Turkish

Şu anda Job Services Australia’da (Avustralya İş Hizmetleri)
kayıtlı bulunan job seekers (iş arayanlar) için bilgiler
Neler değişmektedir?
Avustralya Hükümeti, bir iş bulup onu korumanıza daha iyi
yardımcı olabilmek için, jobactive (etkiniş) denilen yeni bir
istihdam servisi başlatmaktadır. 1 Temmuz 2015’te başlayacak
olan jobactive, Job Services Australia’nın yerine geçecektir.
Bu değişiklikler, 1 Temmuz 2015’ten sonra iş aramanızda size
yardımcı olacak olan yeni bir kuruluşa sahip olacağınız anlamını
taşır.

jobactive nedir?
Hükümetin, iş bulmaları amacıyla daha çok kişiye yardımcı
olacak yeni istihdam hizmetleri modeline jobactive denir. Bu
model, ihtiyaçlarınızı temel alan ve sizin için uygun olan yardıma
erişiminizi sağlayacaktır. Bu şunları içerebilir:
•

iş aramada, özgeçmiş yazmada ve iş görüşmeleri için
hazırlanmada yardım

•

bölgenizdeki işlere havale

•

yerel işverenlerin ihtiyacı olan beceriler için uygun eğitim

•

işi almanız ve korumanız amacıyla hazır olmanız için bire bir
destek

•

size iş benzeri deneyimler sağlamak için Work for the Dole
(İşsizlik Parası Karşılığı Çalışma) veya diğer uygun etkinlikleri
tamamlamanız amacıyla destek, yeni beceriler öğrenmeniz
ve iş bulma olasılıklarınızı iyileştirmek için yardım.

İş bulmanıza yardımcı olmaları için yaptığınız tüm çalışmalar,
jobactive kuruluşu ile 1 Temmuz 2015’ten itibaren üzerinde
anlaşmaya varılacak Job Plan’da (İş Planı) belirtilecektir.

Size yeni bir jobactive kuruluşu verilirse, isminiz, doğum tarihiniz,
ilişki ayrıntılarınız ve şu anki Employment Pathway Plan’ınız
(İstihdam Yolu Planı) gibi kişisel bilgileriniz onlara aktarılacaktır.
Bu, bir iş bulmanız ve o işte kalabilmeniz amacıyla destek içindir.

Şimdi ne yapmam gerekir?
Farklı bir şey yapmanız istenene kadar, şunları yapmanız çok
önemlidir:
•

şu anki Job Services Australia (Avustralya İş Hizmetleri)
ile çalışmak ve yapmak için anlaşmaya vardığınız şeyleri
yapmayı sürdürmek

•

iş aramayı sürdürmek

•

sizin için düzenlenen tüm randevulara ve iş görüşmelerine
katılmak

•

Şu anki Employment Pathway Plan’ınızda (İstihdam Yolu
Planı) bulunan Work for the Dole (İşsizlik Parası Karşılığı
Çalışma) gibi etkinlikleri veya eğitimi sürdürmek.

Bunları yapmazsanız, gelir destek ödemeniz etkilenebilir.

1 Temmuz 2015’ten itibaren neler geliyor?
jobactive kuruluşunuz, 1 Temmuz 2015’ten sonra buluşmanız
için sizinle ilişkiye geçecektir. Sizinle birlikte yeni bir Job Plan’ı
geliştirecektir.
Karşılıklı yükümlülük koşulları olan job seekers için Job Plan’ınız
şunlar gibi etkinlikleri içerecektir:
•

her ay aramanız gereken işlerin sayısı. Bu sayı genellikle
20’ye kadardır ama bu, bireysel koşullarınıza ve nerede
oturduğunuza bağlı olarak değişebilir. jobactive kuruluşunuz,
doğru sayıda ve türde işler için başvurup vurmadığınızı
kontrol edecektir. İş arama etkinliklerinizi
www.jobsearch.gov.au ve JobSearch uygulaması aracılığıyla
yönetebilirsiniz.

•

Work for the Dole veya yarım-gün iş, uygun bir kursta
yarım-gün eğitim, güvencelikli dil, okumayazma ve aritmetik
eğitimi veya her yıl altı ay gönüllü çalışma gibi onaylı başka
bir etkinlik.

Bunun benim için anlamı nedir?
1 Temmuz 2015’ten itibaren, şu anki bazı Job Services Australia
hizmet sağlayıcıları, Hükümetin iş hizmetlerini sunmayı
durdurabilir veya boyut olarak küçülebilir. Bu, jobactive
başladığında iş aramanıza yardımcı olacak yeni bir kuruluşa sahip
olabileceğiniz anlamına gelir.
Mümkünse şu anki iş hizmetleri sağlayıcınızla kalacaksınız. Size
yeni bir jobactive kuruluşu verilirse ve bunun ihtiyaçlarınızı en
iyi şekilde sağlamadığını hissederseniz, bölgenizde başka bir
tanesini seçebilirsiniz.
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– 30 yaşından küçükseniz, her yıl altı ay boyunca haftada
25 saat Work for the Dole veya başka bir onaylı etkinliği
yerine getirmeniz gerekecektir.
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– 30 ile 49 yaşları arasındaysanız, her yıl altı ay boyunca
haftada 15 saat Work for the Dole veya başka bir onaylı
etkinliği yerine getirmeniz gerekecektir.
– 50 ile 59 yaşları arasındaysanız, her yıl altı ay boyunca,
haftada 15 saat bir onaylı etkinliği yerine getirmeniz
gerekecektir.
•

bölgenizdeki işverenlere uygun eğitim gibi, iş için hazır
olmanıza yardımcı olacak diğer etkinlikler

