jobactive အတျကး ွနးေဆာငးမႈ အာမခဵခ္ကး
jobactive အတျကး ဤွနးေဆာငးမႈ အာမခဵခ္ကးသညး jobactive လုပးေပ့သူမ္ာ့အေပၐ ၾသစေၾတ့လ္ အစုိ့ရ၏ ေမြ္ားလငးံခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေရာငး်ပနးဟတး
အလုပးရြာသူ တစး ီ့ခ္ငး့အေန်ဖငးံ လကးခဵရရြိရနး ေမြ္ားလငးံႏိုငးသညးံ ွနးေဆာငးမႈ အနိမးံဆုဵ့ အဆငးက
ံ ို သတးမြတး
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့ သတးမြတး

ာ့သညး။ ငး့တျငး မိမိသေ

ာအေလ္ာကး

ာ့သညးအ
ံ ်ပငး အလုပးအကုိငး ရြာေဖျေနစ း ၎တု႔အ
ိ ေန်ဖငးံ ကိုကးညီေပ့ရမညးံ

ာ့သညး။

ၾသစေၾတ့လ္ အစုိ့ရသညး အလုပးရြာေဖျေနသူမ္ာ့အာ့ ကူညီရနး ွနးေဆာငးမႈ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ ေပ့အပးလ္ကးရသ
ြိ ညး။ အစို့ရသညး jobactive လုပးေပ့သူမ္ာ့ တစးႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ ကျနး်ခာမြတစးဆငးံ
jobactive ကုိ ေပ့အပးလ္ကးရၿြိ ပီ့ အလုပးရြာေဖျရနး အကူအညီလုိအပးသူမ္ာ့သညး မိမတ
ိ ႔၏
ုိ တစး ီ့ခ္ငး့ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ အေပၐ အေ်ခခဵသညးံ အကူအညီ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ရယူႏိုငးပ သညး။ jobactive ၏
အဓိက ရညး႐ျယးခ္ကးမြာ ပုိမုိေတာငးံတငး့ေသာ လုပးသာ့အငးအာ့ ပ ွငးလုပးကိုငးမႈကုိ ်မြငးံတငးေပ့ရနးႏြငးံ ပုိမုိမ္ာ့်ပာ့ေသာ အလုပးရြာေဖျေနသူမ္ာ့အာ့ လူမႈဖူလုဵေရ့ေ

ာကးပဵံေၾက့ ရယူေနရာမြ

အလုပခ
း ျငသ
း ုိ႔ ေ်ပာငး့ေ႐ႊ႕ေပ့ရနးအတျကး ကူညီရနး ်ဖစးသညး။

သငး၏ jobactive လုပးေပ့သူ

ဵမြ သငး

ာကို ေမြ္ားလငးံႏိုငးသညး



အလုပးတစးခု ရရနးႏြငးံ အလုပးကို ဆကးလကး

သငး၏ အလုပးအစီအစ းကုိ ေရ့ဆဲျရနး သငးႏြငးံအတူ လုပးကိုငးမညး။
၎သညး သငး လကးခဵရရြိမညးံ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို သတးမြတးေပ့ၿပီ့ သငး
လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈအေပၐ စမး့စစးၿပီ့ေပ့သညးံ ဝငးေငျေ



သငး၏ အလုပးအစီအစ းပ သတးမြတး



သငးံ ႏြစးစ း လႈပးရြာ့ေဆာငးရက
ျ းမႈ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီေပ့ရနး

သတးမြတးေပ့သညး။

— Work for





ဟုေခၐေသာ ေ
သငးံေလ္ားေသာ အလုပးေနရာခ္
တစးခုကုိ သငးံအာ့ ေနရာခ္



လုပးေပ့သူအာ့ အ်မနးဆုဵ့ ဆကးသျယးရနး

ာကးပဵံေၾက့ယူစ း အလုပး

ာ့ေပ့မႈ (သငးံေလ္ားေသာအလုပးေနရာ)

သငး၏ အေ်ခအေနမ္ာ့ ေ်ပာငး့လဲလြ္ငး သငးံ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညး

ကးပ တုိ႔အနကးမြ တစးခုခုကို လုပးေဆာငးရနး

ပ္ကးကျကးလြ္ငး ၎သညး သငး၏ ဝငးေငျ ေ

ာကးပဵံေၾက့ေပ့ေငျမ္ာ့ကုိ

သငး၏ ကုိယးေရ့ကုိယးတာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြာ လြ္ိဳ႕ွြကးကိစ

သငး၏ ကုိယးေရ့ကုိယးတာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ Privacy Act 1988 အပ

