NEPALI

NEIS संग New Business Assistance
यदि तपाईलाई आफ्नै साना (लघू) व्यवशाय शुरु गर्ने
उपाएहरु छन् भने, तपाई NEIS बाट New Business
Assistance (नयाँ व्यवशाय सहायता) को लागि योग्य हुन
सक्नुहुनेछ।
NEIS संगको New Business Assistance ले आफ्नै व्यवशाय
संञ्चालन गर्ने व्यवशाय मालिक बन्न व्यक्तीगत टे वाहरु प्रदान गर्द छ।
राष्ट्र भरी हरेक बर्ष ८६०० स्थानहरु उपलब्ध छन्, जुन २१ NEIS
प्रबन्धकहरु द्वारा उपलब्ध गराईएकोछ।

New Business Assistance ले कसरी मद्दत
गर्द छ?
New Business Assistance ले निम्न सहयोग उपलब्ध गराउन
मद्दत गर्द छः
•

मान्यताप्राप्त लघु व्यवशाय तालिम

•

३९ हप्ता सम्म आम्दानी टे वा(NEIS Allowance) र NEIS
Rental Assistance (२६ हप्ता सम्म)(यदि योग्य भएमा)।

•

पहिलो बर्ष तपाईलाई व्यवशाय उपयलाई अभ्यासमा ल्याउनको
लागि NEIS व्यवशायमा NEIS प्रबन्धकबाट व्यक्तिगत रुपमा
व्यवशाय तालिम र टे वा।

के म New Business Assistance को लागी
योग्य छु ?
पहिलो, तपाईं New Business Assistance भाग लिन निम्न कुराहरु
हुनु पर्द छ, यदि तपाईं:
•
•
•
•

•
•

तपाईं नयाँ व्यवसाय सुरु गर्दा कम से कम १८ वर्षको उमेर हुनु
पर्द छ
अष्ट्रेलियामा काम गर्न कानूनबाट निषेध नगरिएको

विदे शबाट काम गर्ने छु ट्टीमा वा अष्ट्रेलियामा पढ् ने विदे शी
विद्यार्थी, विदे शी घुम्न आउने व्यक्ति नभएको

NEIS प्रशिक्षण (यदि प्रासंगिक) मा भाग लिनका लागि उपलब्ध
हुनुहुन्छ र तपाईंको प्रस्तावित नयाँ व्यवशायमा पूर्ण-कालिन
कामको रुपमा गर्ने
NEIS मा गत वर्षमा भाग नलिनु भएको
व्याङ्क ्रप्ट नभएको छैन।

के व्यावशयिक उपायले सहायता प्राप्त गर्द छ?
तपाईको NEIS प्रबन्धकले व्यवशाय योग्यताको भूमिका पुरा गर्नकोलागि
तपाईको व्यवशायिक उपायको मूल्याँङ् कन गर्द छ।
निम्न भनेको तपाईको प्रस्तावित व्यवशाय होः
•

पहिले नै व्यापारिक आधारमा सञ्चालन गरिएको हुनुहँदैन

•

वैधानिक र सार्वजनिक जाँच को लागि सक्षम छ

•
•
•
•

एक स्वतन्त्र ढाँचाको छ

तपाईंको NEIS प्रदायक द्वारा व्यावसायिक रूपमा व्यवस्थित
रूपमा मूल्याङ् कन गरिएको छ

स्थापित, स्थापित हुनेछ र अष्ट्रेलिया भित्र मात्र सञ्चालन हुनेछ

व्यवशाय संरचित छ त्यसैले तपाईंले NEIS सँग New
Business Assistance मा सहभागी हुँदा NEIS व्यापारमा
नियन्त्रित चासो राख्नुभयो र राख्नु हुनुहुनेछ।

मैले New Business Assistance को पहुँच
कसरी गर्न सक्दछु ?
तपाईको ईलाकामा रहेका NEIS प्रबन्धकहरुलाई तपाईले सिधै पहुँच
गर्न सक्नुहुन्छ। jobactive.gov.au को Find a Provider पानामा
तपाईले NEIS प्रबन्धकहरुको तालिका प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
वैकल्पिक रुपमा, तपाईले तपाईको local jobactive,
ParentsNext or Disability Employment Services
प्रवन्धकलाई यदि New Business Assistance तपाईलाई ठिक छ
छैन भन्ने बारेमा छलफल गर्न सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

NEIS तालिम
NEIS तालिमले तपाईलाई राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता हुने योग्यता हासिल गर्न
सहयोग गर्द छ। यो १३ हप्ता सम्मको लागि Centrelink बाट स्वीकृत
प्राप्त कृयाकलाप हो।
NEIS ले तपाईलाई तपाईले योजना गर्नुभएको व्यवशाय अनुकूलको
उपयुक्त तालिमको लागि सिफारिस गर्नेछ। तिनिहरुमाः
•
•

Certificate III in Micro-Business Operations (लधु
व्यवशाय संञ्चाल सर्टिफिकेट III), वा
Certificate IV in New Small Business (साना नयाँ
व्यवशाय सर्टिफिकेट IV).

