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Ձեր բիզնեսի վերաբացումը և
աշխատողների վարձելը
Զբաղվածության զարգացման վարչությունը (EDD) առաջարկում է արժեքավոր անվճար ծրագրեր,
ռեսուրսներ և ծառայություններ, որոնք կօգնեն ձեզ վերաբացել ձեր բիզնեսը:

Ընդգրկվեք Աշխատանքի
փոխանակման ծրագրում

º

Work Sharing program հասանելի է ցանկացած գործատուի,
որն ունի արտադրության, ծառայությունների կրճատում
կամ այլ պայմաններ, որոնք կարող են ձեզ համար
հանդիսանալ որպես աշխատանքից ազատման
այլընտրանք: Այն կարող է տրամադրել գործազրկության
մասնակի արտոնություններ՝ կրճատված աշխատանքային
ժամերը լրացնելու համար՝ օգնելով ձեզ խուսափել
աշխատանքի ընդունման և վերապատրաստման հետագա
ծախսերից՝ կապված բիզնեսի պայմանների բարելավման
հետ:
Եթե համաճարակի ընթացքում դուք բուռն եք աշխատել կամ
աշխատանքից հեռացրել եք աշխատողներին, Work Sharing
ծրագիրը կարող է օգնել ձեզ՝ վերադարձնել աշխատողների
կրճատված ժամերը: Այս աշխատողները կարող են
շարունակել ստանալ լրացուցիչ 300 դոլար շաբաթական՝
ֆեդերալ գործազրկության նպաստների տեսքով, ինչպես նաև
ստանալ իրենց աշխատավարձի մի մասը, որը
սուբսիդավորվում է իրենց կանոնավոր գործազրկության
նպաստներից: Ֆեդերալ կառավարությունը հոգում է
աշխատանքի փոխանակման ծրագրով նպաստների 100%
ծախսերը:
Վերջերս EDD-ն ավտոմատացրել է Work Sharing ծրագիրը և
ամենշաբաթյա վկայագրման գործընթացը, ինչը թույլ է
տալիս գործատուներին և աշխատողներին ավելի արագ ու
ավելի հեշտ օգտվել այս արժեքավոր ծրագրի
առավելություններից:

Լրացրեք Ձեր թափուր
աշխատատեղերը
SM

CalJOBS ազատ աշխատուժի փոխանակման համակարգ
է, որը ձեզ հնարավորություն է տալիս անմիջապես մուտք
գործել նահանգի ամենամեծ դիմողների խումբ օրը 24 ժամ՝
շաբաթը յոթ օր: CalJOBS-ի միջոցով կարող եք՝
• Հրապարակել անսահմանափակ թափուր
աշխատատեղեր:
• Օգտվել 24-ժամյա վիրտուալ հավաքագրողի
ծառայությունիցց՝ որակավորված թեկնածուներ
գտնելու համար:
• Կապ հաստատել պոտենցիալ թեկնածուների հետ:
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Կապ հաստատել Կալիֆոռնիայի
Ձեր տեղական ամերիկյան
զբաղվածության կենտրոնի հետ
America’s Job Center of CaliforniaSM (AJCC) նահանգի
զբաղվածության ծառայություններ մուտք գործելու
ձեր հեշտ հնարավորությունն է: AJCC-ի
աշխատակիցները կարող են օգնել ձեզ բավարարել ձեր
աշխատանքի տեղավորման կարիքները՝ առաջարկելով՝
• Կենտրոնացված արշավներ ձեր բիզնեսի համար՝
անձնակազմի հավաքագրման նպատակով։
• Թեկնածուների ընտրության և հարցազրույց
անցկացնելու համար նախատեսված
տարածքներ և ծառայություններ:
• Ռեզյումեների որոնում՝ ըստ թափուր աշխատատեղերի
ձեր տվյալների։
• Աջակցել թափուր աշխատատեղերի
տոնավաճառների անցկացմանը՝ ըստ վիրտուալ
կամ անհատական հասանելիության:
• Ռեսուրսներ ձեր վերապատրաստման կարիքները
բավարարելու համար՝ ներառյալ աշխատանքի
փոխհատուցման օգնությունը և այլ
սուբսիդիաներ:
• Սեմինարներ այնպիսի թեմաների շուրջ, ինչպիսիք
են աշխատաշուկայի պայմանները, աշխատանքային
օրենսդրությունը, անձնակազմի խնդիրները,
աշխատավարձի հարկը, գործազրկության
ապահովագրությունը, հաշմանդամության
ապահովագրությունը և այլն:
Այցելեք մեր Office Locator նահանգի ողջ տարածքում
AJCC-ի գրեթե 200 վայրում:

Ստացեք աշխատաշուկայի մասին
տեղեկատվություն
State and local labor market data ու տեղեկատվությունը
հասանելի են ձեզ՝ օգնելու պլանավորել ձեր բիզնեսի
ընդլայնումը, տեղափոխումը և հետագա աշխատանքի
ընդունման և վերապատրաստման կարիքները: Հազարավոր
արդի վիճակագրական տվյալները ներառում են
աշխատավարձի և դրույքի մասին տվյալները,
մասնագիտական թրենդները, ժողովրդագրական
տեղեկատվությունը, զբաղվածության վիճակագրությունը և
այլն: Այցելեք CalJOBS՝ աշխատաշուկայի ծառայությունների
ցանկը գտնելու համար: Անհատականացված
ծառայություններ, տվյալներ կամ մեր առաջարկածի մասին
լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմեք local
Labor Market Consultant (PDF):
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Ձեր բիզնեսի վերաբացումը և
աշխատողների վարձելը
Զբաղվածության զարգացման վարչությունը (EDD) առաջարկում է արժեքավոր անվճար ծրագրեր,
ռեսուրսներ և ծառայություններ, որոնք կօգնեն ձեզ վերաբացել ձեր բիզնեսը:

Օգտվել այլ ռեսուրսներից
ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Tax credits տրամադրվում են այն գործատուներին, ովքեր
աշխատանքի են ընդունում որոշակի թիրախային խմբերից,
որոնք կանգնած են աշխատանքի տեղավորման խոչընդոտների
առջև։

ՀԱՎԱՏԱՐՄՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ

Fidelity Bonding Program տրամադրում է կապի ծառայություններ,
որոնք կօգնեն մեղմել գործատուների խնդիրները նախկինում
իրավախախտ և ռիսկային խմբից դիմողներին աշխատանքի
ընդունելու հարցում: Մեր պարտատոմսերի ծրագիրը
գործատուներին, աշխատակիցներին և ամբողջ նահանգում
AJCCS-ով աշխատանք փնտրողներին տրամադրվում է անվճար:

ՀԱՐՑԵՐ EDD-ին

ՏԵՂԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ԿՈՄԻՏԵՆԵՐ

CAL/OSHA COVID-19

Ask EDD ծրագիրը գործատուներին տրամադրում է հարմար
առցանց հնարավորություն՝ տեղեկացնել աշխատակիցներին, ովքեր
կարող են հրաժարվել հարմար աշխատանքի առաջարկից: Առանց
պատճառի դա անելը կարող է ազդել աշխատողի՝ գործազրկության
նպաստ ստանալու իրավունքի վրա: Գործատուները կարող են
ավելին իմանալ YouTube video միջոցով Հարցեր EDD-ին
տեղեկատվության տրամադրման ընթացքի մասին:
Local Employer Advisory Councils անկախ, շահույթ չհետապնդող
կազմակերպություններ են, որոնք աշխատում են EDD-ի հետ՝
Կալիֆոռնիայում զբաղվածության ծառայությունների որակը
բարելավելու համար: Մասնակցեք
աշխատավայրում աշխատանքային իրավունքին, կադրային
հարցերին և ռազմավարություններին նվիրված սեմինարներին և
կոնֆերանսներին: Իմացեք, թե ինչպես խնայել ժամանակը և
գումարը և հնարավորություն ունենալ կապ հաստատել այլ
գործատուների հետ:
Cal/OSHA COVID-19 Guidance and Resources կարող են օգնել ձեզ
տեղեկացված լինել, թե ինչպես կարելի է պաշտպանել ձեր
աշխատողներին և ձեր աշխատավայրը COVID-19 համաճարակի
ընթացքում:
Այցելեք Employers: Reopening Your Business and Hiring Employees
առկա ծրագրերի և ծառայությունների մասին լրացուցիչ
տեղեկություններ ստանալու համար։
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