ساخت پیشرفته

یک بخش اولویت در شهر سن دیگو
ساخت پیشرفته ترکیبی از زمینه هایی مانند مهندسی  ،تهیه کامپیوتر ،
بیوتکنولوژی و موارد دیگر برای طراحی و ساختن آینده ما است.

برای گرفتن مسابقه و یاد بگیرید که چگونه عالیق شما با
مشاغل بخش کاریابی شهر سن دیگو هم سطح می شوند!

نمونه های از مشاغل
R
واقع بین

I
تحقیقاتی

A
هنری

S

انجام دهنده گان | افرادی که از کار در
خارج از منزل لذت می برند و ورزش را
دوست دارند یا توانایی های مکانیکی دارند
متفکران | افرادی که از مهارت های
تحقیق و تحلیلی برای جمع آوری حقایق
استفاده می کنند

#mynextmove

در هر ساعت چقدر درآمد کسب می کنم؟
سطح ورود
 ۱۰فیصد

مکانیک های طیاره و تکنیشن های خدمات موتورها مونتاژهای طیاره
را تشخیص  ،تنظیم  ،تعمیر و یا تعمیرات اساسی آنها.

انجنیر صنایع طراحی توسعه  ،آزمایش و ارزیابی راه های مدیریت فرآیندهای
تولید صنعتی.

سازندگان | افرادی که ترجیح می دهند در
محیط های خالقانه  ،بدون ساختار کار کنند
و از توانایی های هنری خود استفاده کنند

طراحان تجاری و صنعتی استعداد هنری را با تحقیق در مورد استفاده از
محصول  ،بازاریابی و مواد ترکیب می کنند تا کاربردی ترین و جذاب ترین
طراحی محصول را ایجاد کنند.

کمک کنندگان | افرادی که از کار کردن با
دیگران لذت می برند

نمایندگان خدمات مشتری برای ارائه راه حل برای سؤاالت و مشکالتی که
ممکن است با مشتریان در تعامل باشند.

$25

$31

$17

$12

اواسط کار
 ۵۰فیصد

$31

$45

$34

$17

با تجربه
 ۹۰فیصد

از طرف کارفرمایان از شما به
چی اندازه سویه تعلیمی انتظار
میرود؟

$40

$66

$66

$28

اجتماعی

E
سرمایه گذاری

C
با قاعده و قانون

تشویق کننده | افرادی که دوست دارند
برای هدایت و تاثیرگذاری دیگران در جهت
دستیابی به اهداف شان کمک کنند

سرپرستان خط اول کارگران تولید و بهره برداری بر فعالیت و کارگران تولید
مانند بازرسان  ،کارگران دقیق و دستگاه های تنظیم کننده نظارت و هماهنگی می
کنند.

سازمان دهندگان | افرادی که از کار
با اطالعات  ،سازماندهی و استفاده از
تواناییهای عددی خود لذت می برند

نظریه ریاضی یا آماری را توسعه و به کار می گیرد .آمارشناس برای
درک جالب ترین و چالش برانگیزترین سواالت جهان.

مدرک دکتورا

مدرک ماستری یا حرفه یی

مدرک لیسانس

$19

$34

مدرک فوق دیپلوم

$32

$53

$52

$73

فارغ لیسه

سطح تحصیالت معمولی است اما به معنای حداقل نیاز آنها نیست.

سطح تحصیالت معمولی است اما به معنای حداقل نیاز آنها نیست.
معلومات بیشتر به صفحه انترنیتی مراجمه نماید workforce.org/mynextmove

آموزش و توسعه انسانی

یک بخش اولویت در شهر سن دیگو

اینکه درکودکستان تدریس می شود که کار کردن در مکتب یا در مورد منابع
بهداشتی جوامع را آموزش می دهد  ،افراد در این بخش به دیگران کمک می
کنند تا به آزادی شخصی خود دسترسی پیدا کنند تا تصمیم بگیرند چه کسی
باشند  ،چه کاری انجام دهند و چگونه زندگی کنند.

برای گرفتن مسابقه و یاد بگیرید که چگونه عالیق شما با
مشاغل بخش کاریابی شهر سن دیگو هم سطح می شوند!