၎တု႔၏
ိ ွနးေဆာငးမႈ ေပ့အပးမႈ အစီအစ းတျငး ေဖား်ပ

ာ့သညးံ

ဵမြ

ာကို ေမြ္ားလငးံ

ာ့သညး။ သငး၏

jobactive လုပးေပ့သူသညး အလုပးအကုိငးအချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံဆကးစပး
ေ်ပာဆိုမညး သု႔မ
ိ ဟုတး သငးံ ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ သငးံ အလုပးအကိုငး အေၾကာငး့
၎တု႔ႏ
ိ င
ြ းံ ေ်ပာဆိလ
ု ိမးံမညး။
မြနးကနးေသာ ပဵံပုိ့မႈ အဆငးံကုိ သငး ရရြိေနေၾကာငး့ ေသခ္ာေစရနး သငး၏

ာ့သညး

သငး၏ အလုပးအစီအစ းတျငး လုပးေဆာငးရနး သငး သေ

အွငး်ဖစးေသာ တရာ့ ပေဒ်ဖငးံ အကာအကျယးေပ့

ေနသညးံ သငးႏြငးံပတးသကးေသာ အေၾကာငး့မ္ာ့ကုိသာ အလုပးရြငးမ္ာ့ႏြငးံ

ယ းေက့္မႈအရ စာနာတတးသညးံ နညး့လမး့်ဖငးံ သငးံအာ့ မြ္မြ္တတႏြငးံ

်ဖစးသညးံ အရာအာ့လုဵ့ကုိ လုပးေဆာငးရနး



သငးသညး အ

သငး အလုပးတစးခု စတငးသညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး သငးႏြငးံ သငးံ

jobactive လုပးေပ့သူသညး လုိအပးလြ္ငး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ အ်ခာ့ အစုိ့ရ

ေအာကးပ တု႔ိအပ အွငး သငးလုပးေဆာငးရနးလုိအပးသညးံ အရာအခ္ိဳ႕ရြိပ သညး။



အကယး

်ဖစးသညး။

ေလ့စာ့မႈ်ဖငးံ ဆကးဆမ
ဵ ညး။

သငး

jobactive လုပးေပ့သူအာ့ အေၾကာငး့ၾကာ့ရနး တို႔်ဖစးၾကပ သညး။

ကိုေပ့မညး။

ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိ ေပ့အပးမညး။



သငး၏ အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး မညးသညးံ ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ကုိမဆုိ သငး၏

ိခုိကသ
း ာျ ့ႏိုငးသညး။

သငးံအာ့ လုပးခ စိုကး ်ဖညးံေပ့ေငျမ္ာ့်ဖငးံ ကူညီေပ့မညး သု႔မ
ိ ဟုတး

အလုပးရြငးတုိ႔အာ့ ဆကးလကး အဆကးအသျယလ
း ုပးေနမညး။





ာ့ေပ့မညး။

အလုပးအေ်ပာငး့အေရႊ႕ အကူအညီ (သငးံေလ္ားေသာအလုပးေနရာ)



သငးသညး ရကးခ္ိနး့ တစးခုကုိ မတကးေရာကးႏိုငးလြ္ငး

သု႔မ
ိ ဟုတး လႈပးရြာ့မႈတစးရပးကုိ မလုပးေဆာငးႏိုငးလြ္ငး သငး၏ jobactive

စိစစးအကဲ်ဖတးေပ့မညး။



အကယး

သငးံအာ့ သငးံေလ္ားေသာ အလုပးမ္ာ့သုိ႔ ညႊနး့ေပ့မညး။



ာကးပဵံေၾက့ယူေနစ း အလုပး

ာ့သညးံအတုိငး့ ်ဖစးသညး။

ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ သငးရငးဆုိငးရသညးံ မညးသညးံ အခကးအခဲကုိမဆုိ
ုတေ
း ပ့မညး။

ဟုေခၐေသာ ေ

တျငး ပ ဝငးလုပးကိုငးရနးကဲံသို႔ — သငး၏ အလုပးအစီအစ းတျငး ေဖား်ပ

သငး၏ အလုပးအတျကး အဆငးသငးံ်ဖစးမႈကုိ တုိ့ပျာ့ေစရနး သငး၏ အာ့သာ
ေဖား

ာ့ေသာ ရြာရမညးံ

အလုပးအေရအတျကးကုိ ရြာရနး

ာကးပဵံေၾက့

ရယူေနစ း သငး ကိုကးညီရမညးံ အနညး့ဆုဵ့ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကို



ာ့ရနးအတျကး

အတတးႏိုငးဆုဵ့ လုပးေဆာငးရနး

သငး၏ jobactive လုပးေပ့သူသညး-



ိနး့

ာတူခံၿဲ ပီ့

ေအဂ္ငးစီမ္ာ့ႏြငးံလညး့ မြ္ေွေကာငး့ မြ္ေွႏိုငးသညး။ ဤေအဂ္ငးစီမ္ာ့သညး
၎

ဵတျငး ရြိေနသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ မြနးကနးေၾကာငး့ စိစစးရနး သငးံ

အလုပးရြငးကုိ ဆကးသယ
ျ းေကာငး့ ဆကးသယ
ျ းႏိုငးသညး။

သငးံေလ္ားေသာ မညးသညးံ အလုပးကုိမဆုိ လကးခဵရနး
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သငးံအေန်ဖငးံ သငးံ jobactive ေပ့အပးလုပးေပ့သူ ကိုယးတျယး

ာ့သညးံး

သငးႏြငးံပတးသကးေသာ မညးသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိမဆုိ ရယူၾကညးံရႈရနးႏြငးံ
လုိအပးလြ္ငး ၎ကုိ အမြာ့်ပငးဆငးေပ့ရနး ေတာငး့ဆုိႏိုငးသညး။

ခ္ီ့မျမး့စကာ့မ္ာ့၊ အႀကဵ်ပဳမႈမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး တုိငးတနး့မႈမ္ာ့
သငး လကးခဵရရြိသညးံ ွနးေဆာငးမႈႏြငးံပတးသကးသညးံ သငးံအ်မငးမ္ာ့သညး
အေရ့ႀကီ့ပ သညး။ Department of Employment ႏြငံး သငး၏ jobactive
လုပးေပ့သူသညး သငးတျငး ရြိေကာငး့ရြိႏိုငးသညးံ မညးသညးံ တု႔ဵ်ပနးသေ
ကုိမဆုိ တနးဖုိ့

ာ

ာ့

ာ့ပ သညး။

မြနးကနးေသာ အကူအညီကုိ သငး ရရြိေနသညးဟု သငး မယူဆ

ဲ တုိငးတနး့

မႈတစးခု တိုငးတနး့လိုလြ္ငး သငး၏ jobactive လုပးေပ့သူကုိ ေက့္ဇူ့်ပဳ

ီ့စျာ

စကာ့ေ်ပာဆိပ
ု ။ သငး၏ jobactive လုပးေပ့သူသညး တရာ့မြ္တသညးံ
တု႔်ဵ ပနးသေ

ာ

ာ့ လုပးငနး့စ းတစးရပးကုိ ေဆာငးရက
ျ းေပ့ကာ သငးံ

စုိ့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့ရနး ႀကိဳ့ပမး့ပ လိမးံမညး။
သငး၏ jobactive လုပးေပ့သူကုိ သငး စကာ့မေ်ပာႏိုငးဟု သငးခဵစာ့ရပ က
သု႔မ
ိ ဟုတး သငး မေက္မနပး်ဖစးေနေသ့လြ္ငး Department of Employment ၏
National Customer Service Line ကုိ 1800 805 260 (ႀကိဳ့ဖုနး့မ္ာ့မြ
ေခၐလြ္ငး အခမဲံ) ်ဖငးံ သငး ဆကးသျယးႏိုငးသညး သုိ႔မဟုတး
nationalcustomerserviceline@employment.gov.au ကုိ အီ့ေမ့လးပုိ႔ပ ။
သငး လကးခဵရရြိေနသညးံ ွနးေဆာငးမႈကုိ ပုိမုိေကာငး့မျနးေစရနး သငးံတျငး အႀကဵ်ပဳ
ခ္ကးမ္ာ့ရြိပ က သုိ႔မဟုတး သငး လကးခဵရရြိခံသ
ဲ ညးံ အကူအညီႏြငးံ ပတးသကး
ခ္ီ့က္ဴ့လုိပ က သငးံ jobactive လုပးေပ့သူအာ့ ေက့္ဇူ့်ပဳ

အသိေပ့ပ

သု႔မ
ိ ဟုတး National Customer Service Line ကုိ ဖုနး့ဆကးပ ။
သငး၏ ွငးေငျ ေ

ာကးပဵံေၾက့ေပ့ေငျမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး

သငးံတင
ျ း စုိ့ရိမးပူပနး

မႈမ္ာ့ရြိပ က လူမႈွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ီ့စီ့ဌာန (Department of Human
Services) ကုိ သငး ဆကးသျယးသငးံသညး။ ငး့ဌာနအာ့ ဆကးသယ
ျ ရ
း နး အခ္ကး
အလကးမ္ာ့ကုိ www.humanservices.gov.au တျငး ေတျ႔ရိြႏိုငးသညး။
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