کارآموزی

چیست؟

کارآموزی ثبتشده ،شغل پولی است .کارآموزها همزمان
با کارکردن در شغل مربوطه ،از استادكاری ماهر و
آموزشهای مربوطه کالسی ،آموزش میبینند .کارفرما یا
انجمن از کارآموز حمایت میکند و دستمزد او براساس
مقیاس حقوق مترقى پرداخت میشود.

توجه :اداره کار مریلند افراد را برای
برنامههای کارآموزی انتخاب نمیکند .سپانسر
و یا کارفرمایان کارآموزان را مستقیما ً
استخدام میکنند.
کل بودجه سال مالی  2021برای برنامه کارآموزی شغلی  2,637.107دالر است.
 )73%( $1,913,356از طریق هدایای متعدد و چندین سالۀ اداره کار آمریکا تأمین
میشود )27%( $723,751 .دیگر از طریق منابع غیر فدرالی تأمین میشود.

چطور کارآموز استخدام کنم؟

شغل ایده آل

مرحله  :1با شمارۀ ( 2246-767)410جستجوگر
کارآموزی در تماس شوید.
مرحله  :2جستجوگر کارآموزی شما را با برنامه کارآموزی
موجود مرتبط میکند یا به شما کمک میکند یک برنامه
کارآموزی اختصاصی ثبتشده طراحی کنید.
مرحله  :3ما با شما مشارکت میکنیم و برنامه شما را برای تأیید
به شورای کارآموزی و آموزش مریلند ارائه میکنیم.
مرحله  :4استخدام کارآموزان خود را آغاز
کنید! ما میتوانیم در یافتن استعداد از طریق
مراکز شغلی آمریکایی سرتاسر ایالت به شما
کمک کنیم.

استخدام

چرا کارآموز استخدام کنید؟
•
•
•
•
•

نیروهای کار خود را فراهم کنید.
هزینههای تغییر را کاهش دهید.
بهرهوری را باال ببرید.
برای جانشینى کارمندان برنامهریزی کنید.
از طرحهای مالی استفاده کنید.

چطور کارآموز شوم؟

شغل ایده آل

شما

مرحله  :1برای مشاهدۀ لیست مشاغل موجود از سایت
 occupations.mdapprenticeship.comبازدید کنید.
مرحله  :2برای برقراری ارتباط با جستجوگر کارآموزی که شما
را با فرصتهای کارآموزی موجود مرتبط میکند با (-767)410
 2246تماس بگیرید یا به info@mdap-
 prenticeship.comایمیل بفرستید.
مرحله  :3مستقیما ً به سپانسر برنامه یا کارفرما درخواست
دهید.
◼  18سال داشتن ◼ موتر داشتن ◼ معتاد نبودن
◼ مدرک لیسه (ذریعه فارغ التحصیلی لیسه  ®GEDیا )NEDP
را داشتن
◼ از نظر جسمی بتوانید کارهای مورد نیاز را انجام دهید

چرا کارآموز شوید؟

اگر آماده داشتن رؤیاهای بزرگ و پرورش استعدادهای خود
هستید،
کارآموزی برای شما مناسب است.

•
•
•
•
•

همزمان با یادگیری ،پول بدست آورید.
پتانسیل درآمدی خود را باال ببرید.
طرفدار داشته باشید.
بدهی دانشگاهی نداشته باشید.
ارتباطات شغلی-حرفهای برقرار کنید.

