BURMESE

NEIS ျဖင့္ New Business Assistance ကူညီေပးျခင္း
သင့္မွာ ကိုယ္ပုိင္အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေလးေတြ
စလုပ္ဖို႔ စိတ္ကူးရိွရင္ NEIS ရဲ႕ New Business Assistance
(စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသစ္အကူအညီ) အစီအစဥ္မွာ
အၾကံဳးဝင္ႏုင
ိ ္ပါတယ္။
NEIS ျဖင့္ New Business Assistance ကူညီေပးျခင္းက သင့္ကို
ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ျဖစ္လာဖို႔ တစ္ဦးခ်င္း
ကူညီေပးပါတယ္။
တစ္ႏုင
ိ ္ငံလံုးမွာ ႏွစ္စဥ္ NEIS အကူအညီ ေပးသူေတြ ကြန္ရက္ ၂၁
ခုက ကူညီေပးတဲ့ ေနရာ ၈၆၀၀ ရိွပါတယ္။

New Business Assistance က ဘယ္လို ကူညီႏုင
ိ ္မလဲ။
New Business Assistance က ေအာက္ပါတို႔ကို ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။
•

အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္း အသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္း

•

သင့္ရဲ႕ NEIS စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပထမႏွစ္မွာ NEIS
ကူညီသူေတြရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္းစီးပြားေရး လမ္းညႊန္မႈနဲ႔
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ

•

Assistance အကူအညီမ်ား

ကြ်ႏ္ုပ္က New Business Assistance အတြက္
အၾကံဳးဝင္ပါသလား။
New Business Assistance မွာ ပါဝင္ႏုင
ိ ္ဖို႔ဆိုရင္
သင္ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္ကို စတင္တဲ့ အခ်န္ိ မွာ
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အနည္းဆံုး ရိွရပါမယ္။
•

သင့္ကို ၾသစေၾတးလ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ဥပေဒအရ
ကန္႔သတ္ထားျခင္းမခံရဖို႔ လိုပါတယ္။

•

သင္ဟာ ႏုင
ိ ္ငံျခားက အလည္အပတ္ လာေရာက္တဲ့
သူမျဖစ္ရသလို ၾသစေၾတးလ်ားမွာ ေက်ာင္းလာတက္တဲ့
သူလဲ မျဖစ္ရပါဘူး။

•

သင့္ရဲ႕ NEIS အကူအညီ ေပးသူဟာ သင့္ရဲ႕ စီးပြားေရးစိတ္ကူးကို
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ အၾကံဳးဝင္မႈစံေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရိွမရိွ
အကဲျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။
ဆိုလိုတာက သင့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဟာ•

သင္ဟာ သင္တန္းေတြကို (အၾကံဳးဝင္တယ္ဆိုရင္)
တက္ေရာက္ ႏိုင္သူျဖစ္ျပီး သင္အဆုိျပဳတဲ့ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းသစ္မွာ အခ်န္ိ ျပည့္ လုပ္ႏုင
ိ ္သူ ျဖစ္ရပါမယ္။

•

ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ NEIS အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ခဲ့သူ မျဖစ္ရပါဘူး။

•

သင္ဟာ ကင္းလြတ္ခြင့္မရေသးတဲ့ လူမစာရင္
ြဲ
းဝင္
မျဖစ္ရပါဘူး။

စီးပြားျဖစ္ လက္ေတြ႕စတင္ လုပ္ကိုင္ ေနတဲ့ လုပ္ငန္း
မဟုတ္ရပါဘူး။

•

လြတ္လပ္တဲ့ ဖြ႕စည္
ဲ
းပံု ရိွရပါမယ္။

•

ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္ျပီး စစ္ေဆးမႈကိုလည္း ခံႏုင
ိ ္ရပါမယ္။

•

သင့္ရဲ႕ NEIS အကူအညီ ေပးသူက စီးပြားျဖစ္ႏုင
ိ ္တယ္လို႔
အကဲျဖတ္ခံထား ရပါမယ္။

•

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံထဲမွာပဲ ထူေထာင္၊ တည္ရိွျပီး
လုပ္ကိုင္ေနတာ ျဖစ္ရပါမယ္။

•

NEIS ရဲ႕ New Business Assistance ကို လက္ခံရရိွေနတဲ့
အခ်န္ိ မွာ NEIS စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေပၚမွာ စိတ္ဝင္စားျပီး
ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္တဲ့ ဖြ႕စည္
ဲ
းမႈ ရိွရပါမယ္။

၃၉ ပါတ္ၾကာ အထိ (NEIS Allowance) ဝင္ေငြအကူအညီနဲ႔
(အၾကံဳးဝင္တယ္ဆိုရင္) (၂၆ ပါတ္ ၾကာထိ) NEIS Rental

