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အခ်က္အလက္ သတင္းလ ႊာ 
လုပ္ငန္းရ င္ ်ႊား ရရ  ွုိႏ င္င္ေသႊာ ဝန္င္ေဆႊာင္ မ ်ႊားွိႏ င္င့္ အစီအစဥ္ ်ႊား 
လုပ္ငန္းရ င္ ်ႊားအတတက ္၄င္းတု  ိ႔၏ လုပ္ငန္းခတင္ ်ႊားတတင္  သန္စတ ္းသ  ်ႊားခန္ ႔ႊားင္ေရးွိႏ င္င့္ လုပ္ငန္းခတင္အတတင္းဆက္လက္႔ႊား 

ရ  ွုိႏ င္င္ေရးတ ု အတတက္ ဝန္င္ေဆႊာင ္မ ်ႊားွိႏ င္င့္ အစီအစဥ္ ်ႊားစတႊာရ  ပါသည္။ ၄င္းတု  တတင္ ပါဝင္သည္ ်ႊား  ႊာ - 

ွိႏု ငင္ င္ေတႊ္ာအဆင္င့္  သနစ္တ း္ မဆု ငရ္ႊာ ညႇ ွိႏ မငး္င္ေဆႊာငရ္တကင္္ေရး အရႊာရ   ်ႊားသည္ င္ေက်ႊာင္း ်ႊားွိႏ ငင့္္ အစု းရအလုပ္အက ုင္ 

က ညီင္ေရးကက ်ႊားက ု ဆက္စပ္င္ေပးွိႏု င္ ပီး ပညႊာင္ေရးင္ေလႊာကွိႏ င္င့္ လုပ္ငန္းခတင္င္ေလႊာကာကႊား ဆက္စပ္င္ေပးသည္င့္ လ ္းင္ောကႊာင္း ်ႊားက ု  

အႊားင္ေကႊာင္းလႊာင္ေစသည္။ 

င္ေ႔ႊာကပ္ င့္င္ေပး႔ႊားင္ေသႊာ လပုအ္ႊားခစနစ္ သည္ အလုပ္ခန္ အပ္႔ႊား သန္စတ ္းသ တစ္ဦးိ႔၏ လုပ္င္ေဆႊာင္ွိႏု င္စတ ္းွိႏ င္င့္ သင္င့္င္ေလ်ႊ္ာ င္ေသႊာ 

လုပ္အႊားခက ု ႔ ုက္တန္င္ေအႊာင္ က ုက္ည ႇင္ေပးသည္။ အလုပ္လုပက္ ုင္္ွိႏု င္စတ ္းက်ဆင္းလႊာဆခင္းင္ောကႊာင္င့္ အလုပ္ဆပ တ္ွိႏ ုင္သည္င့္ 

အလႊားအလႊာွိႏ င္င့္ရင္ဆ ုင္င္ေနရင္ေသႊာ လက္ရ  အလုပ္သ ႊား ်ႊားက ုလည္း က ညီင္ေပးွိႏု င္ပါသည္။ 

ာသစင္ောတးလ်ွုိႏ ငင္ ဆု ငရ္ႊာ  သနစ္တ း္သ  ်ႊား အလပုသ္ငက္ႊာလ လပုအ္ႊားခင္ေ႔ႊာကပ္ င့္ မ    သတ္  တ္ခ်က္အတတင္း င္ေဘႊာင္ဝင္င္ေသႊာ 

 သန္စတ ္းအလုပ္သင္ ်ႊားအႊား ခန္ အပ္႔ႊားရန္ အလုပ္ရ င္ ်ႊားကု  င္ေငတင္ောကးင္ေ႔ႊာက္ပ င့္င္ေပးသည္င့္ အစီအစဥ္ဆ စ္သည္။ 

လပုင္နး္အင္ေဆခဆပ  တစက္ ယုရ္ည ္င္ေ႔ႊာကပ္ င့္ မ  ႊာ က်န္း ႊာင္ေရး အင္ေဆခအင္ေန သ ု  ဟုတ္  သန္စတ ္း မင္ောကႊာင္င့္ ပု   န္အက အည ီ

