
دعم التوظيف
مْن المنوط بتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم التوظيف؟

تتوفر خدمة التوظيف لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاًما فأكثر، المسجلين في عيادة ممارس عام في كينجستون 
وتشيلسي أو كوينز بارك ومناطق بادنغتون في وستمنستر. هذه الخدمة مخصصة لألشخاص:

ذوي االحتياجات الصحية العقلية الثابتة طويلة المدى	 
الذين يمكن دعمهم في إعداد رعاية أولية	 
الذين يهتمون باألفراد ممن تنطبق عليهم معايير الخدمة. 	 

يمكن لخدمة التوظيف المقدمة من Community Living Well مساعدتك إذا رغبت في العثور على عمل أو عند 
مواجهتك صعوبات في وظيفتك الحالية بسبب أحد المشكالت المتعلقة بالصحة العقلية.

ما هو الدعم الذي توفره خدمة التوظيف؟
يقدم فريق العمل المعني بالتوظيف في Community Living Well مجموعة من خدمات الدعم بما في ذلك 

المعلومات والنصائح والتوجيهات لمساعدتك في الحصول على فرص للتوظيف والتدريب والتعليم أو الحفاظ على 
وظيفتك الحالية. 

يمكن لمستشار التوظيف الخاص بك تقديم المساعدة فيما يلي:
العثور على العمل المناسب لك	 
العودة إلى العمل بعد الحصول على إجازة مرضية 	 
البقاء في العمل و / أو التعامل مع التعديالت الجارية في مكان العمل	 
معرفة حقوقك الوظيفية.	 

كما تدعمك خدمة التوظيف من Living Well Living من خالل تعلم مجموعة واسعة من المهارات لمساعدتك في 
الحصول على وظيفة. 

ويتضمن ذلك ما يلي:
كيفية البحث عن وظيفة	 
كيفية كتابة السيرة الذاتية والخطاب التعريفي	 
كيفية ملء استمارة طلب التقدم للحصول على وظيفة	 
كيفية االستعداد إلجراء مقابلة شخصية.	 
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لم يكن 
بإمكاني العودة إلى 

العمل بدون مساعدتك.



الدعم الفردي
سيعمل مستشار التوظيف معك لوضع خطة عمل لمساعدتك في تحديد أهدافك، والتدابير التي تحتاج إلى اتخاذها لتحقيق 
هذه األهداف باإلضافة إلى أي احتياجات دعم أخرى قد ترغب بها سواًء أكنت تبحث عن عمل مدفوع األجر، أو كنت 

ترغب في الحصول على خبرة في أحد األعمال، أو التطوع، أو التدريب، أو إذا كنت بحاجة إلى دعم في وظيفتك 
الحالية.  

البحث عن وظيفة 
يمكننا تقديم المساعدة من أجل:

البحث عن وظيفة - بما في ذلك تحديد أفضل 	 
األماكن للبحث عن نوع العمل المفضل لديك

تحديث سيرتك الذاتية/ إنشاء سيرة ذاتية جديدة	 
استكمال استمارة طلب الحصول على وظيفة	 
التحضير إلجراء مقابالت التوظيف	 
الكشف عن صعوبات الصحة العقلية لديك 	 

ألصحاب العمل المحتملين
فهم حقوقك في مكان العمل.	 

خبرة العمل والعمل التطوعي والتدريب والتعليم 
يمكن لمستشار التوظيف أن يساعدك إذا كنت مهتًما 

بالمشاركة في عمل تطوعي أو عمل غير مدفوع 
األجر. وقد تكون خبرة العمل أو التطوع جزًءا أساسيًا 

من خطة عملك. وفي حال تحديد أي تدريب أو 
تعليم إضافي من شأنه أن يساعدك في تحقيق أهدافك 

الوظيفية، فيمكن لمستشارك المساعدة في الحصول على 
ذلك أيًضا.

فيما يتعلق بهؤالء ممن يعملون في وظائف 
خالل الوقت الحالي ويرغبون في الحصول على 

دعم في العمل/ العودة إلى العمل
يمكننا تقديم المساعدة من خالل:

تحديد عوامل الضغط في العمل والنظر في 	 
التعديالت المحتملة

تقديم المشورة بشأن التشريعات ذات الصلة )أو 	 
إحالتك للحصول على المشورة القانونية إذا لزم 

األمر(
التفاوض مع صاحب العمل من أجل عودة تدريجية 	 

إلى العمل أو أداء واجبات معدلة.

يعتمد الدعم الذي نقدمه لك على حالتك الفردية.

دعم صاحب العمل
يمكننا أيًضا دعم صاحب العمل الخاص بك عبر طرق 

متنوعة )بناًء على موافقتك( أو إعطائك األدوات 
الالزمة للتعامل مع المشكالت التي تواجهها في مكان 

العمل. 

يمكننا تقديم المساعدة من خالل:

تقديم المشورة والدعم بشأن كيفية التعامل مع 	 
شخص مصاب بحالة لها صلة بالتوتر و / أو 

بالصحة العقلية
تنفيذ تعديالت معقولة	 
توفير معلومات حديثة بشأن التشريعات ذات الصلة	 
تقديم دعم في موقع العمل	 
تحديد التسلط في مكان العمل أو المضايقة أو 	 

التمييز
عقد دورات تدريبية بشأن الوعي بالصحة العقلية.	 

Community Living Well هي ثمرة تعاون بين هيئة الخدمات الصحية الوطنية وشركاء 
القطاع التطوعي. 
 .Kensington and Chelsea Mind ويتم تقديم دعم األقران من خالل مؤسسة
Kensington and Chelsea Mind هي مؤسسة خيرية مسجلة تحت رقم 1002986

ما الذي يمكن أن تتوقعه من جانبنا 
الدعم والمشورة بشأن التوظيف والعمل التطوعي والتدريب والتعليم	 
خطة عمل فردية لتحديد أهدافك. كما أنها ستحدد أي احتياجات الزمة للدعم دعم قد تكون لديك	 
نصائح وإرشادات محايدة - نحن ال نشجع أي خدمة أو مقدم تدريب بعينه	 
ما يصل إلى 15 جلسة فردية مع مستشار التوظيف الخاص بك	 
نعمل في شراكة مع خدمات التوظيف األخرى في المنطقة، ويمكن أن نحيلك إلى أي منها إذا ما استقر لدينا أنهم 	 

مؤهلون لتلبية احتياجاتك على نحو أفضل. 

Community Living Well هي ثمرة تعاون بين هيئة الخدمات الصحية الوطنية وشركاء القطاع التطوعي. 
SMARTو Jobs in Mind يتم تقديم دعم التوظيف من مؤسسات

Jobs in Mind هي مؤسسة خيرية مسجلة تحت رقم 801945
SMART هي مؤسسة خيرية مسجلة تحت رقم 292787