نمونه های از مشاغل
R
واقع بین

I
تحقیقاتی

A
هنری

S

در هر ساعت چقدر درآمد کسب می کنم؟
سطح ورود
 ۱۰فیصد

انجام دهنده گان | افرادی که از کار در
خارج از منزل لذت می برند و ورزش را
دوست دارند یا توانایی های مکانیکی دارند

مربیان دویش افراد را ارزیابی و توصیه می کنند تا در بهبودی از آسیب ها یا
بیماری های مرتبط با ورزش جلوگیری کنند یا از آمادگی جسمانی اوج خودداری
کنند.

متفکران | افرادی که از مهارت های
تحقیق و تحلیلی برای جمع آوری حقایق
استفاده می کنند

متخصصان و کاربر کامپیوتر به سواالت پاسخ می دهند یا مشکالت کامپیوتر را
برای مشتری بصورت حضوری  ،از طریق تلفن یا الکترونیکی برطرف می
کنند.

سازندگان | افرادی که ترجیح می دهند در
محیط های خالقانه  ،بدون ساختار کار کنند
و از توانایی های هنری خود استفاده کنند

کارگران مراقبت از کودک در مکاتب  ،مشاغل  ،خانه های خصوصی و
مؤسسات مراقبت از کودکان شرکت می کنند.

کمک کنندگان | افرادی که از کار کردن با
دیگران لذت می برند

#mynextmove

متخصصان تنفسی بیماران  ،اختالالت تنفسی را ارزیابی  ،معالجه و مراقبت
می کنند.
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اواسط کار
 ۵۰فیصد

$28

$28

$12

$38

با تجربه
 ۹۰فیصد

از طرف کارفرمایان از شما به
چی اندازه سویه تعلیمی انتظار
میرود؟

$39

$43

$19

$49

اجتماعی

E
سرمایه گذاری

C
با قاعده و قانون

تشویق کننده | افرادی که دوست دارند
برای هدایت و تاثیرگذاری دیگران در جهت
دستیابی به اهداف شان کمک کنند

سرمایه گذاران برای جمع آوری کمک های مالی و یا در غیر این صورت
انصراف دادن و جمع آوری کمک های مالی یا هدایای دیگر برای سازمان ،
فعالیت هایی را ترتیب می دهند.

سازمان دهندگان | افرادی که از کار
با اطالعات  ،سازماندهی و استفاده از
تواناییهای عددی خود لذت می برند

مديران آموزش و پرورش برنامه بعد از متوسطه  ،پژوهش مستقيم يا هماهنگ ،
آموزشي  ،خدمات مديريت دانشجويي و ساير فعاليت هاي آموزشي در مؤسسات
بعد از متوسطه.

مدرک دکتورا

مدرک ماستری یا حرفه یی

مدرک لیسانس

$13

$30

مدرک فوق دیپلوم

$24

$53

$46

$94

فارغ لیسه

سطح تحصیالت معمولی است اما به معنای حداقل نیاز آنها نیست.

سطح تحصیالت معمولی است اما به معنای حداقل نیاز آنها نیست.
معلومات بیشتر به صفحه انترنیتی مراجمه نماید workforce.org/mynextmove

ساخت و ساز انرژی و آب و برق

یک بخش اولویت در شهر سن دیگو

این بخش مکانهای فیزیکی ایجاد میکند که افراد در آن زندگی می کند  ،کار و
لذت می برد  -از چهار دیوار یک ساختمان گرفته تا سیم کشی و نیرو که امکان
ارائه وای فای رایگان را فراهم می آورد.

برای گرفتن مسابقه و یاد بگیرید که چگونه عالیق شما با
مشاغل بخش کاریابی شهر سن دیگو هم سطح می شوند!

نمونه های از مشاغل
R
واقع بین

I
تحقیقاتی

A
هنری

S

انجام دهنده گان | افرادی که از کار در
خارج از منزل لذت می برند و ورزش را
دوست دارند یا توانایی های مکانیکی دارند
متفکران | افرادی که از مهارت های
تحقیق و تحلیلی برای جمع آوری حقایق
استفاده می کنند
سازندگان | افرادی که ترجیح می دهند در
محیط های خالقانه  ،بدون ساختار کار کنند
و از توانایی های هنری خود استفاده کنند

کمک کنندگان | افرادی که از کار کردن با
دیگران لذت می برند

#mynextmove

در هر ساعت چقدر درآمد کسب می کنم؟
سطح ورود
 ۱۰فیصد

نصب كنندگان برق و تعميرات برق ترمیم و نصب كیبل ها يا سيم هاي مورد
استفاده در سیستم توزیع برق.