Yeni Job Plan’ınız üzerinde anlaşmaya varılana değin, şu anki
Job Services Australia sağlayıcınız tarafından size başka bir şey
söylenmemişse, şu anki Employment Pathway Plan’ınızdaki
etkinlikleri yerine getirmeyi sürdürmeniz gerektiğini lütfen
unutmayın.
1 Temmuz 2015’ten hemen önce Work for the Dole gibi
bir etkinlik yapıyorsanız, iş bulma sağlayıcınız durdurmanızı
söylemediği sürece bunu sürdürmeniz gerekir.

jobactive hakkında nasıl bilgi edineceğim?
Nisan 2015’te Department of Employment (Çalışma Bakanlığı)
size jobactive hakkında daha fazla bilgi yollayacaktır. 2015 Mayıs
sonu ve Haziran başı arasında Çalışma Bakanlığı, yeni hizmetlere
uygun olup olmadığınız ve, mevcutsa, 1 Temmuz 2015’ten
itibaren jobactive kuruluşunuzun hangisi olacağı hakkında size
daha fazla bilgi verecektir.

jobactive kuruluşunuz, bu etkinliği yerine getirmeye devam
etmenizin veya iki haftada 20.80 dolar alabileceğiniz yeni bir
etkinlik yapmanızın uygun olduğunu düşünürse, 1 Temmuz
2015’ten sonra bu ödemeyi alabilirsiniz.
1 Temmuz 2015’ten hemen önce Work for he Dole gibi bir
etkinlikte bulunuyorsanız, durmanız söylenene kadar bunu
sürdürmeniz gerektiğini unutmayın. 1 Temmuz 2015’ten sonra
iki haftada 20.80 dolar ödenecek herhangi bir uygun etkinlik
yaparsanız, bunun için geri ödeme alacaksınız.

Yardım için nereye gidebilirim?
jobactive hakkında sorularınız varsa veya daha fazla bilgi
istiyorsanız, şunları yapabilirsiniz:
•

Şu anki Job Services Australia hizmet sağlayıcınızla konuşun

•

www.employment.gov.au/jobactive sitesine girin

•

www.jobsearch.gov.au sitesine girin

•

National Customer Service Line’ı (Ulusal Müşteri Hizmet
Hattı) 1300 854 414* numaralı telefondan arayın.

Daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?
Bir tercümana ihtiyacınız varsa, lütfen Translating
and Interpreting Service’i (TIS) (Yazılı ve Sözlü Çeviri
Servisi) 131 450* numaralı telefondan arayın ve
1300 854 414* numaralı telefonu isteyin.

Department of Employment şu üç yoldan biri aracılığı ile sizinle
ilişkiye geçecektir:
•

SMS – bize sizinle SMS aracılığıyla ilişkiye geçilmesini tercih
ettiğinizi bildirmişseniz, Department of Employment, bu
bilgilerin www.jobsearch.gov.au sitesinde mevcut olduğunu
bilmeniz için size bir SMS gönderebilir.

•

Job Seeker (İş Arayan) JobSearch app (İş Arama uygulaması)
yoluyla – bize sizinle SMS aracılığıyla ilişkiye geçilmesini
tercih ettiğinizi bildirmişseniz ve telefonunuzda Job
Seeker JobSearch app uygulamanız varsa, Department of
Employment, bu bilgilerin www.jobsearch.gov.au sitesinde
olduğunu bilmeniz için size anında bir bildirim gönderebilir.

•

Mektup-bize sizinle SMS aracılığıyla ilişkiye geçilmesini tercih
ettiğinizi bildirmemişseniz, Department of Employment, size
bilgiler içeren mektuplar gönderecektir.

Sağırsanız veya işitme ya da konuşma engelliliğiniz
varsa, National Relay Service (Ulusal Aktarım Servisi)
aracılığıyla National Customer Service Line ile ilişkiye
geçin. Daha fazla bilgi için www.relayservice.gov.au
sitesine girin.
* 13 ile başlayan numaraları cep telefonundan aramanın ücrete
tabi olduğuna dikkat edin.

Ek bir ödeme alıyorsam ne olacak?
Şu anda kimileri, Work for the Dole gibi uygun bir etkinlikte
bulundukları için iki haftada ek olarak 20.80 dolarlık bir ödeme
almaktadır.
Koşullarınıza bağlı olarak, şu andaki Job Services Australia
sağlayıcınızla olan Employment Pathway Plan’ınız 1 Temmuz
2015’ten önce değişebilir ve ek ödeme aldığınız etkinliği
durdurabilirsiniz. Bu olursa, ek ödemeniz 1 Temmuz 2015’ten
önce duracaktır.
Aksi takdirde, iki haftada 20.80 dolar ödenmekte olan kişiler,
Department of Human Services’ten (İnsan Hizmetleri Bakanlığı),
bu ödemenin 1 Temmuz 2015’te kesileceğine dair bir mektup
alacaklardır.
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