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البرنامج الصيفي
 14يونيو  5 -أغسطس 2022
يوفر هذا البرنامج طالب السنة الثانية في المدرسة
الثانوية وما بعدها  ،باإلضافة إلى الخريجين الجدد
بالمعرفة والمهارات الالزمة لتطوير مهنة جديدة
ومثيرة في البناء.
يعرفك برنامجنا على فرص الوظيفية الجديدة
لن ّ
فحسب  ،بل سوف يوفر لك تدريبًا صيفيًا مدفوع
األجر كمتدرب مسبق مع شركة محلية.
سوف يكتسب الطالب:
❖ دورتين لكسب العالمات المدرسة الثانوية
!!
❖ أوراق اعتماد  NCCERالمركز
الوطني للتعليم واألبحاث اإلنشائية
❖ شهادة سالمة البناء OSHA
❖ شهادة  / CPRاإلسعافات األولية

استكشاف وظائف البناء
العمل الصيفي:

الفصل الدراسي:
في الفصل الدراسي من  14إلى  17يونيو  M&F ،حتى  5أغسطس

من الثالثاء إلى الخميس في موقع العمل

عقدت في مدرسة أورانج الثانوية

العمل مع شركة محلية

مقدمة في وظائف البناء

مدفوعة األجر قبل التدريب المهني

احصل على شهادات

في الخبرة الوظيفية

إنضم إلينا يف ليلة معلومات!

سجل االن!

نموذج االهتمام الكامل (رجوع)
الوظيف
العودة إىل المدرسة منسق التطوير
ي
لمزيد من المعلومات راسلنا عىل harrisp557@gmail.com

الوظائف الصيفية األكاديمية
طلب تقديم الطالب
االسم _________________________________ :التاريخ ________________________
العنوان______________________________________________________ :
المدينة __________________ :الرمز البريدي ___________ :هاتف المنزل _______________
الهاتف الخلوي _______________________
بريد إلكتروني __________________ تاريخ الميالد __________________ العمر _________
الوالد  /الوصي ____________________________ هاتف المنزل ___________________
البريد اإللكتروني لولي األمر _______________ ________ :الهاتف الخلوي ____________________
المدرسة الثانوية _________________________السنة الحالية في المدرسة ____________________
لماذا أنت مهتم بهذا البرنامج؟ ___________________________________________________
هل التحقت حاليًا أو التحقت سابقًا بفصل التعليم الفني الوظيفي ()CTE؟ نعم

/

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم  ،في أي فئة
(فئات)؟_________________________________________________________ _
ضع دائرة حول المهنة (الوظائف) التي تهتم بها:
النجارة

الكهرباء

أعمال البناء

اإلنشاءات العامة
التصليح العام

التدفئة وتكييف الهواء
تنسيق حدائق

السباكة

العمل في البنيان

لكي تكون مؤهالً  ،تنطبق جميع المتطلبات التالية( :المتطلبات األولية التي تلبيها)
_____ يجب أن يكون عمرك  16عا ًما على األقل قبل  1يوليو  2022وأكمل عامك الثاني.
_____ يجب أن يكون لديك معدل " )C" (2.0 GPAمع حضور الممتاز في المدرسة.
_____ يجب الحصول على إذن ولي األمر (يجب على الوالد التوقيع على نموذج إخالء طرف)
_____ وافق على الحصول على تصريح عمل الشباب ( NC DOLإذا كان تحت سن )18
_____ توافق على التقيد الصارم بمتطلبات حضور صاحب العمل والتوظيف
_____ يجب أن يكون لديك وسيلة نقل موثوقة من وإلى الفصل والعمل
بحاجة الى مساعدة في النقل ______ نعم _____ ال
_____ يجب أن يكون لديك صورة هوية صالحة
_____ توافق على التقيد الصارم بمتطلبات عمالة الشباب التابعة لـ .NC DOL
توقيع الطالب ___________________________ التاريخ ______________________

الوص ________________ التاري خ ______________
وىل األمر أو
توقيع ي
ي
الوظيف يف المدرسة
يرج إعادة الطلب إىل منسق التطوير
ي