کارگران سازی آهن و فوالد برای تشکیل سازی های کامل یا چارچوب های
ساختاری با آهن و فوالد کار می کنند

طراحان داخلی طراحی داخلی و ساختمانهای مسکونی  ،تجاری یا صنعتی را
طراحی می کنند.

متخصصان آموزش و توسعه برای بهبود عملکرد فردی و سازمانی برنامه هایی
را آموزش و توسعه می دهند.
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اواسط کار
 ۵۰فیصد

$46

$34

$27

$33

با تجربه
 ۹۰فیصد

از طرف کارفرمایان از شما به
چی اندازه سویه تعلیمی انتظار
میرود؟

$62

$49

$57

$49

اجتماعی

E
سرمایه گذاری

C
با قاعده و قانون

تشویق کننده | افرادی که دوست دارند
برای هدایت و تاثیرگذاری دیگران در جهت
دستیابی به اهداف شان کمک کنند
سازمان دهندگان | افرادی که از کار
با اطالعات  ،سازماندهی و استفاده از
تواناییهای عددی خود لذت می برند

مدرک دکتورا

تولید برق مدیران عملیات را در تاسیسات تولید برق هیدرولیک مدیریت
می کنند

دستیارهای برنامه ریزی شهر و منطقه ای داده هایی را از منابع مختلف
مانند نقشه ها  ،گزارش ها و تحقیقات میدانی و پرونده ها گردآوری می کنند تا
توسط برنامه ریزان شهر در انجام مطالعات برنامه ریزی استفاده شود.

مدرک ماستری یا حرفه یی

مدرک لیسانس

$32

$28

مدرک فوق دیپلوم

$49

$42

$95

$60

فارغ لیسه

سطح تحصیالت معمولی است اما به معنای حداقل نیاز آنها نیست.

سطح تحصیالت معمولی است اما به معنای حداقل نیاز آنها نیست.
معلومات بیشتر به صفحه انترنیتی مراجمه نماید workforce.org/mynextmove

مراقبت های بهداشتی

یک بخش اولویت در شهر سن دیگو

مراقبت های بهداشتی در تقاطع فناوری  ،علم و همدلی نهفته است  ،جایی
که مردم برای حفظ سالمت عمومی و سالمتی کار می کنند  ،و به سرعت
مشکالت را حل می کنند.

برای گرفتن مسابقه و یاد بگیرید که چگونه عالیق شما با
مشاغل بخش کاریابی شهر سن دیگو هم سطح می شوند!

نمونه های از مشاغل
R
واقع بین

I
تحقیقاتی

A
هنری

S

انجام دهنده گان | افرادی که از کار در
خارج از منزل لذت می برند و ورزش را
دوست دارند یا توانایی های مکانیکی دارند

E
سرمایه گذاری

C
با قاعده و قانون

در هر ساعت چقدر درآمد کسب می کنم؟
سطح ورود
 ۱۰فیصد

تکنیشن های رادیولوژیک اسکن های ایکسری و  CATو سایر روشهای اسکن
را انجام می دهند.

متفکران | افرادی که از مهارت های
تحقیق و تحلیلی برای جمع آوری حقایق
استفاده می کنند

دکتور های خانواده و عمومی داکترانی هستند که در جلوگیری از بیماری ها و
صدماتی که معموالً در جامعه عمومی رخ می دهد  ،تشخیص و معالجه و کمک
می کنند.

سازندگان | افرادی که ترجیح می دهند در
محیط های خالقانه  ،بدون ساختار کار کنند
و از توانایی های هنری خود استفاده کنند

سوء مصرف مواد  ،اختالل رفتاری و مشاوران بهداشت روانی با افرادی که
دارای مشکالت روحی  ،عاطفی یا سوء مصرف مواد هستند همکاری می کنند.
آنها درمان های فردی و گروهی  ،مداخله در بحران  ،مدیریت پرونده  ،حمایت
از مشتری  ،پیشگیری و آموزش را انجام می دهند.

کمک کنندگان | افرادی که از کار کردن با
دیگران لذت می برند

روانشناسان مشاوره مشکالت افراد را با استفاده از تاریخچه مورد  ،مصاحبه ،
مشاهده و ارزیابی می کنند و خدمات مشاوره ای فردی یا گروهی را ارائه می
دهند.

