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 ) South King Countyسوټ کېنګ کاونټي (   – 2022د کار او منابعو نندارتون  

  کال 2022مھ  29سھ شنبھ، د مارچ  

 p.m 1:00بجو د شپې تر  a.m 10:00د سھار لھ  

DoubleTree by Hilton Seattle Airport, 18740 International Boulevard, Seattle, WA 98188 

کال د کاري فرصوتونو او منابعو پھ اړه د پسرلي پھ ننداتون کې د احتماالتو پھ اړه   2022د  فرصتونو تھ پھ تمھ یاست؟ آیا نویو کاري 
 ,Port of Seattle, Port Jobs, WorkSource, Starbucks, Horizon/Alaska, Swissport Fuelingد  ارزونھ وکړئ.

Amazon, and more  اجعو سره لیدنھ وکړئ! کار ګومارونکو مر 25پھ ګډون د  

 لھ ټولو کار پلټونکو څخھ ھرکلی کېږي.  افغان کډوال او نوي راستنېدونکي ھڅول کېږي ترڅو حضور ولري.

 وړیا پارکېنګ •
 وړیا ګډون •
  ماسکونھ اړین دي •

یکنې لېنک: د مجازي ناستو د نوم ل د مجازي کاري فرصتونو پھ ننداتون کې نوملیکنھ. آیا پھ حضوري ډول ګډون نھ شئ کوالی؟ 
www.bit.ly/V-JobFair 

 

 پوښتنې؟

 , د سیاټل بندرBetsy McFeely برٻښنالیک:

McFeely.B@portseattle.org 
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