•

ဘယ္လိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက အကူအညီ
ရႏိုင္ပါသလဲ။

New Business Assistance ကို ဘယ္လို
ဆက္သြယ္ရႏိုင္သလဲ။
သင့္ေဒသမွာ ရိွတဲ့ NEIS အကူအညီေပးသူကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္
ႏိုင္ပါတယ္။ jobactive.gov.au ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရဲ႕ Find a Provider
စာမ်က္ႏွာမွာ သင့္ရဲ႕ ေဒသတြင္း NEIS အကူအညီေပးသူကို
ရွာေဖြႏုင
ိ ္ပါတယ္။
ဒါမွမဟုတ္ရင္ jobactive၊ ParentsNext ဒါမွမဟုတ္ Disability
Employment Services အကူအညီေပးသူနဲ႔ ဆက္သြယ္ျပီး
သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ New Business Assistance အတြက္
ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။

NEIS သင္တန္း
NEIS သင္တန္းက တစ္ႏုင
ိ ္ငံလံုးက အသိအမွတ္ျပဳတဲ့
အရည္အေသြးရရိွဖို႔ အကူအညီေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒီဟာက ၁၃ ပါတ္ၾကာ
Centrelink ကအသိအမွတ္ျပဳ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။
NEIS အကူအညီေပးသူတစ္ဦးက သင္ျပင္ဆင္ထားတဲ့
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ မူတည္ျပီး သင့္ေတာ္တဲ့ သင္တန္းကို
ညႊန္ျပပါလိမ့္မယ္။
ဒီသင္တန္းေတြကေတာ့•

Certificate III in Micro-Business Operations
(အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ၃) ဒါမွမဟုတ္

*လုပ္ငန္းအသစ္မက္လံုးေပးျခင္း အစီအစဥ္

•

Certificate IV in New Small Business
(အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္ အသိအမွတ္ျပဳ
လက္မွတ္ ၄)

သင္တန္းကာလမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြျပီဲ း
သင့္ကိုကူညီသူက အတည္ျပဳ ေပးရပါလိမ့္မယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ျခင္းႏွင့္
အေထာက္အကူေပးျခင္း
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ျခင္းႏွင့္
အေထာက္အကူေပးျခင္းက NEIS ျဖင့္ New Business Assistance
ကူညီေပးျခင္းအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
သင့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း စတင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ ပထမႏွစ္ အတြင္းမွာ
ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈနဲ႔ အေထာက္အကူေတြ ရရိွပါလိမ့္မယ္။
စီးပြားေရးလမ္းညြန္ၾကီးၾကပ္သူေတြက သင့္စီးပြားေရး
ထူေထာင္တဲ့ ေနရာမွာ အဖြ႕အစည္
ဲ
းဆိုင္ရာ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာနဲ႔
ေဈးကြက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြအတြက္ အကူအညီေတြ
အၾကံဥာဏ္ေတြေပးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳရိွသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

NEIS ေထာက္ပံ့ေၾကး
လူသားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဌာန (DHS) ဒါမွမဟုတ္ Department
of Veterans’ Affairs (DVA) ကေန ဝင္ေငြေထာက္ပံ့မႈ ေငြေၾကးကို
လက္ခံရရိွေနတယ္ဆိုရင္ သင္ဟာ NEIS ေထာက္ပံ့ေၾကးကို
စီးပြားေရးစလုပ္တဲ့ ၃၉ ပါတ္အထိ လက္ခံရရိွခြင့္ရိွပါတယ္။ NEIS
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဝတၱရားေတြကို
ေက်ပြန္ရပါမယ္။
NEIS ေထာက္ပံ့ေၾကးက အိမ္ေထာင္ မက်ေသးတဲ့ အသက္ ၂၂ ႏွစ္နဲ႔
အထက္ ကေလးမရိွေသးတဲ့ Newstart ေထာက္ပံ့ေၾကးနဲ႔တူညီပါတယ္။
ႏွစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။
သင့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္ဟာ သင့္ရဲ႕ အဓိက
အခ်န္ိ ျပည့္ုလုပ္ငန္းျဖစ္ရပါမယ္။ သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ ျပင္ပက ဝင္ေငြ (ဥပမာ
အျခားရင္းႏွးျမွ
ီ ပ္ႏမႈ
ွ ံ ဒါမွမဟုတ္ အျခား အလုပ္) ကိုလက္ခံရႏိုင္ပါတယ္။
သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဘ႑ာေရးကာလ အတြင္းမွာ သင့္ရဲ႕ ျပင္ပဝင္ေငြက
အေျခခံ NEIS ေထာက္ပံ့ေၾကးရဲ႕ ႏွစ္ဆထက္ ပိုမ်ားေနမယ္ဆိုရင္
သင့္ရဲ႕ NEIS ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ထိခိုက္ႏုင
ိ ္ပါတယ္။
တကယ္လို႔ သင္က (DHS) ဒါမွမဟုတ္ (DVA) ဝင္ေငြေထာက္ပံ့မႈ
ေငြေၾကးေတြ လက္ခံရရိွေနတယ္ဆိုရင္ NEIS ျဖင့္ New Business
Assistance ကူညီေပးျခင္းမွာ ပါဝင္ေနေပမယ့္ အခုေငြေၾကးေတြကိုပဲ
ဆက္ျပီး လက္ခံဖို႔ ေရြးခ်ယ္ႏုင
ိ ္ပါတယ္။

