تضمین خدمات برای jobactive
این تضمین خدمات برای  jobactiveمنعکس کنندهتولعات دولت استرالیا از ارائه کننده خدمات  jobactiveمی باشد .این مجموعه حدالل سطح خدماتی را تعیین
می کند که هر کارجو می تواند انتظار دریافت آن را داشته باشد ،و همچنان شرایطی که آنها باید در جریان پالیدن کار آنها را داشته باشند.
دولت استرالیا طیف وسیعی از خدمات را جهت کمک به افرادی ارائه می کند که بدنبال کار هستند .دولت از طریك شبکه ملی ارائه کننده گان ،خدمات jobactive
را فراهم می کند ،و افرادی که برای یافتن کار به کمک ضرورت دارند ،می تواند به اساس ضروریات انفرادی شان ،به طیف وسیعی از کمک ها و مساعدت ها
دسترسی یابند .هدف اصلی خدمات  jobactiveعبارت از ترویج مشارکت نیروی کار لوی تر و کمک به تعداد بیشتری از کارجوبان است تا از دریافت کمک های
رفاهی (ویلفیر) به کار منتمل شوند.

از ارائه کننده jobactiveخود چه توقعاتی می توانید داشته
باشید؟
ارائه کننده خدمات  ،jobactiveخدمات زیر را فراهم خواهد کرد:


در تهیه و تدوین پالن کار به شما کمک خواهد کرد .این پالن
خدماتی را که شما دریافت خواهید کرد ،و همچنان حدالل شرایطی
که شما به آن ضرورت دارید در حالیکه حمایت مالی به اساس
فعالیت را دریافت می کنید ،تعیین خواهد کرد.



نماط لوت شما و همچنان هر گونه چالش هایی که با آن روبرو
هستید ،نشاندهی خواهد کرد ،تا آمادگی شما برای کار را بیشتر
سازد.



شما را به کارهای مناسب معرفی کند



شما را برای کار مناسب در  Work for the Doleدر نظر می
گیرد (در صورتی که مناسب باشد)



اگر وضعیت شما تغییر کند ،نیازمندی های تان را دوباره ارزیابی
کند



در سبسایدی اجرت یا مساعدت در نمل مکان به شما کمک کند (در
صورتی که مناسب باشد)



بعد از آنکه کار یا وظیفه تان را آغاز کنید ،با شما و صاحب کار
تان در تماس باشد



خدماتی را که در پالن تهیه خدمات
( )Service Delivery Planآنها تعیین شده است ،تهیه کند



با شما عادالنه و محترمانه برخورد کند ،که حساسیت فرهنگی را
نیز در نظر داشته باشد

از شما چه انتظار می رود
بعضی کارهایی است که شما باید آنها را انجام دهید ،بشمول موارد زیر:


تمام کارهایی که در پالن کار تان به آن موافمه نموده اید ،انجام دهید



هر گونه کار مناسب را لبول کنید



برای یافتن و نگهداشتن کار ،تمام تالش تان را بخرج دهید
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تعداد پالیدن های کار که در پالن کار تان خواسته شده است ،انجام
دهید



شرایط فعالیت ساالنه تان را تکمیل کنید – مانند سهم گیری در کار
برای دول (-)Work for the Doleطوریکه در پالن کار تان
تصریح شده است



اگر نمی توانید به ولت ماللات تعیین شده حاضر شوید و یا هم
فعالیتی را انجام دهید ،به زود ترین فرصت ممکن با ارائه کننده
خدمات  jobactiveتان تماس بگیرید



در مورد هر گونه تغییرات در وضعیت تان ارائه کننده
 jobactiveخود را مطلع سازید

چنانچه در هر یکی از موارد فوق موفك نشوید ،این کار می تواند باالی
پرداخت های حمایت مالی تان تاثیراتی داشته باشد

معلومات شخصی شما محرمانه است
معلومات شخصی شما توسط لانون ،بشمول لانون محرمیت سال ،8811
حفاظت می گردد .ارائه کننده  jobactiveتنها چیزهایی را در مورد
شما به صاحب کار تان خواهد گفت که به فرصت های کاری یا ،به
اجازه شما ،به استخدام شما با آنها ارتباط می گیرد.
ارائه کننده  jobactiveشما همچنان ممکن است معلومات شخصی شما
را در مولع ضرورت با دیگر ادارات دولتی شریک سازد ،تا اطمینان
یابد که شما سطح مناسب حمایت را دریافت می کنید .این ادارات ممکن
است با کارفرمای شما تماس بگیرند ،تا صحت و درستی معلومات دست
داشته خویش را تائید کنند.
همچنان ،شما می توانید تماضا کنید تا هر گونه معلوماتی که jobactive
راجع به شما در اختیار دارند ،بررسی کنید ،و اگر ضرورت باشد ،آنها
را تصحیح کنید.
نظریات و دیدگاه های شما در مورد خدماتی که دریافت می کنید ،مهم
است .وزارت استخدام و ارائه کننده  jobactiveشما به هر گونه
نظریات و پیشنهاداتی که ممکن است داشته باشید ،ارزش لایل اند.

Service Guarantee for jobactive

تشکرات ،پیشنهادات یا شکایات
نظریات شما در مورد خدماتی که دریافت می کنید ،مهم است .وزارت
استخدام ( )Department of Employmentو همچنان ارائه کننده
 jobactiveشما ،به هر گونه نظریات و پیشنهادات شما که ممکن است
داشته باشید ،ارزش لایل است.
اگر فکر می کنید که خدمات درست و مناسبی را دریافت نمی کنید و می
خواهید شکایت کنید ،لطفا ً نخست با ارائه کننده خدمات  jobactiveتان
صحبت کنید .ارائه کننده  jobactiveشما پروسه ارانه نظریات را به
شما پیشکش خواهد کرد که عادالنه باشد ،و کوشش خواهد کرد تا نگرانی
های تان را رفع کند.
اگر احساس می کنید که با ارائه کننده  jobactiveتان صحبت کرده نمی
توانید ،و یا هنوز هم رضایت تان حاصل نشده است ،شما می توانید با لین
ملی خدمات مشتریان وزارت استخدام به شماره 1800 805 260
تماس بگیرید (از تلیفون های کیبل دار رایگان است) و یا به آدرس زیر
ایمیل بفرستید:
. nationalcustomerserviceline@employment.gov.au
چنانچه هر گونه پیشنهاداتی در مورد خدماتی داشته باشید که آنها را
دریافت می کنید و یا می خواهید در مورد کمک های که دریافت کرده اید
اظهار سپاس و لدردانی کنید ،لطفا ً به به ارائه کننده  jobactiveتان
اطالع دهید و یا به لین ملی خدمات مشتریان زنگ بزنید.
اگر هر گونه نگرانی هایی در مورد پرداخت حمایت مالی تان داشته
باشید ،باید با وزارت خدمات بشری
( )Department of Human Servicesتماس بگیرید .تفصیالت
تماس با وزارت خدمات بشری را می توانید در ویب سایت زیر بدست
آورید.www.humanservices.gov.au :

