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New Business Assistance ជាមួយ NEIS
ប្រសិ នប�ើ អ្នកមានគំ និតដ�ើ ម្បីចាប់ ផ្តើមអាជី វកម្មខ្នាតតូ ចរបស់ អ្នក
អ្ន កប្រហែលជាអាចមានសិ ទធិ្ទទួលបាន New Business
Assistance (ជំ នួយអាជី វកម្មថ្មី) ជាមួ យ NEIS។

New Business Assistance ជាមួយ NEIS ផ្តល់ការគាំទ្រជាលក្ខណៈ
ផ្ទាល់ ខលួ្ន ដ�ើ ម្បីជួយអ្នកឱ្យបានក្លា យជាម្ចាស់ អាជី វកម្មដែលធ្វើការងារខ្លួន
ឯង។
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 ខលួ្ន ពីអ្នកផ្តល់សេវា
NEIS ក្នុងឆ្ំនា ដំ បូងនៃអាជី វកម្មថ្មី ដ�ើ ម្បីជួយឱ្យគំនិតអាជី វកម្ម
ក្លា យជាការអនុវត្ត

ការគាំទ្រល�ើ ប្រាក់ចំណូលរហូតដល់ ទៅ៣៩សប្តាហ៍ (ប្រាក់ជំនួយ
NEIS) និ ងប្រាក់ជំនួយល�ើ ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ NEIS រហូតដល់ ទៅ២៦
សប្ដាហ៍ (ប�ើ មានសិ ទធិទទ
្ ួលបាន)។

ត�ើ ខុំញ្មានសិ ទធិ្ទទួលបាន New Business Assistance
ដែរឬទេ?
អ្នកអាចចូលរ ួមក្នុង New Business Assistance ប្រសិ នប�ើ អ្នក៖
• 	មានអាយុយ៉ាងតិចណាស់ ១៨ឆ្ំនា នៅពេលចាប់ ផ្តើមអាជី 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
ដាក់ស្នើរបស់ អ្នក
មិ នបានចូលរ ួមក្នុង NEIS កាលពីឆ្ំនា កន្លងទៅ

មិ នពាក់ព័ន្ឋកង
្នុ ការក្ស័យធនដែលនៅជំ ពាក់បំណុល។

ត�ើ គំនិតអាជី វកម្មអវី្ ខ្លះអាចទទួលបានជំ នួយ?

អ្នកផ្តល់សេវា NEIS របស់ អ្នក នឹ ងវាយតម្លៃគំនិតអាជី វកម្មរបស់ អ្នក
ដ�ើ ម្បីធានាថា គំនិតនោះឆ្លើយតបនឹ ងលក្ខណៈវិនិចឆ័ យ
្ សិ ទធិទទ
្ ួលបាន
អាជី វកម្ម។
នេះមានន័ យថា អាជី វកម្មដែលអ្នកបានដាក់ស្នើ៖
•

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 ស្រ្តា លី

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

ត�ើ ខុំញ្អាចទទួលបាន New Business Assistance
ដោយរប�ៀបណា?

អ្នកអាចទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវា NEIS ដោយផ្ទាល់ ដែលមានទីតាំងនៅ
ក្នុងតំបន់ របស់ អ្នក។ អ្នកអាចរកឃ�ើញបញ្ជីអ្នកផ្តល់សេវា NEIS នៅល�ើ
ិ៉
ទំព័រ Find a Provider (ស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវា) នៅតាមវបសៃ
jobactive.gov.au។
ក្រៅពីនេះ អ្នកអាចទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវា jobactive,
ParentsNext ឬ Disability Employment Services
ក្នុងតំបន់ លោកអ្នក ដ�ើ ម្បីពិភាក្សាឱ្យបានដឹ ងថាត�ើ New Business
Assistance សមស្របសម្រាប់ អ្នកដែរឬទេ។

