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အခ်က္အလက္ သတင္းလ ႊာ 

မသန္စြမ္းသ မ်ႊားအႊား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း 
မသန္စြမ္းသ တစ္္ဥးအႊား အလုပ္ခန္႔ထႊားျခင္းအႊားျ င္ဖင့္ အလုပ္ေနနႊာတစ္ခု ျ ဖ္ဖင့္စြက္လုလက္ိက္၍ နန လသဖ္ဖင့္ အက် လးေက်းး းမ်ႊားထက္ပလုေသႊာ 

လုပ္ငန္းဆုလင္နႊာ အက် လးေက်းး းမ်ႊား န လွုိႏလင္ပ္သဖ္ည္။ ဤအက် လးေက်းး းမ်ႊား န လျခင္း အေအကႊာင္းကုလ အသစေအတးလ်ွိႏ င္ဖင့္ 

ွိႏုလင္င တကႊာေလဖင့္လႊာမ့သုေတသနမ်ႊားမ  ေထႊာက္ခ ထႊားပ္သဖ္ည္။ မသန္စြမ္းအလုပ္သမႊားမ်ႊားသဖ္- 

 ယု အကဖ္ စလတ္ခ်နသဖ ္- မသန္စြမ္းသ မ်ႊားသဖ္ အျခႊား အလုပ္သမႊားမ်ႊားထက္ ခြင္ဖင့္ယ နက္နဖ္းျခင္း၊  ်ႊားနႊာခြင္ဖင့္ယ မ့ နဖ္းပ္း 

ျခင္းွိႏ ငဖင့္္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ပုလျပဥး အလုပ္ျမ ျမ မန့ လအကသဖ္ည္။ 

 လုပ္ကလုင္ွိႏုလင္စြမ္းအႊားေကႊာင္းသဖ္ - သင္ဖင့္ေတႊာ္ မ န္ကန္ေသႊာ အလုပ္နသဖ္ွိႏ င္ဖင့္ တျပ လင္နက ္မသန္စြမ္းသ တစ္္ဥးသဖ္လဖ္း 

အျခႊား အလုပ္သမႊားမ်ႊား က ဖင့္သုလ႔ပင ္တန္းတ ဖဥတ လုပ္ကလုင္ွိႏုလင္အကသဖ္ည္။ 

 စနလတ္စက သက္သႊာေစသဖ္ -အလုပ္သမႊား ေခခယ ခ၊အႊာမခ ေအကးွိႏ င္ဖင့္ နစ္နႊာေအကးဆုလင္နႊာ စနလတ္စကမ်ႊားမ ႊာ 

အျခႊားဝန္ထမ္းမ်ႊားေအႊာက္ နဖ္းပ္းသဖ္ည္။ မသန္စြမ္းဝန္ထမ္းမ်ႊားသဖ္ အျခႊားဝန္ထမ္းမ်ႊားွိႏ ငဖင့္္ ွိႏ့လင္းယ ္္ပ္က နစ္နႊာေအကး 

ေပးနသဖ္ဖင့္ အေျခအေနမ်ႊား၊ မေတႊာ္တဆမ့ျ စ္ပြႊားမ့မ်ႊား ပလုမလုနဖ္းပ္းသဖ္ည္။  

 လုပ္ငန္းအတြက္ အက် လးန လသဖ္ -မသန္စြမ္းသ မ်ႊားသဖ္ ေ ႊာက္သဖ္မ်ႊားွိႏ ငဖင့္္ ခုလင္မႊာေသႊာ ဆက္ဆ ေနး တဖ္ေဆႊာက္ွိႏုလင္ျခင္း၊ 

ေထြျပႊားစု လင္ေသႊာ လုပ္ငန္းခြင္လ အင္အႊားကလု က ဖဥ န္တဥးေပးျခင္းအႊားျ င္ဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ႊား  စလတ္ဓႊာတ္ွိႏ င္ဖင့္ သစၥႊာန လမ့တုလ႔ကုလ 

ျမ င္ဖင့္တင္ေပးွိႏုလင္ပ္သဖ္ည္။ အလုပ္သမႊားမ်ႊား မအကႊာခဏ ေျပႊာင္းလ ျခင္း၊ဝန္ထမ္းသစ္ေခခယ နျခင္းွိႏ င္ဖင့္ ျပန္လဖ္ေလဖင့္က်င္ဖင့္ 

သင္တန္းေပး နျခင္းတုလ႔အတြက္ ကုန္က်နသဖ္ဖင့္ စနလတ္စကမ်ႊားအႊား ေလ်ႊာဖင့္နဖ္းေစသျ င္ဖင့္ ကုန္က်စနလတ္မ်ႊားကုလ 

သက္သႊာေစပ္သဖ္ည္။ မသန္စြမ္းသ မ်ႊားအႊား အလုပ္ခန္႔ထႊားျခင္းအႊားျ င္ဖင့္ အ ြ ႕အစဖ္း ေထြျပႊားျခႊားနႊားမ့ကလု ပ ဖင့္ပလုးေပးပ္သဖ္ည္။ 

၄င္းသဖ္ ဝန္ထမ္းမ်ႊား၊ေ ႊာကသ္ဖ္မ်ႊားွိႏ င္ဖင့္ လ မ့အ ြ ႕အစဖ္းတုလ႔အတြင္း ကုမၸဏဥ  ပု နလပ္ကလ ုတုလးတက္ေစိက္၍ လုပ္ငန္း  

ကုန္တ ဆလပ္ အမဖ္အေပခ ေကႊာင္းက် လးမ်ႊားစြႊာ သက္ေနႊာက္ေစပ္သဖ္ည္။ မသန္စြမ္းသ မ်ႊားအႊား ခြ ျခႊားမ့မန လေသႊာ 

