Participation Plan (ပါဝင္ရမည့္ အစီအစဥ္)
ဤအစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏုပ
္ ္၏ အနာဂတ္
အလုပ္အကိုင္ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားကို ရရွေစရန္
ိ
အေထာက္အကူျပဳ လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္ ပါဝင္ရမည့္အစီအစဥ္ Participation Plan တြင္ လုပ္ကိုလုပ္ရမည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္ခ်က္ႏွင့္
တက္ကိုတက္ရမည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားပါဝင္ၿပီး ကၽြႏုပ
္ ္လက္မွတ္ေရး ထိုးသည့္ေန႔မွစတင္မည္ကို
သိရနားလည္
ွိ
ပါသည္။
ကၽြႏုပ
္ ္အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုကို တက္ေရာက္၊
ေဆာင္ရြက္ႏုင
ိ ္ျခင္းမရွပါက
ိ
ခ်န္ိ းဆိုေတြ႕ဆုံမည့္အခ်န္ိ (သို႔မဟုတ္) လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်န္ိ မတိုင္မီ ကြ်ႏ္ုပ္၏
ParentsNext ေထာက္ပံ့သူအား ဆက္သြယ္ရမည္ကို သိရပါသည္
ွိ
။
ကၽြႏုပ
္ ္၏ အေျခအေန အေျပာင္းအလဲမ်ားကို သိရေစရန္
ွိ
ကြ်ႏ္ုပ္၏ Participation Plan ကို ဆန္းစစ္ရန္ခ်န္ိ မေရြးေတာင္း
ခံရယူႏုင
ိ ္ေၾကာင္း သိရနားလည္
ွိ
ပါသည္။

အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္အားလုံးကို အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပရန္
အမည္
JSID:								CRN:
ရည္မွန္းခ်က္(မ်ား) - ကြ်ႏ္ုပ္၏ အလုပ္အကိုင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား - ဤအစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏုပ
္ ္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေအာင္ အေထာက္အကူေပးလိမ့္မည္။
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အမည္

ေထာက္ပံ့သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ား
ParentsNext ေထာက္ပံ့သူ:

လက္မွတ္:

လက္မွတ္:

ရက္စြ :ဲ

ရက္စြ :ဲ
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သိရရမည္
ွိ
့ အခ်က္မ်ား
Participation Plan အေၾကာင္း

အခေၾကးေငြရေသာအလုပ္ကိုရရွရင္
ိ ဘာျဖစ္မွာလဲ။

Social Security Act 1991 လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒအရ ParentsNext တြင္

ဝင္ေငြရရွတဲ
ိ ့ ၂ ပတ္အတြင္း သင္ (သို႔မဟုတ္)

ပါဝင္ရန္လိုအပ္သူမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ စီမံ၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္

သင့္ အေပါင္းအပါအေနနဲ႕ Services Australia သို႔

Participation Plan တြင္ ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤ

အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ သို႔မွသာ Services Australia က

Participation Plan သည္ Social Security Act 1991 (၁၉၉၁ ခုႏွစ္

သင့္ေတာ္တဲ့ဝင္ေငြေထာက္ပံေၾကး ပမာဏကို ေပးႏိုင္ပါမည္။ ဒါက

လူမႈဖူလုံေရးအက္ဥပေဒ)၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အတြက္ Employment

အင္မတန္ အေရးပါ ႀကီးပါသည္။ ပိုထုတ္ေပးထားရင္ Services

Pathway Plan (အလုပ္အကိုင္လမ္းေၾကာင္း အစီအစဥ္) ျဖစ္သည္။

Australia သို႔ ေငြျပန္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

သင္၏ Participation Plan သည္ သင့္ တစ္ကိုယ္ေရလိုခ်က္မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီထားသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္

ခ်မွတ္ထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို သေဘာမတူလွ်င္
ဘာလုပ္ရမလဲ။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မ်ားပါဝင္သည္။ သင့္ Participation Plan သည္

သင့္ဝင္ေငြကိုထိခိုက္ေစေသာ Services Australia ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္

စနစ္တက်ျပဳစုၿပီး သင္၏ တာဝန္အရလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္း

လက္မွတ္ ေရးထိုးသည့္ (သို႔မဟုတ္) အြန္လိုင္းမွလက္ခံ သည့္ေန႔မွ
စတင္ပါသည္။

သေဘာတူထားသည့္ အရာမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ႏုငိ ္ျခင္းမရွလွ
ိ ်င္ ဘာလုပ္သင့္ သလဲ၊