تشویق کننده | افرادی که دوست دارند
برای هدایت و تاثیرگذاری دیگران در جهت
دستیابی به اهداف شان کمک کنند

متخصصان پرستار کلینیکی خدمات پزشکی و بهداشتی را در بیمارستانها ،
کلینیکها  ،سازمانهای مراقبت مدیریت شده  ،آژانسهای بهداشت عمومی یا
سازمانهای مشابه برنامه ریزی  ،مستقیم یا هماهنگ می کنند.

سازمان دهندگان | افرادی که از کار
با اطالعات  ،سازماندهی و استفاده از
تواناییهای عددی خود لذت می برند

مطالبات بیمه ای و کارفرمایان پردازش بیمه نامه به منظور تسویه مطالبات با
شرکتهای بیمه  ،از افراد بیمه شده یا تعیین شده بهره می گیرند.

اجتماعی

مدرک دکتورا

مدرک ماستری یا حرفه یی

#mynextmove

مدرک لیسانس

$24

$30

$12

$21

$30

$11

مدرک فوق دیپلوم

اواسط کار
 ۵۰فیصد

$41

$87

$21

$44

$48

$19

با تجربه
 ۹۰فیصد

از طرف کارفرمایان از شما به
چی اندازه سویه تعلیمی انتظار
میرود؟

$57

$157

$39

$90

$64

$27

فارغ لیسه

سطح تحصیالت معمولی است اما به معنای حداقل نیاز آنها نیست.

سطح تحصیالت معمولی است اما به معنای حداقل نیاز آنها نیست.
معلومات بیشتر به صفحه انترنیتی مراجمه نماید workforce.org/mynextmove

فن آوری اطالعات و ارتباطات و رسانه های دیجیتالی

یک بخش اولویت در شهر سن دیگو

این بخش از مردم می خواهد تا از خالقیت خود برای کود گذاری جدیدترین
برنامه کامپیوتری برش  ،جدیدترین برنامه پرطرفدار برتر و یا طراحی
لوگوی نمادین بعدی استفاده کنند.

برای گرفتن مسابقه و یاد بگیرید که چگونه عالیق شما با
مشاغل بخش کاریابی شهر سن دیگو هم سطح می شوند!

نمونه های از مشاغل
R
واقع بین

I
تحقیقاتی

A
هنری

S
E
سرمایه گذاری

C
با قاعده و قانون

در هر ساعت چقدر درآمد کسب می کنم؟
سطح ورود
 ۱۰فیصد

انجام دهنده گان | افرادی که از کار در
خارج از منزل لذت می برند و ورزش را
دوست دارند یا توانایی های مکانیکی دارند

توسعه دهندگان نرم افزار برنامه های کاربردی  ،برنامه های کامپیوتری  ،نرم
افزاری یا برنامه هایی را ایجاد می کنند .آنها نیازهای کاربر را تحلیل کرده و
راه حل های نرم افزاری را توسعه می دهند.

متفکران | افرادی که از مهارت های
تحقیق و تحلیلی برای جمع آوری حقایق
استفاده می کنند

معماران شبکه کامپیوتری و اطالعاتی مانند شبکه های محلی ( ، )LANشبکه
های گسترده ( ، )WANاینترانت ها  ،اکسترانت ها و سایر شبکه های ارتباطی
داده را طراحی و پیاده سازی می کنند.

سازندگان | افرادی که ترجیح می دهند در
محیط های خالقانه  ،بدون ساختار کار کنند
و از توانایی های هنری خود استفاده کنند

نویسندگان فنی مواد فنی مانند کتابچه راهنمای تجهیزات  ،ضمائم یا
دستورالعمل های عملکرد و نگهداری را می نویسند.

کمک کنندگان | افرادی که از کار کردن با
دیگران لذت می برند

هماهنگ كنندگان آموزشي مطالب آموزشي و محتواي آموزشي را براي رشته
هاي تخصصي تهيه مي كنند كه راهنمايي را براي مربيان براي تدوين مطالب
درسي ارائه مي دهد.

تشویق کننده | افرادی که دوست دارند
برای هدایت و تاثیرگذاری دیگران در جهت
دستیابی به اهداف شان کمک کنند

تحلیلگران مدیریت مطالعات و ارزیابی ها را انجام می دهند  ،سیستم ها و
مراحل طراحی را طراحی می کنند و کتابچه راهنمای عملیات را برای کمک به
مدیریت در کار آماده می کنند.

