Settlement Integration Program for Tri-Cities Service Centre
FREE Labour Market Services

Services We Provide

Are you in one of these situations?


435-B North Rd,
Coquitlam, BC V3K 3V9
Tel: 604–936-5900 Ext. 505

kevin.yazdi@success.bc.ca
Kevin Yazdi
Labour Market Specialist

Permanent Resident, New to Canada and
not sure how and where to look for work?

One–on–One Assistance



Discussion of your current employment
situation
On-going Counselling & follow-up until
employment is secured
Assistance in the preparation of your
Resume & Cover Letter & Improvement
of your Interview Skills
Discussion on Options for Credential
Evaluations



Need to know which careers would be a
good fit for you?





Interested in skills upgrading which will help
you find a job?





Working but looking for something different?

Group Seminars/Workshops on:



Do you need access to computer, internet
and faxing facility?



Not sure what (FREE) services are available
to you?

Come see me and I will help you
make that first step!








Current Labour Market Trends
How to Find a Job
Cross Cultural Communication
Canadian Workplace Culture
Resume & Cover Letter Writing
Interview Skills and much more

Client Eligibility:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Permanent Resident of Canada
Protected Person
With CIC letter approval to become PR
Live-in Caregivers
Naturalized Citizen
Refugee Claimant

www.success.bc.ca

برنامه خدمات مستقر سازی برای مرکز خدمات ترای سیتی
خدمات رایگان برای جویندگان کار

خدماتی که ما ارایه می دهیم:
●همکاری فرد به فرد
 بحث در مورد وضعیت شغلی شما ادامه مراحل مشاوره و پی گیری تازمانیافتن شغل
 همکاری با شما جهت تهیه رزومه ،کاور لتر و تقویت مهارت مصاحبه
 راهنمایی جهت چگونگی ارزیابیمدارک تحصیلی
● سمینا رها و کارگاهای آ مو زشی گروهی

آیا شما در یکی از این شرایط هستید؟
دارای اقامت دایم  ,تازه به کانادا آمده ومطمئن
نیستید چگونه و کجا بدنبال کار جستجو کنید؟
می خواهید بدانید چه شغلی مناسب شما خواهد
بود؟
عالقمندید مهارتهای خود را برای کمک به شغل
یابی افزایش دهید؟

 آشنایی با وضعت فعلی بازار کار مراحل شغل یابی -ارتباط بین فرهنگی

نیاز به دسترسی به کامپیوتر ،اینترنت و دستگاه
فاکس دارید؟

 تهیه رزومه  ،کاور لتر و مصاحبه وموارد دیگربرای فهرست کامل رویدادها و کارگاههای آ مو زشی

مطمئن نیستید چه خدمات(رایگان) برای شما
قابل دسترسی است؟

لطفاً از وب سایت ما دیدن حاصل فرمایید.

متقاضیان واجد شرایط:
دارندگان کارت اقامت دایم
افراد محافظت شده
نامه تایید اقامت دایم
پرستار سرخانه
شهروند
متقاضی پناهندگی

www.success.bc.ca

ما شما را برای قدم های اول آماده خواهیم کرد.

برای کسب اطالع و تعیین وقت مالقات به
آدرس زیر مراجعه و یا از طریق تلفن یا ایمیل
تماس بگیرید

435-B North Rd,
Coquitlam, BC V3K 3V9
Tel: 604–936-5900 Ext. 505

kevin.yazdi@success.bc.ca

کیوان یزدی
امور کاریابی