NEIS အငွားေထာက္ပံ့ေၾကး

NEIS ျဖင့္ New Business Assistance ကူညီေပးျခင္းမွာ
ပါဝင္ေနတဲ့ အခ်န္ိ မွာ ဘယ္လို ဝတၱရားေတြ
ေဆာင္ရြက္ရမလဲ။
သင္လုပ္ဖို႔လိုတာကေတာ့•

NEIS သင္တန္းတက္ျခင္း

•

သင့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္အတိုင္း လုပ္ငန္းအသစ္ကို
ေဆာင္ရြက္ျခင္းနဲ႔

•

NEIS Participant Agreement ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို
လိုက္နာျခင္း

သင့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္တဲ့ ပံုစံကို ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ ဆိုရင္ (ဥပမာ
လုပ္ငန္းေနရာ၊အလုပ္ခ်န္ိ စသည္) မေျပာင္းခင္မွာ NEIS ကူညီသူနဲ႔
ဒီအေျပာင္းအလဲေတြ အေၾကာင္း တိုင္ပင္ရပါမယ္။
သင့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ဲ ကို အတည္ျပဳခ်က္မရပဲ
ေျပာင္းလဲတယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ NEIS ေထာက္ပံ့ေၾကးကို (လိုအပ္ရင္)
ရပ္ဆိုင္း ထားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ NEIS Participant Agreement
ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ႏုင
ိ္ ္ပါတယ္။

သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ပိုသိလိုပါသလား။
•

jobs.gov.au/neis ကို သြားပါ။

•

jobactive.gov.au ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရဲ႕ Find a Provider
စာမ်က္ႏွာမွာ သင့္ရဲ႕ ေဒသတြင္း NEIS အကူအညီ
ေပးသူကို ရွာေဖြပါ။

•

jobactive၊ ParentsNext ဒါမွမဟုတ္ Disability
Employment Services အကူအညီေပးသူနဲ႔ စကားေျပာပါ။
ဒါမွမဟုတ္ Employment Services Information Line ကို
ေခၚဖို႔ 13 62 68^ ကိုဖုန္းဆက္ပါ။

ဒီစာေစာင္ကို ဖတ္ဖို႔ အကူအညီလိုပါသလား။
သင့္အတြက္ စကားျပန္လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ ဘာသာျပန္နဲ႔
စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (TIS) ကို ဖုန္းဆက္ဖို႔ 131 450^
ကို ေခၚပါ။ ျပီးရင္ 13 62 68^ ကိုဆက္ျပိး Employment Services
Information Line ကိုေတာင္းပါ။
သင္ဟာ ဆြ႔အ
ံ နားမၾကားသူဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ နားအၾကား
ဒါမွမဟုတ္ စကားေျပာမႈ အခက္အခဲရိွသူဆုိရင္ အမ်ဳးသား
ိ
လက္ဆင့္ကမ္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို အသံုးခ်ႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း
အခ်က္အလက္ေတြ ပိုသိခ်င္ရင္ www.relayservice.com.au ကို
သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

သင္ဟာ NEIS အငွားေထာက္ပံ့ေၾကးကိုလည္း ရရိွႏုင
ိ ္ ပါတယ္။ ဒါက
NEIS ေထာက္ပံ့ေၾကး ရရိွတဲ့ ပထမဆံုးေန႔ကစျပီး ၂၆ ပါတ္ၾကာ
သတ္မွတ္ႏႈန္းန႔ ရရိ
ဲ ွတာျဖစ္ပါတယ္။
NEIS အငွားေထာက္ပံ့ေၾကးကို ရရိွဖို႔ဆိုရင္ သင္က NEIS
ေထာက္ပံ့ေၾကး မရရိွခင္ (DHS) ဒါမွမဟုတ္ (DVA) အငွား
ေထာက္ပံ့ေၾကး ဝင္ေငြေထာက္ပံ့မႈ ရရိွေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။

^ လက္ကိုင္ဖုန္းေတြက နံပါတ္ “၁၃” ကို ေခၚမယ္ဆုိရင္ အခေၾကးေငြက်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

