
 
 

 
 

BPS FOOD SERVICE 
DEPARTMENT 

 

 ملصة عفر 
 دوالر ٥١  ,٥٢ تبدء من  األجور –الطعام تقديم مساعد خدمة 

 دوالًرا  ٦١ ,٥٧تبدء من  األجور -خ غداء المدرسة اطب

 عد الظهرب ٢صباحا الى ٩ من ٢٠٢١ نوفمبر ١٠نوفمبر و  ٣األربعاء ، 
FOOD SERVICE DEPARTMENT طعامقسم خدمات ال  
1055 EAST DELAVAN AVENUE, BUFFALO, NY 14215 

  
:   UEENAVAN VDELA STAE 5501: ن م تمر  الباصات الت   21, 19, 26، ه 

ي المدرسة
 أعمل أثناء وجود  طفلك/  أطفالك ف 

  كيف
 
م للعملقدت  

ي تحتاجها✓
ة اإلعالنية ، فهذا سيتيح لك الحصول عىل جميع المعلومات الت   .التقط صورة لهذه النشر

 ثم يجب عليك التقديم: 

 gro.soolhcsolaffuww.bw بفالو العامة  مدارس  موقع   بزيارة  قم ✓
o  انضم إىل صفحة فريقنا أو استخدم الرابط أدناه إلكمال الطلب 
o   إىل منصب مساعد خدمة الطعام:  للتقديمرابط 

https://buffaloschools.applicantstack.com/x/detail/a2gaqkzgcywr 
o   هي طعام الغداء بالمدرسة: اط منصب إىل للتقديم رابط 

https://buffaloschools.applicantstack.com/x/detail/a2gaqkz1vrss 
 

نت ، سجل وقت وتاري    خ  ✓ ي إليك( ،  ،  طلبك ارسال بعد استكمال الطلب عبر اإلنب 
ون  إيفون    )ثم يجب عليك االتصال ب)سيتم إرسال بريد إلكب 

  ٠١أو  نوفمبر   ٣لتحديد موعد للحضور يوم األربعاء  rgo.sschoololfafub@gnuoyy أو    ٧١٦  -٨١٦  -١٣٣٧عىل  (gnuoY ennovY يونغ 

 !. الرجاء تحديد موعدمن نوفمبر 

ي  
 
ي يجب عليك إحضارها ف

 :نوفمبر لترسي    ع عملية التوظيف  ٠١و  ٣ العنارص الت 
 ( سوشيل سيكيورتي ) االجتماعي الضمان  بطاقة  ✓

 م قل   ✓

 : مختارة مما يلي( وثائق إقامة ٣ثالث ) ✓

 ( تكصور  تحمل)يجب تقديم هوية غبر منتهية الصالحية   مع العنوان الحالي   صالحة  هوية صورة-
 يجار أو الرهن العقارياعقد -
 بطاقة تأمير  المركبات -
 شهادة ملكية المركبة-
 في والية نيويورك بطاقة تسجيل المركبات -

 ( Buffalo Credit Union( أشهر )ال يتم قبول كشوف حسابات  ٣كشف حساب بنكي في غضون ثالثة ) -

 ( أشهر )غاز ، كهرباء ، هاتف ، كابل( ٣فواتير المرافق خالل ثالثة ) -

ة بقيمة معنونة غب   بريدية حوالة  ✓  االمنية ( لفحص الخلفيةأمريكية دوالرات  ١٠) دوالرات عرسر
 ( والرد  ٧٤١,٥٣  الخطوة األولى )الراتب  -مدير طبخ Cook Managerالوظائف األخرى المتاحة:  

 

 

Arabic 
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