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အခ်က္အလက္ သတင္းလ ႊာ 

မသန္စြမ္းသ မ်ႊားးး ရွိႏုိရင္သင္သည့္ ဝန္ေဆႊာင္မမမ်ႊားွိ င္သည့္ အစီအစဥ္မ်ႊား  
မသန္စြမ္းသ မ်ႊားအတြက္ အလႏုိပ္လႏုိပ္ကရႏုိင္ွိႏုိရင္ေးး အဆင္သင္သည့္  စ္ေစးန္ ၊အလႏုိပ္း ႊာေ ြွိႏုိရင္းန္ွိ င္သည့္ အလႏုိပ္အႊား 

ဆက္လက္ထရန္းသရမ္းထႊားွိႏုိရင္းန္တႏုိရ ကရႏုိ က ငီေပးွိႏုိရင္သင္သည့္ ဝန္ေဆႊာင္မမမ်ႊားွိ ငသည့္္ အစီအစဥ္မ်ႊားစြႊာ း ရပါသင္။ ၄င္းတရႏုိရ တြင္ 

ပါဝင္သင္မ်ႊားမ ႊာ - 

လႏုိပအ္ႊားခ ေထႊာကပ္ပသည့္ေ ကးမ်ႊား (Wage Subsidies) သင္ 

မသန္စြမ္းသ မ်ႊားအႊားအလႏုိပ္ခန္ ထႊားလရႏုိသင္သည့္အလႊားအလႊား ရေသႊာလႏုိပ္ငန္းး င္မ်ႊား  အႊား ဆြြဲေဆႊာင္းန္ေပးအပ္ ခင္း  စ္သင္။ 

လႏုိပင္နး္အေ ခ ပပဳ တစက္ရႏုိယး္င ္အေထႊာကအ္ပပသည့္ (Work Based Personal Assistance) သင္ မသန္စြမ္းမမ သရႏုိ မဟႏုိတ္ 

က်န္းမႊာေးးအေ ခအေနေ ကႊာင္သည့္ ပႏုိပမ န္အက အငီလႏုိရအပ္သ မ်ႊားအတြက္ လႏုိပ္ငန္းခြင္ေထႊာက္ပပသည့္က ငီေးး 

ဝန္ေဆႊာင္မမမ်ႊားွိ င္သည့္စပ္လ်ဥ္းဥ္း၍ က်သင္သည့္ေသႊာကႏုိန္က်စးရတ္မ်ႊားကရႏုိ က ငီ ေထႊာက္ပပသည့္ေပးသင္။ 

လမပး္ ႊားသြႊားလႊာေးးဆရႏုိငး္ႊာခပစႊားခြင္သည့္ (Transport Allowance) မ ႊာ သင္သင္ အမ်ႊားသႏုိပးသယ္ယ ပရႏုိ ေဆႊာင္ေးးစနစ္ကရႏုိ 

အသႏုိပးမ ပပဳွိႏုိရင္သ တစ္ဦး  စ္လ ်င္ အလႏုိပ္အသြႊားအ ပန္စးရတ္၊ ပငႊာသင္ ကႊား ခင္း ၊ေလသည့္က်င္သည့္သင္တန္းတက္ ခင္း၊ လႏုိပ္အႊားေပး ခင္း 

သရႏုိ မဟႏုိတ္ အလႏုိပ္း ႊာေ ြေးးတႏုိရ အတြက္ ကႏုိန္က် သင္သည့္ သြႊားလႊာေးးစးရတ္မ်ႊားကရႏုိ ေထႊာက္ပပသည့္ေပး ခင္း  စ္သင္။ 

အလႏုိပတ္စခ္ႏုိးးန ္ေ ပႊာငး္ေး းးႊာႊေငြေ ကးက ငေီပးေသႊာ အစအီစဥ ္(The Relocation Assistance to Take Up a Job 

Programme) သင္ သင္၏ အလႏုိပ္ေ ပႊာင္းေး းေးးဆရႏုိင္းႊာ ကႏုိန္က်စးရတ္မ်ႊားကႏုိရ  ပန္လင္ထႏုိတေ္ပးကႊာ  င္သည့္ က ငီေပးွိရႏုိင္ပါသင္။ 

တစက္ရႏုိယေ္းက ငေီပးသ မ်ႊားွိ င္သည့္ က ငလီမး္င နေ္ပးသ မ်ႊားဆရႏုိငး္ႊာ အလႏုိပအ္ကရႏုိငဝ္နေ္ဆႊာငမ္မ (Personal Helpers and Mentors 

Employment Services) သင္ သင္၏ဘဝတြင္စရတ္က်န္းမႊာေးးေ ကႊာင္သည့္ ဆႏုိရးဆႏုိရးးြႊားးြႊားထရခႏုိရက္မမးး ရထႊားသ  င္သည့္ 

သင္သည့္ေလ်ႊ္ာေသႊာဝင္ေငြေထႊာကပ္ပသည့္မမကရႏုိ လက္ခပးး ရ ပီး အလႏုိပ္တစ္ခႏုိး ႊာေ ြးန္လႏုိရအပ္ေနပါက သင္သည့္အႊား က ငီေပးွိႏုိရင္ပါသင္။ 

