
The International Rescue Committee in Los Angeles, 
in association with 

The Glendale Unified School District 
invites you to join us for 

 

FREE JOB READINESS 
WORKSHOP 

Join us for one of our two-day sessions at our virtual Zoom 
classroom to learn skills in job readiness, finding a job, keeping a 
job as well as how to craft a resume, apply for jobs and where to 
apply for them! We will also provide guidance in finding support 

services in Glendale to make your career path a success. 
 

Fall 2020 Session: 
⇒ November 18th, 2020 
and November 19th, 

2020 5:30pm - 7:00pm 
 
 

Sessions will be provided via Zoom 
(Registration Link below) 

https://rb.gy/ugtzkl 
 
 
 
 

For questions, please email: 

International Rescue Committee in 
Los Angeles 

 CFCP-LA@rescue.org 
 

Arabic, Armenian, Farsi, and Spanish language 
support available 

 
From Harm to Home | Rescue.org 

https://rb.gy/ugtzkl
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The International Rescue Committee in Los Angeles, 
in association with 

The Glendale Unified School District 
invites you to join us for 

 

FREE JOB READINESS 
WORKSHOP 
                                                    ورشة عمل مجانیة جاهزة للعمل

                  انضم إلینا في إحدى جلساتنا التي تستغرق یومین في فصل Zoom  االفتراضي لدینا لتعلم مهارات
         االستعداد الوظیفي والعثور على وظیفة واالحتفاظ بوظیفة وكذلك كیفیة صیاغة سیرة ذاتیة والتقدم للوظائف

        ومكان التقدم لها! سنقدم أیًضا إرشادات في العثور على خدمات الدعم في Glendale إلنجاح مسار حیاتك المهنیة .

 

Fall 2020 Session: 
⇒ November 18th, 2020 
and November 19th, 

2020  
5:30pm - 7:00pm 

 
 

Sessions will be provided via 
Zoomستقدم الصفوف من خالل الموقع ادناه  

(Registration Link below) 
https://rb.gy/ugtzkl 

 
 
 
 

For questions, please email:اذا عندكم اي سؤال اتصلوا الكترونیًا بالموقع ادناه 

International Rescue Committee in 
Los Angeles 

 CFCP-LA@rescue.org 
 

Arabic, Armenian, Farsi, and Spanish language 
support available 

 

https://rb.gy/ugtzkl
mailto:CFCP-LA@rescue.org


Լոս Անջելոսում գործող Փրկարարների միջազգային 
հանձնախումբը 

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի հետ համատեղ 
հրավիրում է ձեզ միանալ մեզ՝ 

 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
ԱՆՎՃԱՐ ՍԵՄԻՆԱՐԻ 

Միացեք մեզ Zoom-ի մեր վիտուալ դասասենյակում 
անցկացվող երկօրյա դասընթացներից մեկին՝ սովորելու 
աշխատանքային պատրաստվածության հմտություններ, 
աշխատանք գտնելու, աշխատանքը պահպանելու, ինչպես 

նաև ռեզյումե կազմելու, աշխատանքի դիմելու հմտություններ և 
թե որտեղ դիմել աշխատանքի: Մենք նաև կտրամադրենք 

ուղեցույց՝ Գլենդելում աջակցման ծառայություններ գտնելու և 
ձեր կարիերայի ուղին հաջողակ դարձնելու համար: 

 

2020թ.-ի աշնանն անցկացվող դասընթացներ՝ 
Նոյեմբերի 18-ին, 2020թ. և 
նոյեմբերի 19-ին, 2020թ., 
երեկոյան ժ. 5:30-7:00-ը 

 
Դասընթացները կանցացվեն Zoom-ով (Ստորև 

առկա է գրանցվելու հղումը)  
https://rb.gy/ugtzkl 

 
 

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք էլ. նամակ ուղարկել՝ 
Լոս Անջելոսում գործող Փրկարարների 
միջազգային հանձնախումբ 
CFCP-LA@rescue.org 

 
Տրամադրվում են թարգմանություններ արաբերենով, 
հայերենով, պարսկերենով և իսպաներենով 

 

https://rb.gy/ugtzkl
mailto:CFCP-LA@rescue.org