(သို႔မဟုတ္) သင့္ Participation Plan ကို ခ်မွတ္ေသာ Services
Australia ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို သေဘာမတူလွ်င္ (သို႔မဟုတ္)
လက္ခံရရွေငြ
ိ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္မရွင္းလွ်င္ Services Australia
၏ သတင္းေပး၊ တိုင္ၾကားႏိုင္ေသာဖုန္းလိုင္း 1800 132 468 သို႔
အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။

အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈသို႔မတက္ေရာ

သင့္ Participation Plan နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ParentsNext ေထာက္ပံ့သူ၏

က္ႏုင
ိ ္လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတြင္ မပါဝင္ႏုင
ိ ္လွ်င္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို သေဘာမတူလွ်င္၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ေထာက္ပံ့သူ (သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့သူမရွလွ
ိ ်င္ Services Australia)

စိတ္မရွင္းလွ်င္ ေထာက္ပံ့သူ (သို႔မဟုတ္) Department of

ထံသို႔ မပ်က္မကြက္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ

Employment, Skills, Small and Family Business National

(သို႔မ ဟုတ္) လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမတိုင္မီ အေၾကာင္း ၾကားရမည္။

Customer Service Line ၏ 1800 805 260 နံပါတ္ သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

အေၾကာင္းမၾကားလွ်င္၊ ေတြ႕ဆုံေဆြး ေဆြးေႏြးမႈတြင္ (သို႔မဟုတ္)

စစ္ေဆးစုံစမ္းေပးပါလိမ့္မည္။

လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္၊ တက္ေရာက္မႈမရွလွ
ိ ်င္ သင့္ဝင္ေငြေထာက္ပံေၾကး
ကို ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ေပးခံရႏိုင္ပါသည္။
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတြင္ (သို႔မဟုတ္) လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္မႈတြင္
မေလ်ာ္မကန္ ျပဳမူလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) လိုအပ္သည္မ်ား
ျပည့္မီျခင္းမရွလွ
ိ ်င္ သင့္ဝင္ေငြေထာက္ပံေၾကးကို ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ၿပီး
ဒဏ္ေပးခံရႏိုင္ပါသည္။
လိုအပ္သည္အမ်ား ဆက္လက္ ျပည့္မီျခင္းမရွလွ
ိ ်င္
သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘာေၾကာင့္မျပည့္ မီရသလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးရန္

တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေက်နပ္မႈ မရွလွ
ိ ်င္
Commonwealth Ombudsman ၏ လိုင္း 1300 362 072 သို႔
ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
Privacy Act 1988 ဥပေဒ အပါအဝင္ ဥပေဒအရ
သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးထားပါသည္။
သင္သေဘာတူမွ (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒက ခြင့္ျပဳမွ ရယူ၊ အသုံးျပဳ၊

သင့္ကို ေထာက္ပံ့သူ (၆လအတြင္း ၃ ႀကိမ္ဒဏ္ေပးခံရလွ်င္)

ျဖန္႔ေဝႏိုင္ပါသည္။

အင္တာဗ်ဴးခံရမည္ သို႔မဟုတ္ Services Australia (၆လအတြင္း ၅

အေရးႀကီး သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို

ႀကိမ္ ဒဏ္ေပးခံရလွ်င္) ၏ ဆန္းစစ္မႈ ခံယူရမည္။

ရယူစုေဆာင္းျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္း တို႔အတြက္

သင့္ေတာ္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွလွ
ိ ်င္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

သင့္ကိုေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ထပ္မံသိရလိ
ွ ိ ုပါက -

ဆက္လက္ျပည့္မီျခင္းမရွလွ
ိ ်င္ သင့္ ဝင္ေငြေထာက္ပံေၾကးကို
ေလွ်ာ့ခ်ခံရႏိုင္သည္ (သို႔မဟုတ္) ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရႏိုင္သည္။
ေထာက္ပံေၾကး ၄ ပတ္စာ ရရွမည္
ိ မဟုတ္ဘဲ၊ ဝင္ေငြ
ေထာက္ပံေၾကးရရွရန္
ိ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထား ရမည္။

zz

www.employment.gov.au/privacy

zz

ထာက္ပံ့သူ

zz

Services Australia

zz

Office of the Australian Information Commissioner

Participation Plan ပါ အခ်က္မ်ားကို မေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းအတြက္

(ၾသစေၾတးလ် သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ မင္းႀကီး႐ုးံ ) ၏

အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းရွလွ
ိ ်င္ ဒီအရာမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့သူ

www.oaic.gov.au

(သို႔မဟုတ္) Services Australia (ေထာက္ပံ့သူမရွလွ
ိ ်င္) နဲ႕
ေဆြးေႏြးရမည္။
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ဤအခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈ၊ နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။
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