
 
 

 تعلیمات طلب وظیفة عبر االنترنت
http://www.everettsd.org/jobs 

 

التقدیم على وظیفة فى منطقة افریت التعلیمیة.  فينشكرك على اھتمامك   
 

عبر االنترنت. المعلومات التى تقدمھا آمنة وسوف تعامل بسریة.یرجى قراءة المعلومات التالیة بعنایة قبل اكمال استمارة التقدیم على وظیفة   
 

۰وكلمة السر الكترونيالطلب الجدد: ابداء طلب الوظیفة. عند البدء فى عملیة الطلب، سوف یطلب منك ان تدخل عنوان برید  مقدمي۰        
 

Frontline   طلب الوظیفة الخاص بنا أتبدعندما  اإللكترونيفعال، سیتم التعرف علیك عن طریق عنوان بریدك    حساب لدیك كان ان  ۰
                                                                    معلومات ذات صلة. الستیرادویتاح لك الفرصة 

  
. لن یتم تقدیم مطلوبة طلبك دقیقة. الحقول المْوشرعلیھا بعالمة النجمة الحمراء  30 حوالياكمال طلب الوظیفة عبر االنترنت  سیستغرق ۰       *  

                                                                            اال إذا أكملت جمیع الحقول. یجب ادخال التواریخ بالصیغة المبینة.
 

عند االنتھاء من كل صفحة، استخدم زر الصفحة التالیة  Next Page ۰  الذي في األسفل. سیكون ھناك قائمة على الیسار الطالعك على التقدم
                                                                                                                                                                  حرزتھ.ا

 
ننح. التعلیمیة افریت بمنطقة العاملین شئون قسم الى طلبك یرسل وسوف Submit ۰ عند االنتھاء من جمیع األجزاء، یمكنك نقر على زر قدم

        واضافات یمكنك ان تعود لطلب الوظیفة الخاص بك ألجراء تغییرات  انھ نوصى بأن تطبع نسخة من الطلب الكامل بعد تقدیمة لسجالتك. تذكر،
                                                                         یجب ان یكون لدیك تعریف المستخدم وكلمة السر.حسب االحتیاج، لكن 

 
.عند تقدیم استمارة طلب الوظیفة عبر االنترنت، سوف تتلقى اثبات یفید بأن طلب الوظیفة الخاص بك تم تقدیمھ الى منطقة افریت التعلیمیة۰  

 
ال كمال  الوثائق المطلوبة: استمارة الطلب عبر االنترنت ھي واحدة فقط من العدید من ةیرجى مالحظ

                  الطلب. ارجع الى تلمیحات مفیدة في الجانب العكسي من ھذه النشرة.
 
 

التعلیمیة ال تمیز على أساس الجنس او العرق او العقیدة او الدین او اللون او األصل القومي او السن او الجندي منطقة افریت  
المخضرم بتسریحھ او الوضع العسكري، او التوجھ الجنسي بما في ذلك التعبیر الجنسي او الھویة، او وجود أي إعاقة حسیة    

اإلعاقة في برامجھا وانشطتھا، وتوفر  ذويب مدرب او خدمة الحیوان من قبل شخص من او بدنیة، او استخدام دلیل كلاو عقلیة،   
                                                                  متساویة لجمعیة الكشافة وغیرھا من المجموعات الشبابیة المعینة.فرص 

 

ت حول سیاسات عدم التمییز ھم:          الموظفین المعینین للتعامل مع استفسارا     
Affirmative Action Office – Carol Stolz, cstolz@everettsd.org, 425-385-106 

Title IX Officer – Randi Seaberg, rseaberg@everettsd.org, 425-385-4104 
504 Coordinator – Becky Ballbach, rballbach@everettsd.org, 425-385-4063 

ADA Coordinator – Becky Clifford, bclifford@everettsd.org, 425-385- 
Address: 3900 Broadway, Everett, WA 98201
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 الوثائق التي ستحتاج الیھا إلكمال طلب الوظیفة:

)وقدرات ومعلومات مھارات، ذلك في بما نفسك، بھ تعرف خطاب( المقدمة خطاب  ←        
        ← الذاتیة السیرة  
المعتمدین) للمقدمین التوصیة خطاباتل بد مقبول التنسیب ملف( توصیة خطابات 3   ←       
كشف درجات الدراسة (اذا انطبق)   ←        
ات مرجعیة (متوفرة على موقع طلب الوظیفة)استمار 2  ←        
* لوالیة واشنطن الجنسي السلوك سوء بیانات إطالق استمارة   ←      
من موقع االنترنت الخاص بالمنطقة  للتحمیل ةمتاح*              

 
اتـــتلمیح  
دةــــمفی  

 معلومات عامـــة…

                                    یجب اإلجابة على عك. ماجراء مقابلة  سیتم إذاالحذر عند اكمال الطلب عبر االنترنت، المعلومات المقدمة سوف تستخدم لتحدید ما  توخى   ۰
لوظیفة المقدم علیھا.باستثناء تلك التي ال تنطبق على اجمیع األسئلة بالكامل   

 
  ۰سیتم فحص مواد الطلب من قبل اإلدارة و/او قسم شئون العاملین. سیتم فحص الطلبات الكاملة فقط    ۰ 

 
سوف یخطر قسم شئون العاملین مقدمي الطلبات الذین تم اختیارھم ألجراء مقابلة.   ۰      
    
   مات قبل او بعد المقابلة الشخصیةعند االقتضاء، یمكن ان تدار تقیی ۰    
 

السابقین كجزء من عملیة االختیاراو /سیتم االتصال بأصحاب االعمال الحالیین و ۰       
 

  .حالما قدمت طلبك، یمكنك العودة الیھ والقیام بتغییرات/حذف في أي وقت ۰        
 

دیسمبر. یمكنك إعادة تفعیل ملفك مع  31سوف یتم الغاء فاعلیة جمیع الطلبات یوم ستبقى الطلبات ساریة المفعول وفى الملف لمدة عام واحد.  ۰
      ینایر، لتجدید معلوماتك وتقدیم الطلب.  1منطقة افریت التعلیمیة بالعودة الى طلبك بعد 

 
 

           بدیل)كبیانات سوء السلوك الجنسي لوالیة واشنطن لكل منطقة تعلیمیة عملت بھا (بما في ذلك  إطالق: یجب اكمال استمارة یرجى مالحظة
 

 4:30صباحاً و  7:30بین الساعة  4100-385-425 ان كان لدیك مشاكل او أسئلة باستخدام الطلب عبر االنترنت، یمكنك االتصال ب
  مساءاً   

 employmentsrv@everettsd.org  او أرسل برید الكترونى الى 
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