ضمان خدمة العمل النشط jobactive
ٌعكس ضمان خدمة العمل النشط )  ) jobactiveتولعات الحكومة األسترالٌة من ممدمً خدمات العمل النشط . jobactiveوٌحدد الحد األدنى من
الخدمة التً ٌمكن لكل باحث عن عمل تولع الحصول علٌها ،وكذلن المتطلبات التً ٌحتاجون لتلبٌتها خالل البحث عن عمل.
تمدم الحكومة األسترالٌة مجموعة من الخدمات لمساعدة االشخاص الذٌن ٌبحثون عن عمل .وتمدم الحكومة خدمة العمل النشط )  ( jobactiveمن
خالل شبكة وطنٌة من ممدمً الخدمات ،واالشخاص الذٌن ٌحتاجون إلى المساعدة للعثور على عمل ٌمكنهم الوصول إلى مجموعة من خدمات المساعدة
التً تمدم وفماً إلحتٌاجاتهم الفردٌة .والهدف الرئٌس من خدمة العمل النشط )  ( jobactiveهو تعزٌز ألوى للمشاركة فً سوق العمل ومساعدة المزٌد
من طالبً العمل االنتمال من الرعاٌة االجتماعٌة إلى العمل.

ماذا يمكن أن تتوقعه من مقدم خدمة العمل النشط
 jobactiveالخاص بك




سوف ٌموم ممدم خدمة العمل النشط  jobactiveالخاص بن بما ٌلً:














العمل معن لتطوٌر خطة العمل الخاصة بن .و هذا ٌحدد
الخدمات التً سوف تتلمىها والحد األدنى من المتطلبات التً
تحتاج لتلبٌتها أثناء وجودن على اختبار نشاط دعم الدخل
التعرف على نماط الموة الخاصة بن وأي تحدٌات تواجهها
لزٌادة استعدادن التوظٌفً
إحالتن إلى وظائف مناسبة
إٌجاد عمل ٌتطابك مع وضع العمل على  Doleهً عبارة
عن دفعة ٌمدمها السنترلنن لماءالمٌام بعمل (عند االلتضاء)
إعادة تمٌٌم احتٌاجاتن إذا تغٌرت ظروفن
ٌساعدن فً دعم األجور أو مساعدة االنتمال السكنً (عند
االلتضاء)
البماء على اتصال معن ومع صاحب العمل الخاص بن
حالما تكون لد بدأت العمل
ٌمدٌم الخدمات الواردة فً خطة تمدٌم الخدمات الخاصة بهم
معاملتن بطرٌمة عادلة واحترام وحساسة ثمافٌا.

ما هو المتوقع منك
هنان بعض األمور التً تحتاج إلى المٌام بها ،بما فً ذلن:



المٌام بكل االشٌاء التً تكون لد وافمت على المٌام بها فً
خطة عملن
لبول أي وظٌفة مناسبة





بذل كل جهد ممكن للحصول والحفاظ على الوظٌفة
المٌام بالعدد المطلوب للبحث عن عمل الوارد فً خطة
عملن
تلبٌة متطلبات النشاط السنوي الخاصة بن ،على سبٌل المثال
المشاركة فً العمل  - Work for the Dole -على
النحو المبٌن فً خطة عملن
اتصل بممدم خدمة العمل النشط  jobactiveالخاص بن
فً أسرع ولت ممكن إذا كنت غٌر لادر على حضور
الموعد أو المٌام بالنشاط
إبالغ ممدم خدمة العمل النشط  jobactiveعن أٌة
تغٌٌرات فً ظروفن.

ي مما سبك ذكره من الممكن أن ٌؤثر ذلن على دفعات دعم
إذا لم تفعل أ ّ
دخلن.

معلوماتك الشخصية هي سرية
ّ
أن معلوماتن الشخصٌة هً محمٌة بموجب المانون ،بما فً ذلن لانون
الخصوصٌة  .8811وسوف ٌموم ممدم خدمة العمل النشط
 jobactiveالخاص بن االفصاح ألرباب العمل فمط بالمعلومات التً
تتعلك بفرص العمل ،أو بعد إذن منن ،لعملن معهم.
وٌمكن أٌضا لممدم خدمة العمل النشط  jobactiveأن ٌشارن
معلوماتن مع وكاالت حكومٌة أخرى إذا كانوا بحاجة إلى ذلن ،للتأكد
من أنن تحصل على المستوى الصحٌح من الدعم .وٌمكن لهذه الوكاالت
االتصال بصاحب العمل الخاص بن للتأكد من أن المعلومات التً لدٌهم
هً صحٌحة.
ٌمكنن طلب الحصول على أي معلومات التً ٌحتفظ بها ممدم خدمة
العمل النشط  jobactiveعنن ،وطلب تصحٌحها إذا لزم األمر.
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مجامالت أو اقتراحات أو شكاوى
أن أراءن حول الخدمة التً تتلماها هً مهمةّ .
ّ
أن وزارة العمل وممدم
خدمة العمل النشط ٌ jobactiveمدران أي ردود فعل لد تكون لدٌن.
إذا كنت ال تعتمد انن تتلمى المساعدة الصحٌحة وترغب فً تمدٌم
شكوى ،أوالًٌ ،رجى التحدث إلى ممدم خدمة العمل النشط jobactive
الخاص بن .سوف ٌموم ممدم خدمة العمل النشط jobactive
بمعامالت ردود الفعل وهو إجراء عادل وسوف ٌحاول حل مشكالتن.
إذا كنت تشعر بأنن ال تستطٌع التحدث مع ممدم خدمة العمل النشط
 jobactiveالخاص بن ،أو كنت ال تزال غٌر راض عن النتٌجة،
ٌمكنن االتصال بخط خدمة العمالء الوطنً لدائرة التوظٌف على
( 8122 128 062مكالمة هاتفٌة مجانٌة من الخطوط األرضٌة) أو
البرٌد اإللكترونً
nationalcustomerserviceline@employment.gov.au
.
إذا كان لدٌن التراحات لتحسٌن الخدمة التً تتلمها أو ترغب فً تمدٌم
مجاملة عن المساعدة التً تلمٌتها ،الرجاء إعالم ممدم خدمة العمل
النشط  jobactiveالخاص بن أو االتصال بخط خدمة العمالء
الوطنً.
إذا كان لدٌن أٌة مخاوف حول مدفوعات دعم الدخل الخاصة بنٌ ،جب
علٌن االتصال بمسم الخدمات اإلنسانٌة
 . Department of Human Servicesوٌمكن االطالع على
تفاصٌل االتصال لدائرة الخدمات اإلنسانٌة على المولع
www.humanservices.gov.au
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