
www.portseattle.org

 ) South King County(   شھرستان کینگ جنوبی  -  2022نمایشگاه مشاغل و منابع 

  2022مارس،  29سھ شنبھ، 

 .ب.ظ  01:00صبح تا ساعت 10:00

 International Boulevard ،Seattle، WA 98188 18740تری نزد�ک فرودگاە س�اتل،  دابل 

کارفرما  25با  بررسی کنید.  2022احتمالی را در نمایشگاه مشاغل و منابع بھار ھای فرصت  بھ دنبال یک فرصت شغلی جدید ھستید؟
و   Port of Seattle، Port Jobs، WorkSource، Starbucks، Horizon/Alaska، Swissport Fueling، Amazonاز جملھ  

  غیره مالقات کنید!

 کنیم. از تمامی جویندگان کار استقبال می  کنیم.شویق می وارد را بھ شرکت در این مراسم ت پناھندگان افغان و مھاجران تازه

 پارکینگ رایگان  •
 حضور و شرکت در نمایشگاه رایگان  •
  ماسک زدن الزامی است •

 www.bit.ly/V-JobFairلینک ثبت نام رویداد مجازی:   برای نمایشگاه مشاغل مجازی ثبت نام کنید. توانید حضوری شرکت کنید؟نمی

 

 سؤاالت؟ 

 ، بندر سیاتلBetsy McFeely پست الکترونیک: 

McFeely.B@portseattle.org 
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