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 العثور في مساعدتك هدفنا
 !ماين في لك وظيفة أول على 

 
 :المؤهلين من
 الالجئين   
 (اللجوء حق على حصلوا الذين) السياسيين للجئينا   
 بالبشر اإلتجار ضحايا   

 :المقدمة الخدمات
 :RIS من المقدمة التوظيف قضايا إدارة خدمات تشمل

 الوظيفي التوجيه   
 الذاتية السير كتابة   
 وظائف عن البحث   
 الوظائف طلبات في المساعدة   
 الشخصية للمقابالت التحضير   
 الوظائف مواقع على شخصية متابعة   
 الحاجة عند فورية ترجمة خدمات   
 العامة المواصالت بوسائل التعريف   

 

 :الخدمة أماكن
  من فريق ولدينا ماين في المقيمين العمالء جميع نخدم نحن

 :التالية األماكن في مساعدتكم يمكنهم الموظفين
 
 بورتالند منطقة   
 بوتيرا ريا   
 1865-956-207: خلوي هاتف  
 : إلكتروني بريد   
 ماين بورتالند، شيرمان، شارع 80 في: العنوان   

 
 لويستون منطقة   
 إسماعيل فاطمة   

 9109-317-207: خلوي هاتف   
 : إلكتروني بريد   
 ماين لويستون، ،204 غرفة بارك، شارع 37 :العنوان   

 
 أوغستا منطقة   
 الخفاجي حسن   

 7004-272-207: خلوي اتفه   
  :إلكتروني بريد     

 
 :اإلنترنت على موقعنا زيارة يُرجى المعلومات من للمزيد
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   :الخدمة أماكن              
 منفريقولديناماينفيالمقيمينالعمالءجميعنخدمنحن

التاليةاألماكنفيمساعدتكميمكنهمالموظفين
 

بورتالندمنطقة
 تشارلي جوفين ، االبن

 207.740.5309خلويهاتف
 cgauvin@ccmaine.orgإلكترونيبريد

 ماينبورتالند،شيرمان،شارع80فيالعنوان
  

 لويستونمنطقة
 إسماعيلفاطمة
 207.317.9109خلويهاتف
 fismael@ccmaine.orgإلكترونيبريد

 ماينلويستون،،204غرفةبارك،شارع37العنوان
 

     كال بورتالند ولويستون المناطق  
     ليلة محمد 

207.317.2849خلويهاتف    
 lmohamed@ccmaine.orgإلكترونيبريد    

 
 أوغستانطقةم    

 الخفاجيحسن
 207.272.7004خلويهاتف
 halkhafaji@ccmaine.orgإلكترونيبريد

 
اإلنترنتعلىموقعنازيارةيُرجىالمعلوماتمنللمزيد

www.ccmaine.org/refugee-immigration-services                

•

•

•

•
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