KHMER

ការជួយអ្នកដ�ើម្បីចាប់ផ្ើ តមអាជីវកមខ្
្ម នា តតូចថ្មី
ប្រសិ នប�ើ អ្នកមានគំ និតដ�ើ ម្បីចាប់ ផ្តើមអាជី វកម្មខ្នាតតូ ចរបស់ អ្នក
អ្ន កប្រហែលជាអាចមានសិ ទធិ្ទទួលបាន New Business
Assistance (ជំ នួយអាជី វកម្មថ្មី) ជាមួ យ NEIS។
មានទីកន្លែងចំ នួន៨,៦០០០ ដែលអាចរកបាននៅទូទាំងប្រទេសជារ�ៀង
រាល់ ឆ្ំនា ដែលចាត់ចែងដោយបណ្
តា ញនៃអ្នកផ្តល់សេវា NEIS ចំ នួន២១។

ត�ើ New Business Assistance ជួ យដោយបែបណា?
New Business Assistance អាចជួយអ្នកដោយផ្តល់ជូន៖
•
•
•

ការបណដ្ ុះបណា្ដ លអាជី វកម្មខ្នាតតូចដែលរដ្ឋទទួលស្គាល់ ជាផ្លូវ
ការ
ការណែនាំ និ ងការគាំទ្រជាលក្ខណៈផ្ទាល់ ខ្លួន ពីអ្នកផ្តល់សេវា
NEIS ក្នុងឆ្ំនា ដំ បូងនៃអាជី វកម្មរបស់ អ្នក

ការគាំទ្រល�ើប្រាក់ចំណូលរហូតដល់ ទៅ៣៩សប្តាហ៍ (ប្រាក់ជំនួយ
NEIS) និ ងប្រាក់ជំនួយល�ើថ្លៃឈល
្នួ ផ្ទះ NEIS (រហូតដល់ ទៅ
២៦សប្ដាហ៍) (ប�ើមានសិ ទធិទ
្ ទួលបាន)។

ប្រសិ នប�ើអ្នកទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថមល�ើប្រា
ក់ចំណូលជាក់លាក់ពី
្ភ
Department of Human Services (DHS) ឬ Department
of Veterans’ Affairs (DVA) អ្នកប្រហែលជាអាចមានសិ ទធិជ្រើ
្ ស
រ�ើសដ�ើម្បីបន្តទទួលប្រាក់ទាំងនេះ ខណៈ ពេលកំពុងចូលរ ួមក្នុង New
Business Assistance។

ត�ើ ខុំញ្មានសិ ទធិ្ទទួលបាន New Business Assistance
ដែរឬទេ?
មានពីរផ្នែកចំ ពោះសិ ទធិទ
្ ទួលបានរបស់ អ្នក។

ជាដំ បូង អ្នកអាចចូលរ ួមក្នុង New Business Assistance
ប្រសិ នប�ើអ្នក៖
•
•
•
•

•
•

មានអាយុយ៉ាងតិចណាស់ ១៨ឆ្ំនា នៅពេលចាប់ ផ្តើ មអាជី វកម្មថ្មី
របស់ អ្នក
មិ នត្រូវបានច្បាប់ ហាមឃាត់ពីការធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេស
អូ ស្ត្រា លី

មិ នមែនជាអ្នកទេសចរបរទេសដែលធ្វើការនៅពេលមកលេង
កម្សាន្ត ឬនិ ស្សិតបរទេសដែលសិ ក្សាក្នុងប្រទេសអូ ស្ត្រា លី

អាចមានលទ្ធភាពចូលរ ួមក្នុងការបណដ្ ុះបណ្
ដា ល NEIS (ប្រសិ ន
ប�ើពាក់ព័ន្ឋ) និ ងធ្វើការពេញម៉ោ ងនៅក្នុងអាជី វកម្មថ្មីដែលបាន
ដាក់ស្នើ របស់ អ្នក
មិ នបានចូលរ ួមក្នុង NEIS កាលពីឆ្ំនា កន្លងទៅ

