
فرص التدريب الوظيفي

المبنى الذي تقطن به مزوَّد بنظام طاقة شمسية 

 .SOMAH كهروضوئية مثبَّت من خالل برنامج

بصفتك مقيًما في هذا المبنى، فأنت مؤهل 

للحصول عىل فرص التدريب الوظيفي عىل 

الطاقة الشمسية مدفوع األجر.

المزايا

الحصول عىل أجر الكتساب خبرات في  	

المهارات األساسية بقطاع الطاقة الشمسية

الوصول إىل لوحة SOMAH للوظائف، حيث  	

يمكنك إرسال سيرتك الذاتية والتقدم 

للوظائف

الوصول إىل دليل منظمات التدريب  	

الوظيفي التي تقدم التدريب المتعلق 

بالطاقة الشمسية

االستفادة من الموارد األخرى لدعمك في  	

البحث عن وظيفة والتطور المهني

اليوم. سجّل  التعلم.  نظير  أجر  عىل  احُصل 

االشتراك. وتسجيل  المزيد  لمعرفة   CalSOMAH.org/tenants بزيارة  تفضل 

هل لديك أسئلة حول SOMAH؟

800-843-9728 للمستأجرين:  الساخن  الخط   

البدء

البدء سهل للغاية. ما عليك سوى اتّباع هذه 

الخطوات:

 SOMAH اتصل بالمقاول المعتمد من  .1
لتركيب نظام الطاقة الشمسية بالمبنى لديك 

)راجع أدناه(.

سجّل االشتراك للوصول إىل بوابة التدريب   .2
.calsomah.org الوظيفي عىل

معلومات االتصال بالمقاول

احصل عىل أموال نظير تركيب نظام طاقة 

شمسية في مكان إقامتك
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الطاقة الشمسية 

للمساكن المتعددة 

العائالت والميسورة 

السعر



ما تتوقعه

إذا تم اختيارك لهذه الوظيفة، فستعمل  	

مباشرة مع المقاول المتعاقد معك لجدولة 

أيام العمل. 

يعتمد عدد الساعات التي ستعمل بها عىل  	

حجم نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية 

للمشروع، ويتراوح بين 80-40 ساعة أو 

أكثر. 

سيتم الدفع لجميع المتدربين المهنيين  	

في SOMAH بمعدل يتناسب مع أجر 

المقاول المبتدئ أو العامل المؤقت، أو 

بمعدل 1.4 ضعف الحد األدنى لألجور في 

 - SOMAH المدينة التي يوجد بها مشروع

أيهما أعىل. 

ستحصل عىل األجر بعد 30 يوًما من إنجاز  	

العمل.

اليوم. سجّل  التعلم.  نظير  أجر  عىل  احُصل 
االشتراك. وتسجيل  المزيد  لمعرفة   CalSOMAH.org/tenants بزيارة  تفضل 

هل لديك أسئلة حول SOMAH؟

للمستأجرين: 800-843-9728 الساخن  الخط   

سبب العمل في قطاع الطاقة الشمسية

يعمل أكثر من 80,000 شخص في قطاع  	

الطاقة الشمسية بوالية كاليفورنيا. 

يمكنك الحصول عىل أجر مع إفادة   
األشخاص والبيئة.

ال يمكن إرسال العاملين في قطاع الطاقة   
الشمسية إىل الخارج. 
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احصل عىل أموال نظير تركيب نظام طاقة 

شمسية في مكان إقامتك

الطاقة الشمسية 

للمساكن المتعددة 

العائالت والميسورة 

السعر