ការបណ្តុះបណ្តា ល NEIS

ការបណដ្ ុះបណ្
ដា ល NEIS ជួយអ្នកឱ្យសម្រេចបានគុណសម្បត្តិដែល
រដ្ឋទទួលស្គាល់ ទូទាំងប្រទេស។ នេះគឺជាសកម្មភាពដែលបានអនុម័ត
ដោយ Centrelink រហូតដល់ ទៅ១៣សប្តាហ៍។
អ្នកផ្តល់សេវា NEIS នឹ ងបញ្ជូនអ្នកទៅវគ្គបណ្តុះបណ្
តា លសមរម្យដោយ
ផ្អែកល�ើ មុខជំ នួញដែលអ្នកកំពុងរ�ៀបចំ ផែនការ។ ទាំងនេះមាន៖
• Certificate III in Micro-Business Operations
• (វិញ្ញាបនប័ ត្រ III នៅក្នុងប្រតិបត្តិការមីក្រូអាជី វកម្ម) ឬ
• Certificate IV in New Small Business
• (វិញ្ញាបនប័ ត្រ IV នៅក្នុងអាជី វកម្មខ្នាតតូចថ្មី)។

* គម្រោងល�ើ កទឹកចិ ត្តសហគ្រាសថ្មី

ក្នុងអំឡុងពេលបណ្តុះបណ្
តា ល អ្នកនឹ ងបង្កើតផែនការអាជី វកម្មមួយ
ដែលនឹ ងត្រូវមានការអនុម័តពីអ្នកផ្តល់សេវារបស់ អ្នក។

ការណែនាំ និ ងគាំទ្រផ្នែកអាជី វកម្ម

ការណែនាំ និ ងគាំទ្រផ្នែកអាជី វកម្ម គឺជាផ្នែកមួយដ៏ សំខាន់ នៃ New
Business Assistance ជាមួយ NEIS។ អ្នកនឹ ងទទួលបានការណែ
នាំផ្នែកអាជី វកម្ម ក្នុងអំឡុងឆ្ំនា ដំ បូងនៃការធ្វើអាជី វកម្មថ្មីរបស់ អ្នក។

ត�ើ ខុំញ្មានកាតព្វកិច្ចអវី្ ខ្លះ នៅពេលចូ លរ ួមក្នុង New
Business Assistance ជាមួ យ NEIS?
អ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យ៖

• 	ទទួលការបណដ្ ុះបណ្
ដា ល NEIS

អ្នកណែនាំផ្នែកអាជី វកម្ម គឺជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ ផ្នែកអាជី វកម្ម
ដែលផ្តល់ជំនួយ និ ងដំ បូន្មា នអំពីបញ្ហាអង្គភាព ហិរញ្ញវត្ថុ និ ងទីផ្សារដ�ើ ម្បី
ជួយអ្នកក្នុងការបង្កើតអាជី វកម្មរបស់ អ្នក។

ប្រាក់ ជំនួយ NEIS

ប្រសិ នប�ើ អ្នកទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថមល�
្ភ ើ ប្រាក់ចំណូលជាក់លាក់ពី
ក្រសួងសេវាកម្មមនុស្ស (DHS) ឬ Department of Veterans’
Affairs (DVA) អ្នកអាចមានសិ ទធិទទ
្ ួលបានប្រាក់ជំនួយ NEIS រហូត
ដល់ ទៅ៣៩សប្តាហ៍ដំបូងនៃការប្រតិបត្តិការអាជី វកម្ម។ នេះគឺជាសម្រេច
ល�ើ ការបំ ពេញកាតព្វកិច្ច ដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកចូលរ ួម
NEIS របស់ អ្នក។
ប្រាក់ជំនួយ NEIS គឺស្មើនឹងអត្រាប្រាក់ជំនួយ Newstart Allowance
សម្រាប់ មនុស្សទោល មានអាយុចាប់ ពី២២ឆ្ំនា ឡ�ើងទៅ ហ�ើយគ្មា នកូន។
ប្រាក់ជំនួយនេះត្រូវបានប�ើ កឱ្យរ�ៀងរាល់ ពីរសប្តាហ៍បន្ទាប់ ។

