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الخدمات الشخصية

ما هو برنامج مساعدة الموظفين

 تقييمالحالة،تقديمالمشورةقصيرةاألمد واإلحالةالىاألخصائيين.
 توفير التعليم وتقديم المعلوماتعن الوظائفوعن الحياة
 صندوققروضالطوارئ
-يدير برنامج مساعدة الموظفين صندوقا للقروض هدفه مساعدة الموظفينالنظاميين من الذين ليسوا تحت التدريب في أزماتهم المالية التي ال يمكن حلها إال
من خالل قرض الطوارئ.

برنامج مساعدة الموظفين هو خدمات تقدم بشكل سري الى موظفي جامعة
نبراسكا لنكن وأفراد أسرهم المباشرين مجانا ،حيث تقدم اإلستشارة ويجري
التشاور معهم لمساعدة هيأة التدريس وكادر الجامعة في حل مشاكلهم الشخصية
أو تلك المتعلقة بالعمل والتي يمكن أن تؤثر على أدائهم الوظيفي أو رفاههم العام.

تقديم المشورة
يقدم برنامج مساعدة الموظفين لموظفي الجامعة وأفراد أسرهم المباشرين تقييما
للحالة ،ومشورة قصيرة األمد والتحويل الى األخصائيين

البرنامج مفتوح لجميع أفراد الكادر التدريسي وموظفي الجامعة وأفراد أسرهم
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يقع مكتب برنامج مساعدة
الشهداء أو ملعبالميموريال عىل شارعالملعب وهناك موقف واسعلسياراتالزائرين.

T STREET

STADIUMDRIVE

501
S ST

العنوان المبنى 501
المبنى  501شارع الملعب غرفة 128
صندوق بريد  880204لنكن نبراسكا 0204-68588
هاتف 4024723107 :أو 8884459881
go.unl.edu/eap

جامعة نبراسكا لنكن مؤسسة تعليمية ورب عمل تؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص .مجلس أمناء الجامعة .جميع الحقوق
محفوظة.
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 االستشارات االدارية
موظفو البرنامج على استعداد لتقديم استشارات سرية الى المسؤولين
بخصوص مشاكل األداء الوظيفي للعاملين.
 تقديم المشورة الى المسؤول
قد يالحظ المسؤول او رئيس القسم ان األداء الوظيفي للموظف قد انخفضبسبب مشاكل شخصية .بإمكان هذا المسؤول اإلتصال ببرنامج مساعدة
الموظفين لوضع خطة عن كيفية تشجيع هذا الموظف على طلب المساعدة.
 حل النزاعات
يصلح برنامج مساعدة الموظفين ليكون بمثابة طرف ثالث محايد يساعد فيحل المشاكل الشخصية بين الموظفين ذوي المراكز المتساوية داخل مقر
العمل

 الدروس التعليمية (أنظر الموقع األلكتروني)

ا ل م ح ا ف ظ ة ع ىل ا ل رسي ة

المحافظة عىل رسية معلومات زبائن رالبنامج مضمونة إال ن يف ظروف معينة
تنطوي عىل تهديد وشيك لحياة الزبون ،مثل التهديد باالنتحارأوالقتل أوإساءة
معاملة الطفل أوالكببالسن.

ق وا ع د ا ألج ا زا ت
إذا كان مسؤولك اإلداري قد أحالك الى البرنامج أو كنت قد إخترت أن تبلغ مسؤولك
عن وجود موعد لديك مع البرنامج ،فإن لك الحق في الحصول على إجازة إدارية
لمدة قد تصل الى  5ساعات في كل سنة وبإمكانك أيضا أن تحصل على عطلة أو
إجازة مرضية .وهناك مواعيد شاغرة لدى البرنامج خالل أوقات إستراحة الغداء
وهناك مواعيد محدودة مساء.

كلفة تقديم هذه الخدمات

ً
يقدم رالبنامج خدماته مجانا .مع ذلك ،إذا جرت إحالتك اىل موارد
ن
الموظفي ،فقد
المجتمع األخرى خارج نطاق عمل برنامج مساعدة
تفرض عليك بعضالرسوم.

ا إل ت ص ا ل ب ا ل ب ر ن ا م ج
إتصلباألرقام402-472-3107 I1-888-445-9881 :
الجامع وكذلك أفراد أرس
يستطيع موظفوالجامعة المتواجدون خارج الحرم
ي
ن
المجء اىل مقر رالبنامج ،أن يحددوا مواعيد
الموظفي الذين ال يستطيعون ر ي
عىل الهاتف.

موظفو البرنامج
ن
الموظفي هم إستشاريون وأطباء متخصصون
موظفوبرنامج مساعدة
وحاصلي عىل رخصة ممارسة هذاالعمل فن
ن
يحملون شهادات عليا
ي
والية رنباسكا.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا األلكتروني التالي:

GO.UNL.EDU/EAP

