
 والحكومة العامة السالمة
 2022 دییجو  سان  مقاطعة

 

 تعلم؟  ھل

 أثناء أقل  لضربة تتعرض والصحة العامة السالمة مجاالت أن إال  ،100% بنسبة للركود تقاوم وصناعات وظائف وجود عدم من الرغم  على
 .والوالیات المدن لحكومات أولویة ائًماد العامة والسالمة الصحة مجاالت وستظل. دائًما خدماتھا  على الطلب  بفضل وذلك الركود

 

 
 

 
 بـ؟  مھتم انت ھل

 بالحیاة االستمتاع من والمزید األقل،  والضغط  الوظیفي، االستقرار •
 لمجتمعك العامة  الصحة  على المباشر التأثیر •
 اآلخرین حیاة  على اإلیجابي التأثیر مع یأتي الذي الشخصي  الرضا •
 ثابتًا  دافعًا  ریوف  بالتحدیات مليء  مجال في  العمل •
 مادیًا مربحة  مھنة •

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

 ؟ … ھل
 فرق   بإحداث وتستمتع اآلخرین مع تتعاطف •
 ورؤیة   مھمة في  والتعاون بالتواصل تستمتع •
 التواتر سریعة  بیئة في  تعاوني بشكل  العمل  في  ترغب •
 المتوسط  من أعلى  بإجادة قویة   وكتابیة شفھیة  اتصال  مھارات تمتلك •
 إشرافیة  ومھارات  للبدء، ذاتي  وحث قیادیة،  سمات تمتلك •

 1% (2,387) 
   لمدة  متوقع وظائف نمو
 سنوات  5

 

   
 دوالًرا  190,668 

 وظیفة  لكل  الدخل متوسط
 

   
  

  العمل   أصحاب   من   عینة 
 لمحلیین ا 

City of San Diego Fire 
and Rescue 

United States Postal 
Service 

Superior Court South 
County Division 

an Diego County Sheriff 

San Diego Central 
Library 

City of Poway 

National City Police 
Department 

Superior Court of 
California 

County Surveyor 
 

 

 

 
 

 . 2025-2020 توقعات الحرة؛  األعمال أصحاب ،QCEW لبرنامج التابعین غیر الموظفون ،QCEW لبرنامج التابعون الموظفون  ؛EMSI 2021.03 من المستمدة  العمل سوق بیانات*
 
 
 



 
 الراتب  ومعلومات  التوظیف طرق

 

 *)اتب الر(  بالساعة  األجر المھنیة  المسارات  التعلیم  من  األدنى  الحد 

  تدریب + شھادة الدراسة الثانویة  
  على( الثانویة  المرحلة بعد ما

  على  الحصول المثال، سبیل
 ) الشھادة

 )دوالر ألف 31( دوالًرا  15 الترفیھیة الحمایة  خدمات   عمال من وغیرھم التزلج ودوریات  اإلنقاذ رجال 

 )دوالر ألف 37( دوالًرا  18 والتراخیص والبلدیات  المحاكم كتبة

 )دوالر ألف 42( دوالًرا  20 البرید  بمصلحة البرید ُسعاة

 )دوالر ألف 58( دوالًرا  28 اإلطفاء  رجال 

   شھادة  أو  جامعیة  شھادة
 علیا دراسات 

 )دوالر ألف 60( دوالًرا  29 الفوتوغرافیون والمصورون الخرائط  رسامو

 )دوالر ألف 67( دوالًرا  32 السیاسة  علماء

 )دوالر ألف 73( دوالًرا  35 اإلصالحي  العالج  وأخصائیو المراقبة  ضباط

 )دوالر ألف 79( دوالًرا  38 المّساحون 

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

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

 اھتماماتك؟  من  متأكدٍ  غیر الزلت  ھل
  بناءً  األھداف استكشاف على سیساعدك  و !)/https://www.cacareerzone.org/ip(كالیفورنیا في  التوظیف منطقة  في  االھتمامات تعریف بملف استعن

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

 
 الوظائف عن  المزید تعرف كیف

 . المجتمع كلیة في المھني مالتعلی  وبرامج مدرستك، في  الوظیفیة  والمسارات الوظیفي، االستكشاف  حول  والمستشارین المعلمین إلى  تحدث •
 .المھنیة حیاتھم  اختاروا وكیف تعلیمھم مسار  حول  والموجھین والجیران  العائلة  إلى  تحدث •
 بزیارة قم  الثانویة، المدرسة في ) CTE( المھني الفني  التعلیم مسارات مع تتوافق  التي المجتمع  كلیات في  البرامج إلیجاد •

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

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 .والحكومة   العامة السالمة  في المجتمع  كلیات برامج لمعرفة CareerEd.org موقع  بزیارة تفضَّل 

 

https://www.cacareerzone.org/ip/
https://programfinder.com/
https://careered.org/college-program-finder/