ဆပႏုိးးမပး ြယး္ ရသင္သည့္အလႏုိပအ္ကရႏုိငဆ္ရႏုိငး္ႊာ က ငေီထႊာကပ္ပသည့္ေးး (Job in Jeopardy assistance) သင္ သင္၏မသန္စြမ္းမမ၊ 

ထရခရႏုိက္ဒဏ္းႊာ သရႏုိ မဟႏုိတ္ က်န္းမႊာေးးအေ ခအေနတစ္ခႏုိခႏုိ ေ ကႊာင္သည့္ အလႏုိပ္ဆႏုိပးးမပးွိႏုိရင္သင္သည့္အွိသးႊာယ္ွိ င္သည့္ ကပပဳေတြ ေနးေသႊာအခါ 

အက အငီးယ ွိႏုိရင္ပါသင္။ 

လႏုိပင္နး္သစထ္ ေထႊာငေ္းး မကလ္ပႏုိးေပးအစအီစဥ ္(New Enterprise Incentive Scheme) မ  သင္အေန  င္သည့္ 

အေသးစႊားလႏုိပ္ငန္းတစ္ခႏုိ အသစ္ထ ေထႊာင္လႏုိရပါက က ငီေဆႊာင္းြက္ေပးွိႏုိရင္ပါသင္။ 
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တစွ္ိရႏုိငင္ပလပႏုိး လႏုိပင္နး္အေတြ အ ကပပဳးး ရေးး အစအီစဥ ္(National Work Experience Programme)  မ  သင္သည့္အေန  င္သည့္ 

လႏုိပ္ငန္းဆႏုိရင္းႊာကာြမ္းက်င္မမွိ င္သည့္ မရမရကရႏုိယ္မရမရယႏုိပ ကင္မမးး ရးန ္အခေ ကးေငြးေသႊာလႏုိပ္ငန္း သရႏုိ မဟႏုိတ္ 

အခေ ကးေငြမးေသႊာလႏုိပ္ငန္းအေတြ အ ကပပဳတစ္ခႏုိခႏုိကရႏုိ စရတ္ဝင္စႊားေနပါက သင္သည့္အႊား က ငီေပးွိႏုိရင္ပါသင္။ 

လ မမအသရႏုိငး္အဝရႏုိငး္ ြပ   ရပဳးတရႏုိးတကေ္းးအစအီစဥ္ (Community Development Programme) သင္ 

 သစေ တးလ်တႏုိရက္၏ေဝးလပေသႊာေဒသတြင္ အမ်ႊား ပင္သ အလႏုိပ္လႏုိပ္ကရႏုိင္ွိႏုိရင္ေးးအတြက္ အသင္သည့္  စ္ေစးန္ က ငီေပးွိႏုိရင္ပါသင္။ 

ပငႊာေးးွိ ငသည့္္ လႏုိပင္နး္ခြငဆ္ႏုိရငး္ႊာ ကာြမး္က်ငမ္မမ်ႊား (Skills for Education and Employment) မ  သင္၏ အေ ပႊာ၊ အေးး၊ အ တ္ 

သရႏုိ မဟႏုိတ္ အေ ခခပ သခ််ၤႊာအးင္အေသြးမ်ႊားတႏုိရးတက္ေစးန္ က ငီေပးွိရႏုိင္ပါသင္။ 

 

အထက္ပါဝန္ေဆႊာင္မမတစ္စပႏုိတစ္းႊာွိ င္သည့္ပတ္သက္ဥ္း၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ႊား ပရႏုိမရႏုိသရး ရလႏုိရပါက သႏုိရ မဟႏုိတ္ သင္သည့္လႏုိပ္ငန္းခြငအ္တြက္ 
လရႏုိအပ္ခ်က္ မ်ႊားွိ င္သည့္အပဝငခ္ြငက္်  စ္းန္စီမပေပးထႊားေသႊာ မသန္စြမ္းသ အလႏုိပ္ခန္ ထႊားေးးဆႏုိရင္းႊာအခ်က္အလက္မ်ႊားကရႏုိ 
သရး ရလရႏုိပါက www.jobaccess.gov.au သရႏုိ  ဝင္ေးႊာက္ ကင္သည့္းမွိရႏုိင္ပါသင္ သရႏုိ မဟႏုိတ္ အလႏုိပ္အကရႏုိင္းး ရေးး (JobAccess) ဆရႏုိင္းႊာ 
အ ကပေပးပႏုိုဂရပဳလ ္ ႏုိန္း 1800 464 800 သရႏုိ  ေခခဆရႏုိ ေဆြးေွိြးွိႏုိရင္ပါသင္ - မရႏုိဘရႏုိင္း ႏုိန္းမ်ႊားမ  ေခခဆႏုိရမမမ်ႊားအတြက္ ဝန္ေဆႊာင္ခ 
ေကႊာက္ခပပါမင္။ 

 

 