سازمان دهندگان | افرادی که از کار
با اطالعات  ،سازماندهی و استفاده از
تواناییهای عددی خود لذت می برند

سرپرستان پایگاه دیتابیس پایگاه دیتابیس های کامپیوتر را مدیریت  ،آزمایش و
هماهنگی می کنند .آنها برنامه های امنیتی  ،هماهنگی و اجرای برنامه هایی را
برای محافظت از پایگاه دیتابیس های کمپیوتری  ،برنامه ریزی  ،هماهنگی و
اجرای می کنند.

اجتماعی

مدرک دکتورا

مدرک ماستری یا حرفه یی

#mynextmove

مدرک لیسانس

$34

$33

$25

$20

$22

$27

مدرک فوق دیپلوم

اواسط کار
 ۵۰فیصد

$53

$60

$33

$32

$39

$48

با تجربه
 ۹۰فیصد

از طرف کارفرمایان از شما به
چی اندازه سویه تعلیمی انتظار
میرود؟

$77

$101

$50

$58

$73

$71

فارغ لیسه

سطح تحصیالت معمولی است اما به معنای حداقل نیاز آنها نیست.

سطح تحصیالت معمولی است اما به معنای حداقل نیاز آنها نیست.
معلومات بیشتر به صفحه انترنیتی مراجمه نماید workforce.org/mynextmove

علوم حیات و بیوتکنولوژی

یک بخش اولویت در شهر سن دیگو

آیا تا به حال خواب دیده اید که یک قهرمان فوق العاده باشید؟ مردم در این بخش
روزانه تالش می کنند تا قدرت علم زندگی و فن آوری در حال تحول را برای
نجات جان انسانها و ارتقاء کیفیت زندگی در هم ادغام کنند.

برای گرفتن مسابقه و یاد بگیرید که چگونه عالیق شما با
مشاغل بخش کاریابی شهر سن دیگو هم سطح می شوند!

نمونه های از مشاغل
R
واقع بین

I
تحقیقاتی

A
هنری

S

انجام دهنده گان | افرادی که از کار در
خارج از منزل لذت می برند و ورزش را
دوست دارند یا توانایی های مکانیکی دارند

E
سرمایه گذاری

C
با قاعده و قانون

در هر ساعت چقدر درآمد کسب می کنم؟
سطح ورود
 ۱۰فیصد

زیست شناسان مولکولی و سلولی برای درک عملکرد و سازمان سلول ها ،
مولکول های سلولی و اندامک ها را تحقیق و مطالعه می کنند.

متفکران | افرادی که از مهارت های
تحقیق و تحلیلی برای جمع آوری حقایق
استفاده می کنند

شیمی دانان برای آزمایش کیفیت یا کنترل فرآیند یا برای تولید محصوالت یا
دانش جدید  ،آزمایشگاه ها و آزمایشات شیمیایی را در آزمایشگاه ها انجام می
دهند.

سازندگان | افرادی که ترجیح می دهند در
محیط های خالقانه  ،بدون ساختار کار کنند
و از توانایی های هنری خود استفاده کنند

بیوشیمیست ها و بیو فیزیست ها ترکیب شیمیایی یا اصول فیزیکی سلول های
زنده و ارگانیسم ها  ،انرژی الکتریکی و مکانیکی آنها و پدیده های مرتبط را
مطالعه می کنند.

کمک کنندگان | افرادی که از کار کردن با
دیگران لذت می برند

معاونین دکتران وظایف اداری را انجام داده و سوابق صحی را برای بیماران
حفظ می کنند .آنها عالئم حیاتی و تاریخچه صحی را تهیه و ضبط می کنند و
بیماران را برای معاینه  ،ترکیب خون و تجویز داروها آماده می کنند.

تشویق کننده | افرادی که دوست دارند
برای هدایت و تاثیرگذاری دیگران در جهت
دستیابی به اهداف شان کمک کنند

مديران مالي برنامه ريزي  ،حسابداري  ،سرمايه گذاري  ،بيمه و ساير فعاليت
هاي مالي شعبه  ،دفتر يا بخش يك شركت تحقيقاتي  ،برنامه ريزي مستقيم و
هماهنگ.

سازمان دهندگان | افرادی که از کار
با اطالعات  ،سازماندهی و استفاده از
تواناییهای عددی خود لذت می برند

تکنیشن های آزمایشگاهی داکتری و کلینیکی آزمایشات معمول آزمایشگاهی
داکتری را برای تشخیص  ،درمان و پیشگیری از بیماری انجام می دهند .ممکن
است تحت نظارت یک تکنیشن داکتر فعالیت کند.

