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اطالعات برای ( job seekersکارجویان) که در حال حارض
در ( Job Services Australiaخدمات شغلی اسرتالیا) ثبت شده اند.
چه چیزی تغییر میکند؟

دولت استرالیا سرویس استخدامی جدیدی به نام ( jobactiveفعال شغل) را
آغاز میکند که بهتر به شما کمک کند تا شغلی را پیدا کرده و آن را نگه دارید.
 jobactiveاز اول جوالی  2015آغاز شده و جای  Job Services Australiaرا
میگیرد.
این تغییرات به این معنی است که از اول جوالی  2015ممکن است یک سازمان
جدید در کاریابی به شما کمک کند.

 jobactiveچیست؟

مدل جدید خدمات شغلی دولت که به افراد بیشتری کمک می کند تا کار پیدا کنند
به نام  jobactiveشناخته میشود .این مدل جدید ،دسترسی به خدمات انفرادی بر
اساس نیازهای ارزیابی شده شما را برایتان فراهم میکند .این میتواند شامل خدمات
زیر باشد:
•کمک به جستجو برای کار ،نوشتن خالصه سوابق و آماده شدن برای مصاحبه
•ارجاع به شغلهای موجود در منطقه تان
•آموزشی که مناسب مهارتهایی است که کارفرمایان محلی به آن نیاز دارند
•مدیریت موردی تا شما برای گرفتن و نگه داشتن یک شغل آماده باشید
•پشتیبانی برای تکمیل کردن ( Work for the Doleکار برای حقوق بیکاری)
یا سایر فعالیتهای واجد شرایط تا تجربیات شبیه کار برای شما فراهم شود،
کمکتان کند مهارتهای جدید یاد بگیرید و شانس شما را برای پیدا کردن یک
شغل بهتر کند.
همه فعالیتهایی که شما برای یافتن کار انجام میدهید در یک ( Job Planطرح
شغل) که شما با سازمان  jobactiveامضا میکنید مشخص میشود.

چه کا ری برای من می کند،

از اول جوالی  2015بعضی از تامین کنندگان خدمات Job Services Australia
ممکن است از ارائه خدمات شغلی دولت دست بکشند یا سازمانهای کوچکتری
بشوند .این به این معنی است که وقتی  jobactiveشروع میشود ،ممکن است
سازمان جدیدی به شما در کاریابی کمک کند.
در صورت امکان ،شما با تامین کننده فعلی خدمات استخدامی خواهید ماند .اگر
یک سازمان  jobactiveجدید به شما داده شود و حس کنید به بهترین وجه مناسب
نیازهای شما نیست ،ممکن است بتوانید سازمان دیگری را در منطقه خودتان انتخاب
کنید.
اگر یک سازمان  jobactiveجدید به شما داده شود ،اطالعات شخصی شما مثل تاریخ
تولد ،جزئیات تماس و ( Employment Pathway Planطرح مسیر استخدامی) شما
به آن سازمان منتقل خواهد شد .این برای پشتیبانی از شما برای پیدا کردن و نگه
داشتن یک شغل است.
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حاال من چه باید بکنم؟

تا وقتی از شما خواسته نشده است که کار متفاوتی بکنید مهم است که:
•به کار کردن با تامین کننده ( Job Services Australiaخدمات شغلی استرالیا)
ادامه دهید و کارهایی را که موافقت کردهاید انجام دهید
•کماکان دنبال کار بگردید
•در همه قرارهای مالقات و مصاحبههای استخدامی که برایتان ترتیب داده شده
شرکت کنید
•به انجام هر فعالیتی مثل ( Work for the Doleکار برای حقوق بیکاری) را که
در ( Employment Pathway Planطرح مسیر شغلی) کنونی شما نوشته شده
ادامه دهید
اگر این کارها را انجام ندهید ،ممکن است روی پرداخت کمک درآمد شما اثر بگذارد.

بعد از اول جوالی  2015چه میشود؟

سازمان  jobactiveبا شما تماس خواهد گرفت تا برای مالقات بعد از اول جوالی
 2015قراری بگذارد .آن سازمان با شما یک  Job Planجدید تهیه خواهد کرد.
برای  job seekersکه ملزومات تعهد متقابل دارند Job Plan ،شما شامل
فعالیتهایی از این قبیل خواهد بود:
•تعداد جستجوهایی که باید در هر ماه برای یافتن شغل انجام دهید .این معموالً
تا  20مورد است ولی میتواند مناسب نیازهای فردی شما و محل زندگی تان
تنظیم شود .سازمان  jobactiveچک خواهد کرد که شما برای شغلهای مناسب و
به تعداد درست درخواست میدهید .شما میتوانید فعالیتهای کارجویی خود
را از طریق  www.jobsearch.gov.auو اپ  JobSearchانجام دهید.
• Work for the Doleیا یک فعالیت تصویب شده دیگر مانند کار نیمه وقت،
تحصیل نیمه وقت در یک دوره تحصیلی واجد شرایط ،آموزش معتبر زبان ،سواد
آموزی و حساب آموزی یا کار داوطلبانه برای شش ماه در هر سال.
– –اگر سن شما کمتر از  30سال است الزم خواهد بود که هفتهای  25ساعت
 Work for the Doleیا فعالیت تصویب شده دیگری را برای شش ماه در
هر سال انجام دهید.
– –اگر سن شما از  30تا  49سال است الزم خواهد بود که هفتهای  15ساعت
 Work for the Doleیا فعالیت تصویب شده دیگری را برای شش ماه در
هر سال انجام دهید.
– –اگر سن شما از  50تا  59سال است الزم خواهد بود که هفتهای  15ساعت
یک فعالیت تصویب شده را برای شش ماه در هر سال انجام دهید.
•فعالیتهای دیگری که شما را برای کار آماده میکند مثل کارآموزی مناسب
برای کارفرماهای محلی.
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لطفاً به یاد داشته باشید تا وقتی که  Job Planشما به موافقت برسد ،شما باید
فعالیتهای مذکور در  Employment Pathway Planکنونی خود را انجام دهید،
مگر تامین کننده کنونی  Job Services Australiaشما چیز دیگری را به شما گفته
باشد.
در صورتیکه بالفاصله پیش از اول جوالی  2015مشغول فعالیتی مثل Work for
 the Doleهستید باید به آن فعالیت ادامه دهید ،مگر تامین کننده خدمات
استخدامی به شما بگوید که ادامه ندهید.

