
 التعلیم والتنمیة البشریة
  2022 مقاطعة إمبلایر

 ھل تعلم؟ 
  تستمر الحاجة إلى األفراد في قطاع التعلیم والخدمات البشریة في النمو، خاصة مع تجاوز الطلب للعرض بقدر ملموس. ویعد التقدم في السن

 الیة في معلمي ما قبل المدرسة والمرحلة االبتدائیة والثانویة.للقوى العاملة واالستنزاف والدوران من العوامل الرئیسیة للنقص على مستوى الو
ومواءمة   ویتم اآلن تدشین العدید من المبادرات لتوظیف جیل جدید من المعلمین واالحتفاظ بھم والتي تتضمن المسارات عالیة االستبقاء واإلقامات،

مج التوجیھ، والمنح الدراسیة للخدمة، ومتطلبات القبول المبسطة، واألھم  وتنسیق الممارسات ما قبل المدرسة حتى الصف الثالث وما بعده، وبرا
 من ذلك، تحسین التعویض وظروف العمل.

 
 

 

 ھل انت مھتم بـ؟ 
 إحداث فرق في حیاة اآلخرین •

 إلھام وتحفیز األطفال والشباب  •

 تعلم شيء جدید كل یوم  •

 العمل مع اآلخرین من أجل الصالح العام •

........................................................................................................... 
 

 ھل…؟ 

 تستمتع بمساعدة الناس والتعاطف معھم •

 ومؤثر تمتلك ذكاء عاطفي   •

 تتمتع بمھارات اتصال جیدة والقدرة على االستماع  •

 تمتلك مھارات التفكیر النقدي وحل المشكالت  •
 

 24% (1,727) 
 نمو وظائف متوقع لمدة  

 سنوات  5

 

   
 دوالًرا 20,958 

 متوسط الدخل لكل وظیفة 

 

   
  

عینة من األعمال المحلیة  
 وموارد أصحاب العمل
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 .  2025-2020 وقعات، أصحاب األعمال الحرة؛ تQCEW، الموظفون غیر التابعین لبرنامج QCEW؛ الموظفون التابعون لبرنامج EMSI 2021.03*بیانات سوق العمل المستمدة من 
 
 

 



 
 طرق التوظیف ومعلومات الراتب 

 

 األجر بالساعة (الراتب)*  المسارات المھنیة  الحد األدنى من التعلیم 

+ تدریب ما  شھادة الدراسة الثانویة  
بعد المرحلة الثانویة (على سبیل  

 المثال، الحصول على الشھادة) 
 ر) ألف دوال 29( دوالًرا  14 عمال رعایة األطفال 

 شھادة جامعیة أو شھادة  
 دراسات علیا

 ألف دوالر)  29( دوالًرا  14 أخصائیو المجتمع والخدمة االجتماعیة

 ألف دوالر)  46( دوالًرا  22 العاملون االجتماعیون في مجال الطفل واألسرة والمدرسة 

 ألف دوالر)  48( دوالًرا  23 معلمو المدارس اإلعدادیة، باستثناء تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والتعلیم المھني/الفني

 ألف دوالر)  64( دوالًرا  31 المستشارون والمرشدون في مجاالت التعلیم والتوجیھ والمھن

 ألف دوالر)  71( دوالًرا  34 ة معلمو المدارس االبتدائیة، باستثناء تعلیم ذوي االحتیاجات الخاص 

 ألف دوالر)  102( دوالًرا  49 مدیرو التعلیم

 ساعة في السنة)  2080*تم تقریب األجور بالساعة على مستوى الدخل وتقدیم الرواتب كأمثلة على ما یمكن للعمال أن یكسبوه إذا عملوا بدوام كامل (

....................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 ھل الزلت غیر متأكٍد من اھتماماتك؟ 
وسیساعدك على استكشاف  ! )/https://www.cacareerzone.org/ip(  استعن بملف تعریف االھتمامات في منطقة التوظیف في كالیفورنیا

 األھداف بناًء على اھتماماتك. وقد یساعدك المستشار الوظیفي في مدرستك أیًضا في تقییم اھتماماتك المھنیة بشكل أكبر. 
.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 كیف تعرف المزید عن الوظائف
 مج التعلیم المھني في كلیة. تحدث إلى المعلمین والمستشارین حول االستكشاف الوظیفي، والمسارات الوظیفیة في مدرستك، وبرا •
 تحدث إلى العائلة والجیران والموجھین حول مسار تعلیمھم وكیف اختاروا حیاتھم المھنیة. •
  ) في المدرسة الثانویة، قم بزیارةCTEإلیجاد البرامج في كلیات التي تتوافق مع مسارات التعلیم الفني المھني ( •

https://programfinder.com/ . 
 . finder/-program-https://careered.org/college للتعرف على برامج التعلیم المھني المقدمة في كلیات المجتمع، قم بزیارة •

 

 

  

 
 

 لمعرفة برامج كلیات المجتمع في التعلیم والتنمیة البشریة CareerEd.orgموقع  تفضَّل بزیارة
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