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 دليل النجاة

 التوظيف والتدريب 

 

 

 التوظيف والتدريب

 إذا كنت تبحث عن عمل أو تدريب، يمكنك زيارة صفحات الويب التالية للحصول على الدعم: 

 
Job Centre Gov.UK  www.gov.uk  

Princes Trust   www.princes-trust.org.uk  

Connexion   www.ychertfordshire.org  

Indeed   www.indeed.com  

Monster   www.monster.co.uk  

Reed    www.reed.co.uk 

Total Jobs   www.totaljobs.com 

CV Library   www.cv-library.co.uk 

 

 دورات مجانية 

ل  والفص  في بما في ذلك الدورات  ،الدورات المجانيةجموعة واسعة من ، فهناك مأن تكون مكلفة جداالدورة التدريبية  ليس على

 والدورات عبر اإلنترنت ودورات التعلم عن بعد.   ةالدراسي 

الدورة التدريبية للحصول على الشروط واألحكام   قّدم، لذلك من المهم االتصال بمإلى أخرى دورة تدريبية من تكتختلف أهلي  قد

 الكاملة. 

 : ارةزي   يمكنكللوصول إلى دورات مجانية 

 
Reed:    www.reed.co.uk/courses/free 

Open Learn:   http://www.open.edu/openlearn/free-courses 

Indeed:   https://www.indeed.co.uk/Free-Training-Courses-jobs-in-
Hertfordshire 

Wenta:   https://www.wenta.co.uk/ 

Vision 2 Learn:  https://www.vision2learn.net/courses 

Future Learn:   https://www.futurelearn.com/courses 

Class Central:  https://www.class-central.com/tag/uk 
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Princes Trust 

The Princes Trust  لتعليم.  لعمل أو  للحصول على هاهي منظمة تساعد الشباب على اكتساب المهارات التي يحتاجون

التي تحتاجها لحضور الكلية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو األدوات أو   بعض األشياء تقديم منحة مع  سيتمكنون أحيانا من

 . المالبس أو المعدات المتخصصة األخرى 

www.princes-trust.org.uk 

 

 المكتبات  حول معلومات 

مجلس مقاطعة هيرتس. االنضمام إلى المكتبة مجاني ويمكن لكل فرد في أسرتك    تحت إشرافالمكتبات في هيرتفوردشاير    تعمل

 . يحمل عنوانك، أحدهما للهويةالخاصة. تحتاج عادةً إلى إحضار نموذجين  تهالحصول على عضوي بمن فيهم األطفال 

أجهزة الكمبيوتر في المكتبة للوصول إلى اإلنترنت مجانًا. عادةً ما يتم تسجيل دخولك لمدة ساعة ولكن قد تتمكن يمكنك استخدام 

 إلى مساعد المكتبة.   تمن استخدام الكمبيوتر لفترة أطول إذا تحدث 

 .بيني 20بـفي المكتبة   هانسخو  المستنداتيمكنك طباعة 

 ستتلقى أيًضا إشعارات بأحداث محلية أخرى. كما تستضيف المكتبة أحداثًا لألطفال غالبًا ما 

 

 

 للعثور على أقرب مكتبة لك، يمكنك زيارة 

www.hertfordshire.gov.uk 

 ثم ابحث عن المكتبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 