အ ြ ႕အစဖ္းတစ္ခု ျ စ္ျခင္းသဖ္ သင္ဖင့္စဥးပြႊားလုပ္ငန္းအႊား တုလးျမ င္ဖင့္ေပးေသႊာ နဖ္းလမ္းေကႊာင္းတစ္ခု ျ စ္ပ္သဖ္ည္။ 

 

ထတုေ္ ႊ္ာေျပႊာအကႊားလလမုအ့ႊား စဥမ ခန္႔ခြ ျခငး္ 

သင္ဖင့္ဝန္ထမ္းမ်ႊား အေနွိႏ င္ဖင့္ ၄င္းတုလ႔  မသန္စြမ္းမ့ွိႏ ငဖင့္္ ပတ္သက္ိက္၍ သင္ဖင့္အႊား ေျပႊာနန္၊မေျပႊာနနမ္ ႊာ ၄င္းတုလ႔  သေဘႊာသႊာ ျ စ္သဖ္ည္။ 

၄င္းတုလ႔  မသန္စြမ္းမ့သဖ ္သင္ဖင့္လုပ္ငန္းအႊား ထလခလုက္ေစျခင္းမန လလ ်င ္၄င္းတုလ႔  ခ် လ႕ယြင္းခ်ကအ္ႊား ထုတ္ေ ႊာ္ေျပႊာအကႊားနမဖ္ဖင့္ ္ပေဒ 

ျပပႊာန္းခ်က ္မန လပ္ည္။ 
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ဝန္ထမ္းတစ္္ဥး  မသန္စြမ္းမဆ့ုလင္နႊာ အခ်က္အလက္မ်ႊားသဖ္ လ တုလင္းကုလ (အသလေပး မခ ွုိႏလင္ေသႊာ/ မသလေစလလုေသႊာ) 

ပုဂ  လလ္ေနးဆလုင္နႊာ အေသးစလတ္ အခ်က္အလက္မ်ႊား ျ စ္တတ္ပ္သဖ္ည္။ ဝန္ထမ္းတစ္္ဥးမ  သ   ခ် လ႕ယြင္းခ်က္အႊား 

ထုတ္ေ ႊာ္ေျပႊာအကႊားခ ဖင့္ပ္က သင္သဖ္ ၄င္းတုလ႔ လုပ္ငန္းဆုလင္နႊာ လလုအပ္ခ်က္မ်ႊားအႊား ျ ဖ္ဖင့္ဆဖ္းေပးနန္အတြက္ သင္ဖင့္ျမတ္ေသႊာ 

လုပ္ငန္းဆုလင္နႊာ ျပ ျပင္ဖ လွိႏ့လင္းမ့မ်ႊား သုလ႔မမုတ္ ေလဖင့္က်င္ဖင့္သင္တန္းေပးျခင္းမ်ႊား  ျ စ္ွိႏုလငေ္ျခတုလ႔ကလု မျ စ္မေန ထဖ္ဖင့္သြင္း 

စ္္းစႊားနမဖ္ည္။ 

လပုင္နး္ခြငဆ္ုလငန္ႊာ ျပ ျပငေ္ျပႊာငး္လ ွုိႏလငစ္ြမး္န လျခငး္ 

လုပ္ငန္းအစဥအစ္္မ်ႊားအႊား ျပ ျပင္ေျပႊာင္းလ ွုိႏလင္စြမ္းန လျခင္းသဖ္ သင္ဖင့္အ ြ ႕အစဖ္းအေနွိႏ ငဖင့္္ မသန္စြမ္းသ မ်ႊားအပ္အဝင္ 

အလုပ္သမႊားမ်ႊားအႊား ဆြ ေဆႊာင္ွိႏုလင္နနွ္ိႏ ငဖင့္္ ထလန္းသလမ္းထႊားွိႏုလင္နန္ အေထႊာက္အက ျပ ွိႏလုင္ပ္သဖ္ည္။ 

အကယ္ိက္၍ သင္သဖ္ မသန္စြမ္းဝန္ထမ္းတစ္္ဥးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုလင္နႊာ ေျပႊာင္းလ မ့မ်ႊား ျပ လုပ္ေပးနန ္သုလ႔မမုတ္ 

အထ းကလနလယႊာမ်ႊား ဝယ္ယ ေပးနန ္လုလအပ္ပ္က ယင္းကုန္က်စနလတ္ကုလ “အလုပ္သမႊား ခန္႔ထႊားမ့ဆုလင္နႊာ ေထႊာက္ပ ဖင့္ေနး န ပု ေငြ (EAF) 

မ  ျပန္လဖ္ေထႊာက္ပ ဖင့္ေပးမဖ္ ျ စ္ပ္သဖ္ည္။ 

သင္သဖ္ EAF အေအကႊာင္းွိႏ င္ဖင့္ မသန္စြမ္း အလုပ္သမႊားခန္႔အပ္ျခင္းဆုလင္နႊာ အေအကႊာင္းအနႊာမ်ႊားွိႏ င္ဖင့္ ပတ္သက္ိက္၍ ပလုမလ ုသလန လလုလပ္က 

JobAccess မ တဆင္ဖင့္ www.jobaccess.gov.au သုလ႔ ဝင္ေနႊာက္အကဖ္ဖင့္န့ွိႏုလင္ပ္သဖ္  သလု႔မမုတ္ JobAccess အအက ေပးပုဂ လ လ္  ုန္း 

1800 464 800 သလု႔ ေခခဆလုေဆြးေွိႏြးွိႏုလင္ပ္သဖ္ -မလုဘလုင္း ုန္းမ်ႊားမ  ေခခဆုလမ့မ်ႊားအတြက ္ဝန္ေဆႊာင္ခ ေကႊာက္ခ ပ္မဖ္ည္။ 

 