• 	ប្រតិបត្តិការអាជី វកម្មថ្មីរបស់ អ្នក ស្របតាមផែនការអាជី វកម្ម
របស់ អ្នក និ ង

• 	បំ ពេញគ្រប់ លក្ខខណ្ឌនៃ NEIS Participant Agreement
របស់ អ្នក។
ប្រសិ នប�ើ អ្នកចង់ ផ្លាស់ ប្តូររប�ៀបដំ ណ�ើរការអាជី វកម្មរបស់ អ្នក (ដូចជា
ទីតាំង ឬម៉ោ ងធ្វើការ) អ្នកត្រូវតែពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ ប្តូរទាំងនេះជាមួយ
ិ នការណាមួយ។
អ្នកផ្តល់សេវា NEIS របស់ អ្នក មុននឹ ងអ្នកចាត់វធា
ប្រសិ នប�ើ អ្នកធ្វើការផ្លាស់ ប្តូរការរ�ៀបចំ ប្រតិបត្តិការអាជី វកម្មរបស់ អ្នក
ដោយគ្មា នការអនុញ្ញាត នោះប្រាក់ជំនួយ NEIS របស់ អ្នកអាចត្រូវបាន
ផ្អាក (ប្រសិ នប�ើ ពាក់ព័ន្ឋ) និ ង / ឬ NEIS Participant Agreement
របស់ អ្នកអាចត្រូវបានបញ្ចប់ ។

ត�ើ ចង់ ទទួលបានព័ ត៌មានបន្ថែមទ�ៀតឬទេ?
•

អាជី វកម្មថ្មីរបស់ អ្នកត្រូវតែជាសកម្មភាពចម្បង និ ងពេញម៉ោ ងរបស់ អ្នក។
អ្នកអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូល ពីក្រៅអាជី វកម្មថ្មីរបស់ អ្នក (ដូចជាការ
វិនិយោគ ឬការងារផ្សេងទ�ៀត)។ ប្រសិ នប�ើ ប្រាក់ចំណូលពីក្រៅរបស់ អ្នក
មានចំ នួនល�ើ សពីពីរដង នៃអត្រាប្រាក់មូលដ្ឋា ននៃប្រាក់ជំនួយ NEIS
ក្នុងត្រីមាសហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ឋ វាអាចប៉ះពាល់ ដល់ ចំនួនប្រាក់ជំនួយ
NEIS របស់ អ្នក។
ប្រសិ នប�ើ អ្នកទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ DHS ឬ DVA ជាក់លាក់ណាមួយ
អ្នកប្រហែលជាអាចជ្រើ សរ�ើសដ�ើ ម្បីបន្តទទួលប្រាក់ទាំងនេះ ខណៈពេល
កំពុងចូលរ ួមក្នុង New Business Assistance ជាមួយ NEIS។

ប្រាក់ ជំនួយថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ NEIS

អ្នកក៏អាចមានសិ ទ្ឋិទទួលបានប្រាក់ជំនួយថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ NEIS ផងដែរ។
នេះគឺប្រាក់អត្រាថេរសម្រាប់ រយៈពេល២៦សប្តាហ៍ គិតចាប់ ពីថ្ងៃដែលអ្នក
ទទួលបានប្រាក់ជំនួយ NEIS ជាល�ើ កដំ បូង។
ដ�ើ ម្បីមានសិ ទធិទទ
្ ួលបានប្រាក់ជំនួយថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ NEIS អ្នកត្រូវតែទទួល
បានប្រាក់ជំនួយថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ DHS ឬ DVA មុនពេលអ្នកចាប់ ផ្តើមទទួល
បានប្រាក់ជំនួយ NEIS។

ិ៉
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 ួចស្នើ សំុ
Employment Services Information Line
លេខ 13 62 68^។
ប្រសិ នប�ើ អ្នកជាមនុស្សថ្លង់ ឬមានបញ្ហាក្នុងការស្តាប់ ឬនិ យាយ
អ្នកអាចប្រើ សេវាកម្មបញ្ជូនបន្តជាតិ។ សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែម
ិ៉
សូមចូលទៅកាន់ វបសៃ
www.relayservice.com.au។

^ សូមកត់សម្គាល់ ថា ថ្លៃហៅទូរស័ព្ទ អនុវត្តចំពោះការហៅទៅកាន់ លេខ ‘13’ ពីទូរស័ព្ទដៃ។