من چگونه میتوانم در باره  jobactiveاطالعات بگیرم؟

در ماه اپریل ( Department of Employment ،2015اداره استخدام) اطالعات
بیشتری را در باره  jobactiveبرای شما خواهد فرستاد .بین اواخر ماه می و اوایل
ماه جون ،اداره استخدام در باره استحقاق شما برای دریافت خدمات جدید ،و اگر
مربوط شود اینکه از اول جوالی  2015سازمان  jobactiveشما کدام خواهد بود
اطالعات بیشتری را به شما خواهد داد.
 Department of Employmentممکن است از یکی از این سه راه با شما تماس
بگیرد:
• – SMSاگر شما به ما گفته باشید که ترجیح میدهید تماس با شما با SMS
باشد Department of Employment ،ممکن است به شما یک  SMSبفرستد
تا شما بدانید که این اطالعات در وب سایت www.jobsearch.gov.au
موجود است.
•از طریق اپ ( Job Seekerکارجو) ( JobSearch appکارجویی)
– اگر شما به ما گفته باشید که ترجیح میدهید تماس با شما با
 SMSباشد و  Job Seeker JobSearch appرا نصب کرده باشید،
 Department of Employmentممکن است یک هشدار به شما بفرستد تا
شما بدانید که این اطالعات در وب سایت  www.jobsearch.gov.auموجود
است.
•نامه  -اگر به ما نگفته باشید که ترجیح میدهید تماس با شما با  SMSباشد،
 Department of Employmentاطالعات را با نامه برای شما خواهد فرستاد.

که توقف کنید .مبالغ مربوط به هر فعالیت واجد شرایطی که پرداختی هر دو
هفته  20دالر و  80سنت به آن تعلق میگیرد و شما بعد از اول جوالی  2015به آن
ادامه میدهید به شما پرداخت خواهد شد.

برای کمک به کجا بروم؟

اگر در باره  jobactiveسوالی دارید یا اطالعات بیشتری میخواهید میتوانید:
•با تامین کننده کنونی  Job Services Australiaصحبت کنید
•به وب سایت  www.employment.gov.au/jobactiveبروید
•به وب سایت  www.jobsearch.gov.auبروید
•به ( National Customer Service Lineخط ملی خدمات مشتریان) ،شماره
 *1300 854 414تلفن بزنید

آیا در مورد این برگه اطالعاتی به کمک نیاز دارید؟

اگر به مترجم نیاز دارید ،لطفاً به Translating and Interpreting
( )Service (TISسرویس ترجمه کتبی و شفاهی) ،شماره *131 450
تلفن بزنید و شماره  *1300 854 414را درخواست کنید.
اگر ناشنوا هستید یا اختالل شنوایی یا گفتار دارید،
با  National Customer Service Lineاز طریق
( National Relay Serviceسرویس رله ملی) تماس بگیرید .برای
آگاهی بیشتر از وب سایت  www.relayservice.gov.auدیدن کنید.

* توجه داشته باشید که تلفن زدن از گوشیهای همراه به شمارههای « »13مشمول
هزینه است.

اگر من یک پرداختی مکمل دریافت میکنم چه میشود؟

بعضی از افرا در حال حاضر یک پرداختی مکمل هر دو هفته  20دالر و 80
سنت دریافت میکنند چون مشغول انجام یک فعالیت واجد شرایط مثل
 Work for the Doleهستند.
بسته به موقعیت شخصی شما Employment Pathway Plan ،که با تامین کننده
کنونی  Job Services Australiaدارید ممکن است قبل از اول جوالی  2015تغییر
کند و ممکن است شما انجام فعالیتی را که بخاطر آن پرداختی مکمل را دریافت
میکردهاید متوقف کنید .در اینصورت پرداختی مکمل شما پیش از اول جوالی
 2015متوقف خواهد شد.
در غیر اینصورت ،کسانی که هر دو هفته  20دالر و  80سنت به آنها پرداخت
میشود نامهای از ( Department of Human Servicesاداره خدمات انسانی)
دریافت خواهند کرد که به آنها اطالع خواهد داد که این پرداختی از اول جوالی
 2015متوقف خواهد شد.
در صورتیکه سازمان  jobactiveشما معتقد باشد که ادامه آن فعالیت یا فعالیت
دیگری که پرداختی هر دو هفته  20دالر و  80سنت به آن تعلق میگیرد برای شما
مناسب است ،ممکن است شما بتوانید بعد از اول جوالی  2015این پرداختی را
دریافت کنید.
بخاطر داشته باشید که اگر بالفاصله قبل از اول جوالی  2015مشغول فعالیتی مثل
 Work for the Doleباشید ،باید به آن فعالیت ادامه بدهید مگر به شما بگویند
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