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 ) نظام يدعم الباحثين عن عمل( هو نظام تدعمه الحكومة حتي يستطيع الأشخاص الذين لا يحصلون على تأمين العمل
يعًا على عمل.  يوهوكين( العثور سر )قو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※لمن يرغب في معرفة المزيد في هذا الشأن يُرجى الإستفسار في هالوواكو بالمدينة التي تسكنون بها .  
 

شروط الحصول على الدعم  ● 
 كل الآتي④～①

تتقدمون بطلب للبحث عن عمل في هالوواكو.   ① 
لم تدخلون في تأمين العمل، لم تحصلون على إعانة مالية للبطالة )شيتسوجيوكيوفو(.  ② 
لديكم القدرات وشعور بالرغبة في العمل.  ③ 
إعتراف هالوواكو بضرورة الدعم.  ④ 

 )مثال( الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على إعانة مالية للبطالة.    
للبطالة ول كن لم يتقررعملهم الجديد.الأشخاص الذين حصوا على إعانة مالية   

 

 وجد نظام يدعم الباحثين عن عمل)كيوشوكوشا شيئن سيضو(!
 

 

)هو تدريب من أجل تنمية مهاراتكم حتى 
 تستطيعون العثور على عمل(

مساعدة هالوواكو ل كم 
 في البحث عن عمل

يب العمل(  )تدر
 )شوكوجيو كون رين(

العثور على عمل 
 بسرعة

يب  )مال تحصلون عليه من أجل تنمية  العمل)شوكوجيوكون رين جوقو كيوفو كين(إعانة مالية لحضور تدر
 مهاراتكم(.
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 الأشخاص الذين فقدوا عملهم الذي يديرونه بأنفسهم.
 الأشخاص الذين تخرجوا من المدرسة ولم يتقرر عملهم.

 
 ●بخصوص )تدريب العمل(

تستطيعون فيه تعلم مهارات أساسية في فترة قصيرة حتى تصبحون قادرون على العمل. ←         )كورس أساسي(   
ية لنوعية العمل الذي ترغبون فيه.  تستطيعون فيه تعلم مهارات ضرور ←          )كورس تدريبي ( 

 6حتى ستة أشهر ～ 2من شهرين 1مدة التدريب: لل كورس    
 لمعرفة المعلومات بالتحديد. من فضل كم الإطلاع على خدمة الإنترنت ل هالوواكو  

（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/） 
 

 ●بخصوص )إعانة مالية لحضور تدريب العمل(  
 ＜المحتوى＞

ين في الشهر100.000  
 وهذا المال من أجل الذهاب إلى مكان)تدريب العمل(

 المال من أجل السكن（※）
حالة تغيير مكان السكن من أجل التدريب.ما أقرت هالوواكو بضرورته في  （※） 

 

 

 
ين.80000دخل كم الشهري أقل من  ① 

ين في الشهر.250000دخل أسرتكم كلها أقل من  ② 
ين.3000000الممتلكات المالية لأسرتكم كلها )المدخرات إلخ( أقل من  ③ 

عدم إمتلاككم الآن لأراض.مباني فيما عدا سكنكم.  ④ 
 ⑤حضوركم للتدريب بالكامل.

ألا يوجد أحد في الأسرة يحصل على نفس ال إعانة المالية.  ⑥ 
 ⑦ ألا تكونوا قد حصلتم على إعانة مالية بشكل غير عادل كذبًا مثلًا في خلال الثلاثة أعوام الماضية.

 
وواكو أثناء التدريب وبعد إنتهائه أيًضا لل إستفسار عن العمل)شوكوجيوصودان(* يجب عليكم الذهاب إلى مكتب هال  

 
 في حالة إنكم لا تستطيعون المعيشة بال ) إعانة مالية لحضور تدريب العمل( وحدها يمكنكم أخذ ُسلفة مالية

 )يجب تسديدها في المستقبل(. 

 ＜شروط الحصول على المال＞
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 برجاء الإستفسار من هالوواكو عن التفاصيل.
 

 ● الإجراءات
 إجراءات ال إجراءات الحصول على التدريب

 「إعانة مالية لحضور تدريب العمل」

.التقديم على طلب البحث عن عمل لدى هالوواكو في1  
المنطقة التي تسكنون بها.   

 إخبار بأنكم تودون إستخدام )نظام يدعم الباحثين عن عمل(
 

 إخبار بأنكم تودون الحصول على إعانة مالية

↓ 

كورس التدريب لدى هالوواكو.. إختيار 2  
 

 الحصول على المستندات. الأوراق
♦ اللازمة للفحص المسبق للإعانة المالية   

↓ 

. التقديم على طلب التدريب لدى هالوواكو.3  
 

 ملئ المستندات الخاصة بالفحص
♠ المسبق لل إعانة المالية وتسليمها   

↓ 

التدريب.. تقديم الطلب لدي المكان الذي ستأخذون فيه 4   

↓ 

. أخذكم الإختبار الخاص بالمكان الذي ستدربون فيه)المقا5
 بلة الشخصية و الإختبارالتحريري(

برجاء الإستفسار لدى هالوواكو فيما يخص المقابلة الشخصية 
 و الإختبار    التحريري والتحضير لهما.

 

↓ 

. إذا جاءكم خبر )النجاح(6  
 الحصول على وثيقة خطة الدعم الوظيفي 

 )شوشوكو شيئن كيكاكوشو( لدي هالوواكو

 الحصول على نتيجة الفحص المسبق             
 الحصول على المستندات للتقديم

↓ 
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. أخذ التدريب7  
    ال إستفسار عن العمل في اليوم المحدد لدي هالوواكو. 

الذي     ستذهبون فيه إالتقديم على ال إعانة المالية في الوقت 
 لى هالوواكو لل إستفسار عن

العمل.  

※لا يمكنكم الحصول على ال  إعانة مالية لحضور تدريب العمل في الحالات التالية:
 يُرجى توخي الحذر

ُحدد.   إذا لم تذهبوا إلى هالوواكو في اليوم الم ・ 
إذا لم تذهبوا / تأخرتم / غادرتم مًبكرًا )ولو لمرة( التدريب.   ・ 

 )هناك حاجة لمستندات إثبات في حالة وجود سبب.برجاء الإستفسار في هذا الشأن(

 ●للإستفسار
 هالوواكو بالمدينة التي تسكنون بها.

（ 2020الجاري  5شهر  ） أماكن هالوواكوقائمة المترجمين في   
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf 

 المراجع. المصادر
（بخصوص نظام يدعم الباحثين عن عمل( )وزارة الصحة والعمل والرعاية الإجتماعية(

 「يوجد نظام يدعم الباحثين عن عمل！」（وزارة الصحة والعمل والرعاية الإجتماعية）

ية للفحص المسبق ل   إعانة مالية لحضور تدريب العمل المستندات. الأوراق الضرور ♠ 

 مستندات لمعرفة رقمكم الخاص )مثال: بطاقة ماينمبا باللغة اليابانية(
 بطاقة الإقامة

（♦） وواكوالأوراق التي حصلتم عليها لدى هال
 بالإضافة إلى مستندات محددة )لمزيد من التفاصيل برجاء الإستفسار لدى هالوواكو(.
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