လ ုအပ္သ  ်ႊားအတတက္ လုပ္ငန္းခတင္င္ေ႔ႊာက္ပ င့္င္ေရးဝနင္္ေဆႊာင္ မ ကုန္က်စရ တ္ ်ႊားက  ုက ညီင္ေပးင္ေဆႊာင္သည္။ 

လမပရ္ ႊားသတႊားလႊာင္ေရးဆ ငုရ္ႊာ ခ စႊားခတင္င့္   ႊာ အ ်ႊားသု းသယ္ယ ပ ု င္ေဆႊာင္င္ေရးစနစ္က ု အသု းဆပ ွိႏု င္ဆခင္း ရ  ဟ င္ေသႊာ င္ေဆး  တ္တ ္းရ  သည္င့္ 

အလုပ္သ ႊားတစ္ဦးက ု ခန္ အပ္႔ႊားပါက သင္င့္အင္ေနွိႏ င္င့္အက အညီရရ  ွုိႏ င္ ည္ ဆ စ္ပါသည္။ 

တစွ္ိႏ ငုင္ လ ုး လပုင္နး္အင္ေတတ ရရ  င္ေရး အစအီစဥ ္    သန္စတ ္းသ  ်ႊားသည္ သင္င့္လုပ္ငန္းဆု ္င္ရႊာပတ္ဝန္းက်င္တတင္  ည္သု   

အလုပ္လုပ္ပု ွိႏ င္င့္ ၄င္းတု  သည္  တ ညီင္ေသႊာ လုပ္ငန္းတႊာဝန္အ ်  း ်  းကု   ည္သ ု င္ေဆႊာင္ရတက္ွိႏု င္စတ ္းရ  ပု တု  က ု သ ဆ င္င္ေစွုိႏ င္ ည္င့္ 

အခတင္င့္အင္ေရးကု  ရရ  င္ေစ ည္ဆ စသ္ည္။ 

လ  မအသ ငုး္အဝ ငုး္ တ      းတ းုတကင္္ေရး အစအီစဥ ္  သင္င့္စီးပတႊားလုပ္ငန္းလ ုအပ္ခ်က္ ်ႊားွိႏ ငင့္္က ုက္ညီင္ေသႊာ  သန္စတ ္းသ  ်ႊား အပါအဝင ္

ာသစင္ောတးလ်တု က္အစတန္အ ်ႊားင္ေနရႊာ ်ႊားတတင ္င္ေန႔ု င္သ အလုပ္သ ႊား ်ႊားကု  ရ ႊာင္ေ တင္ေပးသည္င့္ အစီအစဥ္ဆ စ္သည္။  

ဤဝနင္္ေဆႊာင ္မ ်ႊားတစစ္ ုတစရ္ႊာွိႏ င္င့္ပတသ္ကသ္က္၍ သတငး္အခ်ကအ္လက ္်ႊား ပ  ု သု ရ  လု ပါက သု   ဟုတ္ သင္င့္လုပ္ငန္းခတင္ 
အတတက္လ ုအပ္ခ်က္ ်ႊားွိႏ င္င့္ အ ဝင္ခတင္က်ဆ စ္ရနစ္ီ  င္ေပး႔ႊားင္ေသႊာ  သန္စတ ္းသ  အလုပ္ခန္ ႔ႊားင္ေရးဆု င္ရႊာ အခ်က္အလက္ ်ႊားက ု 
သ ရ  လ ုပါက www.jobaccess.gov.au သ ု  ဝင္င္ေရႊာက္ာကည္င့္ရမွိႏ ုင္ပါသည္ သ ု  ဟုတ္ JobAccess အာက င္ေပးပုုဂ  လ ္ ုန္း  
1800 464 800 သ ု  င္ေခခဆ ု္င္ေဆတးင္ေွိႏတးွိႏု င္ပါသည္ -   ုဘ ုင္း ုန္း ်ႊား   င္ေခခဆု  မ ်ႊားအတတက္ ဝန္င္ေဆႊာင္ခ င္ေကႊာက္ခ ပါ ည္။ 


