အသစ္ေရာက္ရိွလာေသာေရြ႕ေၿပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ယာယီ ကာကြယ္
ေပးသည့္ ဗီဇာကိုင္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ
ၿဖင့္ဝင္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ဖက္ အၿပန္အလွန္ တာဝန္ရမ
ွိႈ
လိုအပ္ခ်က္မ်ား (Mutual Obligation Requirements)
Newstart Allowance ၊ Youth Allowance (အၿခား)၊
Parenting Payment Single ႏွင့္ Special Benefit
(အဆိုျပဳ ခံထားရေသာ ဗီဇာကိုင္ေဆာင္သူမ်ား)
မ်ား လက္ခံ ရရိွသူမ်ားအတြက္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
Mutual Obligation Requirements ႏွင့္ Job Plans
Newstart Allowance, Newstart Allowance ၊ Youth Allowance (အၿခား) ၊
Parenting Payment Single (အငယ္ဆံုးကေလးအသက္ ၆ ႏွစ္ ၿပည့္သည့္အခါ)
သို႔မဟုတ္ Special Benefit (အဆိုျပဳခံ ထားရေသာ ဗီဇာကိုင္ေဆာင္သူမ်ား)
ရရိွထားလွ်င္ သင္သည္ အလုပ္ရွာေဖြရန္လုိအပ္ၿပီး၊ အလုပ္ရရွရိ န္
အေထာက္အကူျဖစ္ မည့္ အၿခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိုလုပ္
ငန္းမ်ားကို ‘mutual obligation requirements’ ဟုေခၚေဝၚ ၿပီး၊ ၎ကို jobactive
အေထာက္အပံ့ေပးသူတစ္ဦးႏွင့္အတူ Job Plan ထဲတြင္ ထည့္ႏုင္
ိ သည္။
Principal Carer Parents, Early School Leavers၊ ၅၅ ႏွစ္ ႏွင့္အထက္
အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား ႏွင့္ အလယ္တန္း ပညာေရးတြင္ သင္ၾကားေနေသာ
အသက္၁၈ႏွစ္ ေအာက္ Special Benefit ခံစားခြင့္ရရွသ
ိ ူမ်ား၊ စသည့္ ပုဂဳၢ လ္
ိ မ်ား
အတြက္မတူညီေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၿပန္အလွန္ တာဝန္ရမ
ွ ိ ႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္း
ရွသ
ိ ည္။ သင့္ကို သင့္ကိုကူညီပ့ံပိုးသူ အတူ သင့္၏ကိုယ္ပိုင္ အေၿခအေနမ်ားကို
ေက်းဇူးၿပဳ၍ေဆြးေႏြးေပးပါ။

ဘာလုပ္ဖို႔လိုအပ္သလဲ။
ေငြေတာင္းခံမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ သင္သည္ Job Seeker Classification
Instrument (JSCI) ကို ၿပီးစီးရန္ လိုအပ္လိမ့္ မည္။ JSCI သည္
သင္ အလုပ္ခန္႔ထားေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈအဆင့္
မည္မွ်လိုအပ္မည္ကို အကဲျဖတ္ ရန္ အသံုးျပဳေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည္။
၎သည္ အလုပ္ အင္တာဗ်ဴး မဟုတ္ပါ။ JSCI ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား ပို၍သိလိုပါက ေအာက္ပါ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္
ရွာေဖြႏုင္
ိ သည္။ https://docs.employment.gov.au/documents/jsci-factsheet-job-seekers

Job Plan ကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿခင္း
Department of Human Services (Centrelink) သည္ သင့္ ကို
jobactive သို႔မဟုတ္ အၿခားေသာ အလုပ္ခန္႔ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူထံ
လမ္းညြန္ေပးလိမ့္မည္။ သင့္ကို ကူညီ သူမွ သင္ႏွင့္အတူ Job Plan
ကို ဖန္တီးေရးဆြၿပီဲ း၊ သင္အလုပ္ တစ္ခုရွာႏုင္
ိ ရန္ အကူအညီေပးသည့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်တ္
ိ ဆက္ေပးလိမ့္မည္။

သင့္ကိုကူညီပံ့ပိုးသူႏွင့္ မၾကာခဏေတြ႕ဆံုရန္ လိုအပ္လိမ့္ၿပီး သင့္၏ Job Plan
မည္သည့္အေၿခအေနတြင္ ရွေိ နသည္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ရန္
လိုအပ္လိမ့္မည္။ ထိုေတြ႕ ဆံုမႈမ်ားကို “ကူညီပ့ံပိုးသူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿခင္းမ်ား”
ဟုေခၚၿပီး၊ ၎ သည္ လူမႈေရးလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာဥပေဒ ေအာက္တြင္ လိုအပ္ခ်က္
တစ္ခုၿဖစ္သည္။ သင္သည္ စကားၿပန္တစ္ဦးလိုအပ္ပါက သင့္ကိုကူညီပ့ံပိုးသူမွ
စကားျပန္တစ္ဦး စီစဥ္ေပးလိမ့္မည္။ သင္၏ သူငယ္ခ်င္း သို႔မဟုတ္
ေဆြးမ်ဳးတစ္
ိ
ဦးကို ကူညီပံ့ပိုးသူ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခ်န္ိ တြင္ ေခၚေဆာင္လာႏင္
ု ိ ပါသည္။
သင္၏ Job Plan အတြက္စဥ္းစားရန္ သင္အခ်န္ိ လိုအပ္ေနလွ်င္ အလုပ္ ကို
လက္မခံမီ၊ လက္မွတ္မထိုးမီ အခ်န္ိ အထိ “စဥ္းစားခ်န္ိ ” ရံုး ဖြင့္ရက္ (၂) ရက္ရရွ ိ
လိ္မ့္မည္။

သင္၏ Mutual Obligation Requirements ႏွင့္
ကိုက္ညီ ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း။
သင္အား ေပးအပ္ေငြ ရရွရိ န္အတြက္ သင္၏ ႏွစ္ဖက္ အၿပန္ အလွန္တာဝန္ရမ
ွိႈ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကုိက္ညီရန္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ သင္၏ Job Plan ရွ ိ
အခ်က္မ်ား ကို ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကုိက္ညီရမည္ ၿဖစ္သည္။
ဥပမာ- ကူညီ ပ့ံပိုးသူႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္၊ အလုပ္ရွာေဖြရန္၊ ကူညီပံ့ပိုးသူက သင္
အလုပ္ရွာေဖြရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေသာ အၿခားေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွာေဖြသူအမ်ားစုသည္
ႏွစ္တႏွစ္၏ ၆ လအတြင္း သတ္ မွတ္ထားေသာ နာရီအေရအတြက္
အတြက္အလုပ္ႏွင့္တူေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ၎ကို
Annual Activity Requirement’ (AAR) ဟုေခၚၿပီး ၎တြင္ ဘာသာစကား
သို႔မဟုတ္ အၿခားေလ့လာသင္ယူမႈ တစ္ခု ျပဳလုပ္ေသာ Work for the Dole
အစီအစဥ္၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အလုပ္ သို႔မဟုတ္ Job Plan တြင္ ပါဝင္ေသာ အျခား
လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ႏုင္
ိ သည္။

ဘာသာစကား၊ စာတတ္ေၿမာက္မႈႏွင့္ ကိန္းဂဏန္း
အတြက္ အခ်က္ သင္တန္းမ်ား
ဘာသာစကား၊ စာတတ္ေၿမာက္မႈႏွင့္ အတြက္အခ်က္ ဆိုင္ရာ သင္တန္းတစ္ခု၊
ဥပမာ ပညာေရး ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္ဆုိင္ရာ ကၽႊမ္းက်င္ တတ္ေၿမာက္မႈ (SEE)
သို႔မဟုတ္ ေရြ႕ေၿပာင္းေန ထိုင္သူ လူၾကီးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း
(AMEP) မ်ားသို႔ သင္၏ကူညီပ့ံပိုးသူမွ လမ္းညြန္ေပးလိမ့္မည္။
ယင္း သည္ သင္၏ Job Plan ထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။ ထိုသင္တန္း
တစ္ခုခုတြင္ တက္ေရာက္ေနသူၿဖစ္ေနလွ်င္ သင့္ကိုကူညီ ပံ့ပိုးသူ
သိရေ
ွ ိ စရန္အေၾကာင္းၾကားသင့္သည္။ သို႔မွသာ သူက သင့္၏ Job Plan ၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ားထဲမွတစ္ခုအၿဖစ္ ထည့္ သြင္း ေပးႏင္
ု ိ မည္ ၿဖစ္သည္။

သင္ယူေလ့လာမႈသည္ ကၽြႏုပ္
္ ၏
ႏွစ္ဖက္အၿပန္အလွန္ တာဝန္ ရွမိ ႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ကုိက္ညီႏုင္
ိ ပါသလား။

သေဘာတူခြင့္ျပဳထားေသာ သင္တန္းတစ္ခုတြင္
တက္ေနစဥ္ အခအေၾကး ေပးေသာအလုပ္ကို
လက္ခံရမည္လား။

သင့္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး SEE ႏွင့္ AMEP တို႔ အပါအ၀င္

လက္ခံသင့္ပါသည္။ Job Plan ထဲရွ သေဘာတူ
ိ
ခြင့္ျပဳထား ေသာသင္တန္းႏွင့္

သေဘာတူညီထားေသာသင္တန္းမ်ားတြင္ လုပ္ ေဆာင္ေသာ အခ်န္ိ နာရီမ်ားသည္
သင္၏ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အၿပန္ အလွန္တာဝန္ရမ
ွ ိ ႈလိုအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုး သို႔မဟုတ္
အခ်ဳ႕ိ ႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ တြက္ခ်က္ႏုင္
ိ သည္။ သင္ယူေလ့လာၿခင္း အၿပင္
သင့္ကိုကူညီပ့ံပိုးသူႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်န္ိ ဇယားအတိုင္း ေတြ႔ဆံုပမ
ြ ဲ ်ား
ကို ျပဳလုပ္ ရန္လို အပ္လိမ့္မည္ၿဖစ္သည္။ ထို႔အၿပင္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြၿခင္းႏွင့္
အလုပ္အင္တာဗ်ဴးမ်ား ကိုလည္း တက္ေရာက္ရမည္ၿဖစ္သည္။ သင့္၏
ကူညီပံ့ပိုးသူမွ ပုဂဳၢ လ္
ိ ေရးဆိုင္ရာအၾကံဥာဏ္မ်ားလည္း ေပးႏင္
ု ိ သည္။

တခ်န္ိ တည္းမဟုတ္သည့္ သင္ႏွင့္ကုိက္ညီ သည့္ မည္သည့္အလုပ္မ်ဳးကိ
ိ ုမဆို
လက္ခံရမည္ၿဖစ္သည္။

ကၽြႏုပ္
္ ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီပါက
မည္သုိ႔ၿဖစ္မည္ နည္း။
သင္သည္ ေတြ႕ဆံုၿခင္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ သင့္၏ လႈပ္ရွား
မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုကို မလုပ္ႏုင္
ိ ခဲ့လွ်င္ သင့္ကိုကူညီပ့ံပိုးသူ ထံသုိ႔

အခ်န္ိ ၿပည့္စာသင္ၾကားႏင္
ု ိ ပါသလား။

ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္ၿဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ သင့္၏ ရပိုင္ေငြတခ်ဳ႕ိ

သင္တန္းကာလသည္ ၁၂ လေအာက္ (သင္ၾကားေရးကာလ ၂ လ) ၿဖစ္လွ်င္၊

သင္သည္ ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းမၾကားႏင္
ု ိ ပါက ကူညီပ့ံပိုးေပးသူကို ျဖစ္ႏုင္
ိ သမွ်

သင့္ကိုကူညီပ့ံပိုးေနသူက အလုပ္အကိုင္ရရိွ ေရးအတြက္ အေစာပိုင္းရလဒ္အျဖစ္
သေဘာတူညီလွ်င္၊ သင္ သည္ အလုပ္မရႏင္
ု ိ ပဲၿဖစ္ေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္
သင္သည္ အလုပ္တစ္ခု ရရိွရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုင္
ိ ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ရရိွေရး ကို
မ်ားစြာတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ သင္တန္းၿပီးဆံုးရန္ ၆ လ သို႔မဟုတ္ ၆ လ
ေအာက္သာ က်န္ရေ
ွ ိ နလွ်င္၊ သင္သည္ အခ်န္ိ ျပည့္ စာသင္ၾကားႏင္
ု ိ သည္။
၎သင္တန္းမ်ားအတြက္ Newstart Allowance ႏွင့္ Youth Allowance (အၿခား)
ႏွင့္ Pensioner Education Supplement (PES) ကို ရရိွေနေသာ Principal
Carer Parents တို႔သည္ ၁၂ လ သို႔မဟုတ္ ၎ထက္ ၾကာေသာ သင္တန္းမ်ားကို
အခ်န္ိ ၿပည့္ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏင္
ု ိ သည္။

စာသင္ေနစဥ္ အလုပ္ရွာေဖြရန္ လိုအပ္ေသးသလား။
လိုအပ္ပါသည္။ အလုပ္ရွာေဖြသူအမ်ားစုသည္ တစ္လလွ်င္ အလုပ္ ၂၀
ခုအထိ ရွာေဖြရန္ႏွင့္ အၿခားလႈပ္ရွာမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။
ကူညီပံ့ပိုးေနသူသည္ သင္၏ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ကၽႊမ္းက်င္စြာတတ္ေၿမာက္မႈ
အပါအ၀င္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္ၿပီး အလုပ္ရွာေဖြရန္ လိုအပ္ သည့္
အေရအတြက္ကို သတ္ မွတ္ေပးလိမ့္မည္။ သင္သည္ အလုပ္ရွာေဖြမႈမ်ားကို
ကူညီပံ့ပိုးေနသူထံသို႔ လစဥ္ အစီရင္ခံ ရမည္။

ဆုံုးရႈးႏင္
ံ ု ိ သည္။ သို႔မဟုတ္ သင္ ရရိွ မည့္ေငြကိုေပးၿခင္းမွ ရပ္ဆိုင္းခံရလိမ့္မည္။
ခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္ရမည္ၿဖစ္သည္။ သို႔မွသာ သူတို႔ကို ၾကိဳ တင္
အေၾကာင္းမၾကားႏင္
ု ိ ၿခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေကာင္းတစ္ခု ရွမိ ရိွ
ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ႏင္
ု ိ မည္ၿဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္မ်ားကို ပို၍ သိရိွခ်င္ပါသလား။´
သင့္၏ကူညီပ့ံပိုးသူႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရေ
ွ ိ နလွ်င္
Department of Employment National Customer Service
Line 1800 805 260 ကိုေခၚဆိုႏုင္
ိ သည္။ (ၾကိဳးဖုန္းမွ ေခၚဆိုလွ်င္
အခမဲ့ၿဖစ္သည္။)
ဘာသာၿပန္တစ္ဦးကို လိုအပ္လွ်င္ ဘာသာၿပန္ၿခင္းႏွင့္ စကား
ၿပန္ၿခင္းဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ (TIS) 131 450* ကို ေက်းဇူးၿပဳ၍
ေခၚဆိုၿပီး Department of Employment’s National
Customer Service Line သို႔ေခၚဆိုရာတြင္ အကူအညီေပး ရန္
ေတာင္းခံႏုင္
ိ ပါသည္။
အၾကားအာရံုမေကာင္းသူ၊ သို႔မဟုတ္ အၾကား သို႔မဟုတ္ အေၿ
ပာအာရံုမေကာင္းသူၿဖစ္ေနပါလွ်င္ National Relay Service ကို
အသံုးၿပဳႏင္
ု ိ သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ပို၍ သိရလ
ွ ိ ိုလွ်င္
ေအာက္ပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏင္
ု ိ သည္။
www.relayservice.gov.au

အဂၤလိပ္ဘာသာအေခၚအေဝၚမ်ား

ဘာသာၿပန္ထားေသာအေခၚအေဝၚမ်ား

Newstart Allowance

အသစ္စတင္ရရိွေသာ(Newstart) ခံစားခြင့္

Annual Activity Requirement’ (AAR)

ႏွစ္စဥ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္လိုအပ္မႈမ်ား (AAR)

Department of Human Services (Centrelink)

လူသားဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ ဌာန (ဗဟိုအဆက္အသြယ္)

Early School Leavers

ေက်ာင္းေစာေစာထြက္ခဲ့ရသူမ်ား

Job Plans

အလုပ္ရွာေဖြေရး အစီအစဥ္မ်ား

Job Seeker Classification Instrument (JSCI)

အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားအား ခြၿခားသည္
ဲ
့ နည္းစနစ္(JSCI)

jobactive

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ

National Customer Service Line

အမ်ဳးသား
ိ
သံုးစြသူ
ဲ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ တယ္လီဖုန္းလိုင္း

Parenting Payment Single

တစ္ဦးခ်င္း မိဘေထာက္ပံ့ေၾကး

Pensioner Education Supplement (PES)

ပင္စင္စားမ်ား ပညာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား(PES)

Principal Carer Parents

အဓိက ေစာင့္ေရွာက္သူ မိဘမ်ား

Special Benefit

ိ စားခြင့္
အထူး အက်ဳးခံ

Work for the Dole

အလုပ္အကိုင္မရခင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးယူထားသူမ်ား လုပ္ကိုင္ ရေသာ အလုပ္

Youth Allowance

လူငယ္စရိတ္