तालिमको बेला, तपाईले व्यवशायको योजना तय गर्नुहुनेछ जुन तपाईको
प्रवन्धकले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।

*नयाँ ईन्टरप्राईजेज सहयाता परियोजना

व्यवशाय निर्देशन र समर्थन
व्यवशाय निर्देशन र समर्थन NEIS को साथ New Business
Assistance को एक आवश्यक भाग हो। तपाईंले आफ्नो नयाँ
व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पहिलो वर्षमा व्यापार निर्देशन प्राप्त गर्नुहुनेछ।
व्यवशायिक सल्लाहकारहरू ति मानिसहरू हुन जसको व्यवसायिक
अनुभव भएको र आफ्नो व्यवशाय विकास गर्न मद्दतको लागि
संगठनात्मक, वित्तीय र मार्केटिङ समस्याहरूको बारेमा सहयोग र
सल्लाह प्रदान गर्द छ।

NEIS भत्ता
यदि तपाइँ एक मानव सेवा विभागको (DHS) वा Department of
Veterans’ Affairs (DVA) आय समर्थन भुक्तानी विभाग प्राप्त
गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले NEIS भत्ता ३९ हप्ता सम्म व्यापार सञ्चालनको
लागि प्राप्त गर्न योग्य हुन सक्नुहुनेछ । यो तपाईंको NEIS सहभागी
सम्झौता अन्तर्गत दायित्वहरू निर्वाह गर्ने संग सम्बन्धित छ।
NEIS भत्ता एक्लो, २२ वर्ष वा माथिको , कुनै बालबालिकाको दरको
Newstart हासिल नगरेको हुनु पर्द छ। यो भत्ता हरेक दुई हप्तामा हप्ता
सकिएपछी भुक्तानी दिइन्छ।
तपाईंको नयाँ व्यवशाय तपाईंको प्राथमिक, पूर्णकालिक गतिविधि हुनु
पर्द छ। तपाईं आफ्नो नयाँ व्यवशाय बाहिर (जस्तै लगानी वा अन्य काम)
बाट आय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंको बाह्य आय आधारभूत दरमा
दिइएको NEIS भत्तावित्तीय त्रैमासिमा भन्दा दुई गुना ठू लो छ भने, यसले
तपाईंको NEIS भत्ताको रकमलाई असर गर्न सक्छ।
यदि तपाईले DHSअथवा DVA आम्दानी टे वा भुक्तानी प्राप्त गर्नु भएको
छ भने तपाईले NEIS संग New Business Assistance मा
सहभागि हुँदा त्यसैमा रहिरहन सक्नुहुनेछ।

NEIS भाडा सहायता
तपाईले NEIS को भाडा सहायताकोलागि पनि योग्य हुन सक्नुहुनेछ। यो
तोकिएको दरको भुक्तानी तपाईले पहिलो NEIS सहयोग पाएदे खी २६
हप्ता सम्मकोलागि प्राप्त गर्नुहुनेछ।
NEIS भाडाको सहयोगको लागि तपाईले NEIS भत्ता प्राप्त गर्नु अगाडी
DHS वा DVA को भाडा सहयोग हासिल गरेरहेको हुनु पर्द छ।

^ टिप्पणी गर्नुहोला की ‘१३’मा मोबाईलबाट फोन गर्दा पैसा लाग्नेछ।

मैले NEIS संग New Business Assistance
मा सहभागी हुँदा के जिम्बेवारीहरु छन्?
तपाईले निम्न कुराहरु गर्नु पर्द छः
•

NEIS तालिम लिनु पर्द छ

•

तपाईको NEIS Participant Agreement सम्पूर्ण शर्तहरु
पुरा गरेको हुनु पर्द छ।

•

तपाईको नयाँ व्यवशाय आफ्नो व्यवशाय योजना अनुकूल
संञ्चालन गरेको हुनुपर्द छ

यदि तपाईं आफ्नो व्यवशाय सञ्चालन गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न
चाहनुहुन्छ (जस्तै स्थान वा चलाउने घण्टा), तपाईंले कुनै पनि कार्यवाही
गर्नु अघि NEIS प्रदायकसँग यी परिवर्तनहरू छलफल गर्नै पर्द छ।

यदि तपाईले तपाईंको व्यापार परिचालन व्यवस्थामा कुनै अनुमोदन
बिना कुनै परिवर्तनहरू बनाउनुहुन्छ भने, तपाईंको NEIS भत्ता भुक्तानी
निलम्बित हुन सक्छ (यदि प्रासंगिक) र / वा तपाईंको NEIS सहभागी
सम्झौता हुन सक्छ।

तपाई थप जानकारी चाहानुहुन्छ?
•

jobs.gov.au/neis मा जानुहोला

•

तपाईको jobactive, ParentsNext वा Disability
Employment Services प्रवन्धक संग कुरा गर्नुहोला वा
Employment Services Information Line
लाई 13 62 68^ फोन गर्नुहोला

•

तपाईको स।थानिय NEIS प्रवन्धक jobactive.gov.au को
Find a Provider पानामा पाउन सक्नहुनेछ

के तपाईलाई यस तथ्य पत्रको बारेमा सहयोग
चाहिन्छ?
यदि तपाईलाई दोभाषेको आवस्यकता परेमा, कृपया Translating
and Interpreting Service (TIS) लाई 13 14 50^ मा फोन गरेर
Employment Services Information Line को 13 62 68^
सम्पर्क गर्न भन्नुहोला।
यदि तपाई बहिरा हुनुहुन्छ भने, वा सुन्न नसक्ने समस्या छ भने, तपाईले
National Relay Service प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। थप जानकारीको
लागि www.relayservice.com.au मा हेर्नुहोला।