ទីពីរ អ្នកផ្តល់សេវា NEIS របស់ អ្នក នឹ ងវាយតម្លៃគំនិតអាជី វកម្មរបស់
អ្នក។ ដ�ើម្បីមានសិ ទធិ្ អាជី វកម្មរបស់ អ្នក៖
•
•
•

មិ នទាន់ អាចដំ ណ�ើ រការល�ើមូលដ្ឋា នពាណិជ្ជកម្មនៅឡ�ើយ
មានរចនាសម្ព័ន្ធឯករាជ្យ

មានសិ ទធិស្របច្
បាប់ និ ងមានលទ្ធភាពស៊ូទ្រាំនឹ ងការពិនិត្យពិច័យ
្
ជាសាធារណៈ

• 	ត្រូវបានវាយតម្លៃថា ផ្តល់ផលចំ ណេញដោយអ្នកផ្តល់សេវា
NEIS
របស់ អ្នក
•

នឹ ងបានបង្កើតឡ�ើង មានទីតាំង និ ងដំ ណ�ើ រការតែឯកឯងនៅក្នុង
ប្រទេសអូ ស្រ្តាលី

• 	ត្រូវបានរ�ៀបចំ ឡ�ើង ដូច្នេះអ្នកមាន និ ងរក្សាការគ្រប់ គ្រងល�ើ
ផលប្រយោជន៍ ពាណិជ្ជកម្ម NEIS ខណៈពេលដែលកំពុង
ចូលរ ួមក្នុង New Business Assistance ជាមួយ NEIS។

ការចូលរ ួមក្នុង New Business Assistance គឺមានលក្ខណៈប្រកួត
ប្រជែង ដូច្នេះអ្នកផ្តល់សេវា NEIS មិ នអាចទទួលយកគ្រប់ ទាំងការបញ្ជូន
បានឡ�ើយ ទោះបី ជាអ្នកមានសិ ទធិទ
្ ទួលបានក៏ដោយ។

ត�ើ ចង់ ទទួលបានព័ ត៌មានបន្ថែមទ�ៀតឬទេ?
•

ិ៉
ចូលទៅកាន់ វបសៃ
jobs.gov.au/neis

• 	ស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវា NEIS ក្នុងតំបន់ របស់ អ្នក នៅល�ើទំព័រ
ិ៉
Find a Provider នៅល�ើវបសៃ
jobactive.gov.au
•

និ យាយទៅកាន់ អ្នកផ្តល់សេវា jobactive, ParentsNext
ឬអ្នកផ្តល់សេវា Disability Employment Services
ឬ Employment Services Information Line
ឬហៅទូរស័ ព្ទលេខ 13 62 68^

ត�ើ អ្នកត្រូវការជំ នួយជាមួ យសន្លឹកព័ ត៌មាននេះឬទេ?
ប្រសិ នប�ើអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសា សូមទូរស័ ព្ទទៅសេវាកម្មបកប្រែ
ភាសាសរសេរ និ ងនិ យាយ (TIS) លេខ 131 450^ រ ួចស្នើសុំ
Employment Services Information Line
លេខ 13 62 68^។
ប្រសិ នប�ើអ្នកជាមនុស្សថ្លង់ ឬមានបញ្ហាក្នុងការស្តាប់ ឬនិ យាយ
អ្នកអាចប្រើសេវាកម្មបញ្ជូនបន្តជាតិ។ សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែម
ិ៉
សូមចូលទៅកាន់ វបសៃ
www.relayservice.com.au។

មិ នពាក់ព័ន្ឋកង
្នុ ការក្ស័យធនដែលនៅជំ ពាក់បំណុល។

* គម្រោងល�ើ កទឹកចិ ត្តសហគ្រាសថ្មី

^ សូមកត់សម្គាល់ ថា ថ្លៃហៅទូរស័ព្ទ អនុវត្តចំពោះការហៅទៅកាន់ លេខ ‘13’ ពីទូរស័ព្ទដៃ។

