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အခ်က္အလက္ သတငး္လ ႊာ 
သငသ္ည္ အလုပ္္ ရႊာေဖ ေေေသႊာ မသေစ္ မး္လ ငင္တစ္္ ဥး ျဖစပ္ပသလႊားး။ 
 

သင့္ အေေျဖင့္ ေက်ႊာင္း၊ ေလ့က်င့္ေ္းသင္တေ္း သ ု႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ပညႊာေ္း ျပဥးဆု းျပဥးေေႊာက္ လုပ္ငေ္းခ င္္ထသ ု႔ ဝင္ေ္ႊာက္ 
ႏို ုင္္ေ ္သင့္အႊား က ညဥေပးႏိုု င္သည့္ အခမထ့ ဝေ္ေဆႊာငမ္မမ်ႊား ္္ရ ႏုို င္ပပသည္း။ ၄င္းတု  တ င္ ပပဝငသ္ည္မ်ႊားမရႊာ- 

မသေစ္ မး္သ အႊား အလပုခ္ေ္႔အပေ္္း ဝေေ္ဆႊာငမ္မ အဖ ထ အစညး္ (DES) 

မသေ္စ မ္းသ အႊား အလုပ္ခေ္႔အပ္ေ္း ဝေ္ေဆႊာင္မမအဖ ထ အစည္းသည္ သတ္မရတ္ခ်က္ ေဘႊာင္အတ င္းဝင္ေသႊာ မသေ္စ မ္းသ မ်ႊား၊ 
္ ခ ုက္ဒဏ္္ႊာ္္ႊားသ မ်ႊား သ ု႔မဟုတ္ က်ေ္းမႊာေ္း ျပ ေႊာ္ရ သ မ်ႊားကု  အလုပ္္ရႊာေဖ ေ္းႏိုရင့္ ဆက္လက္ 
္ ေ္း္ႊားႏိုု င္ေ္းတု ႔အတ က္ က ညဥေပးသည္း။ 

လ မမအသ ငုး္အဝု ငး္ ဖ  ႔ျဖ  းတု းတကေ္္း စဥမ က ေး္ 

သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်တု က္္၏ ေဝးလ ေသႊာေဒသတ င္ ေေ္ု ္င္ျပဥး အလုပ္္ရႊာေဖ ေေသ တစ္္ဥးျဖစ္ပပက လ မမအသ ုင္းအဝု င္း 
ဖ  ႔ျဖ  းတု းတက္ေ္း စဥမ က ေ္းမရ က ညဥေပးႏိုု င္ပပသည္း။  

အလပုလ္ပုက္ ငုႏ္ိုု ငေ္္းသု ႔က းေျပႊာငး္ျခငး္ (TTW) 

သင္သည္ အသက္ ၁၅ ႏိုရစ္မရ ၂၁ ႏိုရစ ္အတ င္း္ရ ေေသ  ျဖစ္လရ်င ္TTW မရ အက အညဥ္င ႏို ုင္ဖ င္္ရ ပပသည္း။ TTW သည္ 
သင္လုပ္ငေ္းခ င္ဝင္္ေ္ အသင့္ျဖစ္ေေေစေ္းအလု ႔ငရႊာ လုပ္ငေ္းခ င္ဆု င္္ႊာ အျပ အမ မ်ႊားအတ က္လည္းေကႊာင္း ၊လုပ္ငေ္းခ ငဆ္ ုင္္ႊာ 
ေမရ်ႊ္ာလင့္ခ်က္မ်ႊားအတ က္လည္းေကႊာင္း၊အလုုပ္အက ုင္ႏိုရင့္ ပညႊာသင္ၾကႊားျခင္းဆ ုင္္ႊာ ကၽ မ္းက်င္မမမ်ႊားအႊား 
ဖ   ၿဖ  းမမအတ က္လည္းေကႊာင္း ေလ့က်င့္သင္တေ္းမ်ႊားပ ု႔ခ်ေပးျခငး္အႊားျဖင့္ သင့္အႊားက ညဥေပးႏိုု င္ပပသည္း။  

အသကေ္မ းဝမး္ေက်ႊာငး္မမ ေလက့်င့္သငတ္ေး္ေပးျခငး္ႏိုရင့္ အလပုအ္က ု္ငခ္ေ္႔အပေ္္းရႊာေမ်ႊား (VTECs) 

သင္သည္ မသေ္စ မ္းမမ္ရ ေသႊာအလုပ္္ရႊာေဖ ေေသ  ေဒသခ  တု င္း္င္းသႊား လ ငင္တစ္္ဥးျဖစ္ျပဥး အလုပ္အက ုင္္ရႊာေဖ ေေပပက သင့္အႊား 
VTECs မရ က ညဥေပးႏိုု င္ပပသည္း။  

လပုင္ေး္ခ ငအ္တ ငး္ ပညႊာသငၾ္ကႊားျခငး္၊အလပုသ္ငႏ္ိုရင့္ သငတ္ေး္မ်ႊား 

သင္သည္ လုပ္ငေ္းဆု ္င္္ႊာ အ္ည္အခ်င္းမ်ႊား ျပည့္ဝျပဥး အလုပ္အက ုင္တစ္ခု္္ရ ႏုို င္္ေ္အတ က္ သင့္အေေႏိုရင့္ အလုပ္ပညႊာသင ္
သ ု႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္ပညႊာသင္ဆုက ု ေလရ်ႊာက္္ႊား္ေ္ စ တ္ဝင္စႊားႏို ု္င္ဖ င္္ ရပပမည္း။ 
 

ဤဝေ္ေဆႊာင္မမမ်ႊားတစ္စ ုတစ္္ႊာႏိုရင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ ပ ုမ ုသ ္ရ လ ုသည္မ်ႊား္ရ ပပက JobAccess ္၏ ဝက္ဘ္ဆ ုက္ 
www.jobaccess.gov.au သု ႔ ဝင္ေ္ႊာက္ၾကည့္္မႏို ုင္ပပသည္ သ ု႔မဟုတ္ JobAccess အၾက ေပးပုဂ   လ္တစ္္ဥးအႊား ဖုေ္း 
1800 464 800 သ ု႔ ေခခဆ ုေဆ းေႏို း ႏိုု င္ပပ သည္ -မ ုဘ ုင္းဖုေ္းမ်ႊားမရ ေခခဆု မမမ်ႊားအတ က္ ဝေ္ေဆႊာင္ခ ေကႊာက္ခ ပပမည္း။ 

 

http://www.jobaccess.gov.au/

