم 
enroll207.com   أو الموقع.www.coverme.gov 

ي التدريب   المساعدة
ن
 ف

ي 
ن
كاء التدريب ف .   CareerCenterيقدم رسر ن  المساعدة المالية لألفراد المؤهلي 

 الموارد  مقاطعة السكن

Androscoggin | Franklin  

Hancock | Kennebec   

Oxford | Penobscot  

Piscataquis | Somerset  

Washington 

Eastern Maine    

Development Corporation   
www.emdc.org/workforce/  

training-education    

0147 -991-207 

Aroostook Aroostook County Action Program   

me.org-www.acap  3721 -764-207 

Cumberland | Knox  

Lincoln | Sagadahoc  

Waldo | York 

Workforce Solutions   

www.workforcesolutionsme.org   

7047 -930-207 

 تدريب الكبار 

Center Opportunity Education Maine  meoc.maine.edu 
 | 3703 -281-800-1 

Maine Spark   

hub-promise-promise/adult-mainespark.me/adult 

ي منطقتك المحلية، اتصل  
للحصول عىل معلومات إضافية حول الموارد فن

 ". 211بالرقم "

  للحصول عىل دليل موارد كامل: 

 https://www.mainecareercenter.gov/docs/2022/

transitions_guide_2022.pdf 

https://www.mainecareercenter.gov/docs/2021/ 

JobSeekerGuide.pdf 

ن   موارد للعمال المرّسحي 

 إذا كانت لديك أي أسئلة حول الخدمات متوفرة،  

ي إلينا عىل  
ونن  يرجر إرسال بريد إلكتر

RapidResponse.DOL@maine.gov. 

امج.    ي التوظيف والتر
ي ماين توفر تكافؤ الفرص فن

 وزارة العمل فن

 22 10 تتوفر المساعدات والخدمات اإلضافية عند الطلب لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
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