برنامج تدریبي مجاني لتطویر وتقویة
المھارات الحرفیة في مجال البناء
هل تود العمل بحرف البناء؟
يمنحك هذا البرنامج الجديد المجاني الخاص بالقادمون الجدد تدريب نظري ،
تطبيقي و لغوي ليساعدك في الحصول على عمل في مجال
البناء .اإلشتراك في هذا البرنامج ال يستلزم خبرة سابقة في البناء.
محتوى البرنامج
•تدريب لغوي خاص بمجال البناء
•أسس و نظام العمل في كندا
•شهادات كيفية استخدام المواد الخطرة في مقر العمل WHMIS
و االسعافات األولية
•فرصة االلتحاق بتدريبات و مهارات اضافية مثل رخصة
استعمال الرافعة الشوكية و المرفاع الذراعي والصحة في مجال
العمل

•معلومات عن فرص العمل في مجال البناء
•معلومات عن كيفية اإللتحاق ببرامج احتراف البناء
Apprenticeships
•تقديم المساعدة للحصول على عمل في البناء و المساعدة للمحافظة عليه
•تسهيالت للحصول على خدمات إضافية قد تحتاجونها كقادمون جدد

عند إتمام هذا البرنامج
عند إتمام هذا البرنامج سوف تحظون بالمساعدة لإلنخراط في تدريبات إضافية أو اإللتحاق ببرنامج احتراف البناء أو
الحصول على عمل في حرف البناء .تسهيالت للحصول على خدمات إضافية قد تحتاجونها كقادمون جدد.

صصون في مساعدتك على إيجاد وظيفة.
نحن متخ ّ
يوفّر  ACCESللتوظيف مجموعة من البرامج والخدمات
لمساعدتك في إيجاد وظيفة وتحقيق أهدافك المهنية .نحن نوفّر
موارد ومعلومات ،وحلقات البحث عن الوظيفة  ،واستشارات
فردية للتوظيف وعالقات مع أصحاب العمل.

ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﺗطوﯾر وﺗﻘوﯾﺔ
اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﻧﺎء
للمزيد من المعلومات حول البرنامج ،يُرجى االتصال ب:

جميع خدماتنا وبرامجنا مخصّصة لتلبية احتياجات التوظيف
والتدريب الفردية .نحن نعمل مع أصحاب العمل عن كثب لضمان
صلة خدماتنا وبرامجنا لسوق العمل اليوم وضمان أنها تعكس
توجهات الصناعة الحالية.

ACCES Employment
905-361-2522
أو
416-443-9008

يمتلك  ACCESللتوظيف سجالً حافالً في تحقيق النتائج للباحثين
عن عمل وأصحاب العمل في منطقة تورونتو الكبرى.

وطلب التحدث مع أحد موظفي برنامج البناء

للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة:

www.accesemployment.ca
سكاربورو

2100 Ellesmere Road
جناح 250
416.431.5326

مسيساغا

151 City Centre Drive
جناح 600
905.361.2522

بتمويل من:

This program is funded by the Government of Ontario.

الشركاء:

نورث يورك

2001 Sheppard Ave
جناح East, 201
416.443.9008

برامتون

44 Peel Centre Drive
جناح 201
905.454.2316

تورونتو

489 College Street
جناح 100
416.921.1800

بتمويل من:

