jobactive — သင့္အား အလုပ္ရွာေဖြရန္ ကူညီျခင္း
jobactive သည္ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ ၾသစေၾတးလ် ျပည္သူျပည္သား မ်ားအား အလုပ္ခြင္ထဲသုိ႔ ေခၚေဆာင္ရန္
ၾသစေၾတးလ်အစုိးရ၏ နည္း လမ္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ အလုပ္ရွာသူမ်ားအား အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးၿပီး
ၾသစေၾတးလ်တစ္ဝန္း ေနရာ ၁၇၀၀ ေက်ာ္ရွ jobactive
ိ
ေပးအပ္သူမ်ား ကြန္ရက္တစ္ခုျဖင့္ ၎ကုိ ေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။
အလုပ္ရွာသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ျဖင့္ သင္၏ jobactive ေပးအပ္သူ သည္

သင္၏ jobactive ေပးအပ္သူသည္ အလုပ္ရွာေဖြရန္ သင့္အား ကူညီရန္ႏွင့္

ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္အားကူညီႏုင
ိ ္သည္။

ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ႏုင
ိ ္သည့္ Job Plan (အလုပ္ အစီအစဥ္) ကုိ ေရးဆဲြရန္

• ကုိယ္ေရးရာဇဝင္အက်ဥ္းကုိ ေရးသားရန္
• အလုပ္ရွာရန္
• အင္တာဗ်ဴးမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္
• ေဒသခံ အလုပ္ရွင္မ်ားလုိအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွရန္
ိ
• အလုပ္တစ္ခုကို ရွာေဖြရန္ႏွင့္ တည္ၿမဲေစရန္

jobactive အတြက္ ကၽြႏုပ
္ ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီ
အက်ဳး၀င္
ံ သလား
Newstart ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ လူငယ္ေထာက္ပံ့ေၾကး (အျခား)၊ သုိ႔မဟုတ္
မိဘမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီေငြ ကဲ့သုိ႔ေသာ ဝင္ေငြေထာက္ကူမႈ
ေပးေငြတစ္ရပ္ကုိ သင္ လက္ခံရရွ ေနၿပီ
ိ
း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တာဝန္လုိအပ္ခ်က္မ်ား
ရွေနလွ
ိ
်င္ jobactive ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ရရွ ႏိ
ိ ုင္သည္။
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တာဝန္မ်ားမွာ သင္ ေထာက္ပံ့ေငြ ရရွေနသည္
ိ
့အတြက္
အျပန္အလွန္အား ျဖင့္ သင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည့္ အလုပ္ရွာျခင္း
ကဲ့သုိ႔ေသာ အရာအခ်ဳ႕ျဖစ္
ိ သည္။
ၾသစေၾတးလ် အစုိးရ Department of Human Services (လူသား
ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန) သည္ သင္၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ jobactive
အရည္အခ်င္း ျပည့္မီမႈကုိ အကဲျဖတ္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္အား jobactive
ေပးအပ္သူထံသုိ႔ လႊေျပာင္
ဲ
းေပးအပ္လိမ့္ မည္။
သင္သည္ ဝင္ေငြ ေထာက္ကူမႈ ရယူမေနလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြ
ေထာက္ကူမႈ ရယူေနၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တာဝန္မ်ားမရွလွ
ိ ်င္ ေအာက္ပါ
အေျခအေနမ်ားတြင္ jobactive ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း
လုပ္ေဆာင္ႏုင
ိ ္လိမ့္မည္။
• သင္ အခ်န္ိ ျပည့္ အလုပ္မလုပ္ သုိ႔မဟုတ္ ပညာသင္ယူမေနလွ်င္၊
• ၾသစေၾတးလ်၌ အလုပ္လုပ္ခြင့္ သင့္တြင္ ရွလွ
ိ ်င္

어떤မည္သည့္ အကူအညီကုိ ကၽြႏုပ
္ ္ ရႏုင
ိ ္သနည္း။
အလုပ္တစ္ခု ရွာေဖြရန္ႏွင့္ တည္ၿမဲေစရန္ သင့္အား ကူညီရန္
အကဲျဖတ္ထားသည့္ သင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ
အံဝင္ခြင္က်စီမံေပးႏိုင္သည့္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရမႈ
ွ ိ jobactive
ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားတြင္ ရွသည္
ိ
။

သင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံလိမ့္မည္။
• ေဒသခံ အလုပ္ရွင္မ်ား ရွာေဖြေနသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွရန္
ိ သင့္အား
ကူညီမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
• သက္ဆုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္း မဟုတ္ေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားရန္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခဲြရန္ သင့္အား
ကူညီလိမ့္မည္။
• လစဥ္ အလုပ္ ၂၀ အထိ ရွာေဖြျခင္း - သင့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ
အလုပ္သမား ေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ား အလိုက္ ဤအေရ အတြက္ကုိ
အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ သင္၏ jobactive ေပးအပ္သူက စီမံေပးႏိုင္သည္။
• ႏွစ္စဥ္ ေျခာက္လၾကာ Work for the Dole (အလုပ္ လက္မဲ့
ေထာက္ပံ့ေၾကးရျခင္းအတြက္ အလုပ္ လုပ္ေပး ရသည့္ အစီအစဥ္) သုိ႔မဟုတ္
ခြင့္ျပဳထားေသာ ေနာက္ ထပ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခု (ဥပမာ အခ်န္ိ ပုိင္း
အလုပ္၊ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ သင္႐ုးိ တစ္ခုတြင္ အခ်န္ိ ပုိင္း ပညာသင္ယူမႈ၊
တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဘာသာစကား၊ စာတတ္ ေျမာက္မႈႏွင့္
အတြက္အခ်က္ပညာ သင္တန္း သုိ႔မဟုတ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အလုပ္တြင္
ပါဝင္ျခင္း)
အလုပ္တစ္ခု ရွာေဖြရန္ႏွင့္ တည္ၿမဲရန္ သင့္အား ကူညီရန္ သင့္ jobactive
ေပးအပ္သူသည္ သင္ အလုပ္စတင္ၿပီးေနာက္ အလုပ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေန ေသာ
ပစၥည္းမ်ား၊ ပညာရွင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သက္ဆုိင္ ရာ သင္တန္းႏွင့္ ပံ့ပုိးမႈအတြက္
ေပးေခ်ရန္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈကုိ ရယူအသုံးျပဳႏိုင္သည္။

လုပ္ငန္းခြင့္ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားရိွေနလွ်င့္
မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း။
သင္၏ Work for the Dole အိမ္ရွင္အဖြ႕အစည္
ဲ
းက လုပ္ငန္းခြင့္
က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို
မည္ကဲ့သို႔ တင္ျပရမည္ ကို သင့္အား ေျပာျပသင့္ပါသည္။ သင္၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား
ကို သင္၏အိမ္ရွင္အဖြ႕အစည္
ဲ
းက ကိုင္တြယ္ေဆာင္ ရြက္မႈပံုစံအေပၚ
ေက်နပ္မႈမရိွလွ်င္ သင္၏ jobactive ေဆာင္ရြက္ေပးသူထံ ဆက္သြယ္ပါ။
သင္၏ ေပးအပ္သူသည္ သင့္အား အစုိးရ၏ အျခား အစီအစဥ္
မ်ားစြာႏွင့္လည္း ခ်တ္
ိ ဆက္ေပးႏိုင္သည္။ ၎အစီအစဥ္မ်ားတြင္
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈအကူအညီ၊ လုပ္ခ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊
အလုပ္သင္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ New Enterprise Incentive Scheme (NEIS)
(လုပ္ငန္းသစ္ မက္လုံးအစီအစဥ္ NEIS) ျဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ရန္
အကူအညီမ်ား ပါဝင္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိရလု
ွ ိ ိပါသလား။
www.employment.gov.au/jobactive ကုိ ၀င္ၾကည့္ပါ။
အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား အခ်က္အလက္ ဖုန္းလုိင္း
13 62 68* ကို ဖုန္းဆက္ပါ သုိ႔မဟုတ္ သင္သည္ jobactive သုိ႔မဟုတ္
Disability Employment Services (မသန္မစြမ္း အလုပ္အကုိင္
၀န္ေဆာင္မႈ) တြင္ မွတ္ပုံတင္ၿပီးျဖစ္ပါက ိ သင့္အား အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြ
ရန္ကူညီမည့္သူကို ေျပာ ဆုိပါ။
www.employment.gov.au/jobactive တြင္ ေဒသ တြင္းရိွ jobactive
ေပးအပ္သူကုိ ရွာေဖြပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ျခင္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား
အလုပ္ရွာသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္ ဝန္
ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးအပ္ရန္ jobactive ေပးအပ္သူမ်ားအား ၾသစေၾတးလ်
အစုိးရက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
အလုပ္ရွာေဖြ ေပးအပ္သူ၏ ၀န္ေဆာင္မႈလိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို
သတ္မွတ္ထားေသာ Service Guarantees (ဝန္ေဆာင္မႈ အာမခံခ်က္မ်ား)
ကုိ www.employment.gov.au တြင္ ေတြ႔ႏုင
ိ ္သည္။
jobactive ေပးအပ္သူမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎ တုိ႔၏
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ ႐ုးံ မ်ားတြင္ ျပသထားရန္ႏွင့္
အလုပ္ရွာသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ ရရွႏိိ ုင္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္
လုိအပ္သည္။ ၎တုိ႔၏ အစီအစဥ္မ်ားကုိ www.jobsearch.gov.au တြင္လည္း

မည္သည့္ ကိရိယာမ်ားကုိ ကၽြႏုပ
္ ္ ရႏုင
ိ ္သနည္း။
သင္ အလုပ္ရွာရာတြင္ ကူညီရန္ သင္၏ jobactive ေပးအပ္သူသည္
သင့္အား ၎တုိ႔၏ ႐ုးံ တြင္ ကြန္ပ်ဴ တာမ်ား၊ အင္တာနက္ႏွင့္ ပရင္တာမ်ားကုိ
ရယူသုံးစဲြ ခြင့္ ေပးလိမ့္မည္။ အလုပ္ရွာရန္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထား ရန္၊ သင့္
ကုိယ္ေရးရာဇဝင္အက်ဥ္းကုိ အသစ္မြမ္းမံရန္ႏွင့္ ပုံႏပ္
ွ ိ ရန္ ဤပံ့ပုိး ပစၥည္းမ်ားကုိ
သင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
jobactive အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.jobactive.gov.au တြင္လည္း သင္
အလုပ္ရွာ ေဖြႏုင
ိ ္ၿပီး အြန္လုိင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရယူအသုံးျပဳ ႏိုင္သည္
သုိ႔မဟုတ္ အခမဲ့ Job Seeker JobSearch အပလီေကးရွင္း (iTunes ႏွင့္
Google Play မွ ရရွႏိိ ုင္သည္) ျဖင့္ ရွာေဖြႏုင
ိ ္သည္။
သင္၏ myGov အေကာင့္ကုိ JobSearch အေကာင့္ ႏွင့္ ခ်တ္
ိ ဆက္ျခင္းျဖင့္
သင္အလုပ္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ကုိ ေျခရာခံႏုင
ိ ္သည္၊ အလုပ္ေပးအပ္
သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခဲြႏုင
ိ ္သည္၊ အလုပ္ ေခၚစာမ်ား ရရွႏိိ ုင္ၿပီး သင့္

ဤအခ်က္အလက္စာလႊာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္
အကူအညီ လုိအပ္ပါသလား။
သင္ စကားျပန္တစ္ေယာက္လုိအပ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ဘာသာျပန္
ျခင္းႏွင့္ စကားျပန္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ (TIS) 131 450* ကို ဖုန္းဆက္ၿပီး
13 62 68* ကုိ ေတာင္းခံပါ။
သင္ အၾကားအာရံုခ်ဳ႕ယြ
ိ င္းေနပါက သုိ႔မဟုတ္ အၾကားအာ႐ုံ သုိ႔မဟုတ္
စကားေျပာဆုိမႈ ခၽြတ္ယြင္းျခင္းရွေနပါက
ိ
သင္သည္ National Relay
Service (တစ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ လက္ဆင့္ကမ္း ဝန္ေဆာင္မႈ) ကုိ သင္
အသုံးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိရလု
ွ ိ ိပါက
www.relayservice.com.au* ကုိ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈပါ။

ကုိယ္ေရးရာဇဝင္အက်ဥ္းကုိ စီမံႏုင
ိ ္သည္။ ၎တုိ႔အားလုံးကုိ သင္၏စားပြေပၚ
ဲ မွ

* ‘13’ နံပါတ္မ်ားအား လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားမွ ေခၚဆိုမႈ မ်ားအတြက္ ေခၚဆိုခ

လုပ္ေဆာင္ႏုင
ိ ္သည္။

က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိ ျပဳပါ။

သင္ႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အလုပ္အမ်ဳးိ အစားမ်ားအျပင္ လုပ္ငန္းအခ်ဳ႕ိ တြင္
လူမည္မွ်ကုိ ခန္႔ ထားၿပီး ၎တုိ႔ မည္မွ် ဝင္ေငြရရွၾကသည္
ိ
တုိ႔ ကဲ့သုိ႔ ေသာ
အသုံးဝင္သည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ သိရရန္
ွ ိ Career Quiz
အပလီေကးရွင္းက သင့္ အားကူညီႏုင
ိ ္သည္။ Career Quiz ကုိ
သင့္ အပလီေကးရွင္းစတိုးမွ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ႏုင
ိ ္ သည္ သုိ႔မဟုတ္
www.joboutlook.gov.au/careerquiz သုိ႔ ၀င္ၾကည့္ပါ။

ကၽြႏုပ
္ ္ထံမွ မည္သည့္အရာကုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားသနည္း။
သင္သည္ ဝင္ေငြ ေထာက္ကူမႈ ေပးေငြတစ္ရပ္ကုိ ရယူေနၿပီး ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္
တာဝန္မ်ားရွလွ
ိ ်င္ သင္သည္ Job Plan (အလုပ္ အစီအစဥ္) တစ္ခုကိုေရးဆြရန္
ဲ
လုိအပ္ၿပီး ေအာင္ပါစာရင္း ျပဳစုထားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အားလုံးကုိ
ၿပီးစီးေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္လိမ့္မည္။
• တစ္လလွ်င္ လုိအပ္ေသာ အလုပ္ရွာေဖြမႈ အေရအတြက္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ႏွင့္
• Work for the Dole (အလုပ္လက္မဲ့ ေထာက္ပံ့ေၾကးရ ျခင္း အတြက္
အလုပ္လုပ္ေပးရသည့္ အစီအစဥ္) သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေနာက္ထပ္
လုပ္ငန္း တစ္ခုတြင္ ႏွစ္စဥ္ ေျခာက္လ ၾကာ လုပ္ရျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
သင့္ေဒသခံအရပ္ရွ တိ
ိ က် ေသာ အလုပ္မ်ားသုိ႔ သင္ အလုပ္ရရိွေရး ကူညီေပးသူ
မွ လႊေျပာင္
ဲ
းေပးမႈအတိုင္း သင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိသည္။
သင္၏ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တာဝန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီရန္ သင့္အား ကူညီရန္
သင္၏ jobactive ေပးအပ္သူက ရွင္းျပၿပီး သင္ႏွင့္ အတူ အလုပ္ လုပ္လိမ့္မည္။
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ပုံႏပ္
ွ ိ ထုတ္ေဝထားပါသည္။