اجتماعی

مدرک دکتورا

مدرک ماستری یا حرفه یی

#mynextmove

مدرک لیسانس

$24

$21

$25

$14

$33

$13

مدرک فوق دیپلوم

اواسط کار
 ۵۰فیصد

$39

$34

$35

$18

$60

$26

با تجربه
 ۹۰فیصد

از طرف کارفرمایان از شما به
چی اندازه سویه تعلیمی انتظار
میرود؟

$60

$76

$60

$25

$133

$47

فارغ لیسه

سطح تحصیالت معمولی است اما به معنای حداقل نیاز آنها نیست.

سطح تحصیالت معمولی است اما به معنای حداقل نیاز آنها نیست.
معلومات بیشتر به صفحه انترنیتی مراجمه نماید workforce.org/mynextmove

مدیریت عمومی

یک بخش اولویت در شهر سن دیگو
مردم در این بخش مشکالت خود را از طریق تحقیق  ،تحلیل  ،رهبری و خدمات
عمومی حل می کنند .آنها به نگرانی ها گوش می دهند  ،با دیگران همکاری می
کنند و با هدف بهبود زندگی افراد به جامعه پاسخ می دهند.

برای گرفتن مسابقه و یاد بگیرید که چگونه عالیق شما با
مشاغل بخش کاریابی شهر سن دیگو هم سطح می شوند!

نمونه های از مشاغل
R
واقع بین

I
تحقیقاتی

A
هنری

S

انجام دهنده گان | افرادی که از کار در
خارج از منزل لذت می برند و ورزش را
دوست دارند یا توانایی های مکانیکی دارند
متفکران | افرادی که از مهارت های
تحقیق و تحلیلی برای جمع آوری حقایق
استفاده می کنند
سازندگان | افرادی که ترجیح می دهند در
محیط های خالقانه  ،بدون ساختار کار کنند
و از توانایی های هنری خود استفاده کنند

کمک کنندگان | افرادی که از کار کردن با
دیگران لذت می برند

#mynextmove

در هر ساعت چقدر درآمد کسب می کنم؟
سطح ورود
 ۱۰فیصد

اطفاییه در درجه اول وظیفه پاسخگویی به آتش سوزی ها  ،حوادث و سایر
حوادثی را دارند که خطرات ناشی از جان و مال به وجود می آید.

کارآگاهان و بازرسان جنایی برای حل جرائم  ،شواهد و مدارک را جمع می
کنند  ،با شاهدین مصاحبه می کنند و در دادگاه شهادت می دهند.

طراحان گرافیک ارتباطات تصویری را برای انتقال پیام به روشی موثر و زیبا
ایجاد می کنند.

مددكاران اجتماعي كودك خانواده و مکتب مسئوليت كمك و روشنگري افراد ،
خانواده ها و گروه ها را براي كمك به آنها در مقابله با مشكالت دارند.

$20

$41

$11

$17

اواسط کار
 ۵۰فیصد

$33

$46

$25

$27

با تجربه
 ۹۰فیصد

از طرف کارفرمایان از شما به
چی اندازه سویه تعلیمی انتظار
میرود؟

$48

$68

$45

$40

اجتماعی

E
سرمایه گذاری

C
با قاعده و قانون

تشویق کننده | افرادی که دوست دارند
برای هدایت و تاثیرگذاری دیگران در جهت
دستیابی به اهداف شان کمک کنند
سازمان دهندگان | افرادی که از کار
با اطالعات  ،سازماندهی و استفاده از
تواناییهای عددی خود لذت می برند

مدرک دکتورا

وکال نماینده دیگران در مراحل قانونی  ،تهیه اسناد حقوقی یا مدیریت یا مشاوره با
مشتریان در معامالت حقوقی هستند.

کارمندان دادگاه شهرداری و مجوز با حفظ سوابق دادگاه  ،توزیع دستورات
دادگاه و تهیه دستور کار جلسه  ،از قضات  ،وکال و سایر افسران دادگاه پشتیبانی
می کنند.

مدرک ماستری یا حرفه یی

مدرک لیسانس

$28

$15

مدرک فوق دیپلوم

$63

$23

$155

$31

فارغ لیسه

سطح تحصیالت معمولی است اما به معنای حداقل نیاز آنها نیست.

سطح تحصیالت معمولی است اما به معنای حداقل نیاز آنها نیست.
معلومات بیشتر به صفحه انترنیتی مراجمه نماید workforce.org/mynextmove

