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အခ်က္အလက္ သတင္းလ ႊာ 
JOBACCESS အဖ ြဲ႕အစည္း 
JobAccess ဆ ိုသည္္မႊာ ္သန္စ ္္းသ ္်ႊားး၊ အလိုပ္ရမင္္်ႊား်ားႏမင ္ ဝန္ေဆႊာင္္မေပးသ ္်ႊားအတ က္ လိုပ္ငန္းခ င္်ားႏမင္  အလိုပ္ခန္အအပ္ခခင္း 

ဆို င္ရႊာ သတင္းအခ်က္အလက္္်ႊားရရ ်ားႏို င္္ည္  ်ားႏို ္င္ငငလိုငးဆို ္င္ရႊာ ဗဟို ခ်က္ခဖစ္သည္ည္။ 
 

္သန္စ ္္းသ ္်ႊားအႊား အလိုပ္အက ိုင္ရရမ ေရးက ိုတ န္းအႊားေပး်ားႏ ိုင္ရန္အတ က္ လို အပ္ေသႊာသတင္းအခ်က္အလက္္်ႊား်ားႏမင္  ရင္းခ္စ္္်ႊား 

ပင ပ ိုးေပး်ားႏို င္ရန္ ၾသစေၾတးလ်အစ ိုးရ္မ JobAccess အႊားတည္ေထႊာင္ထႊားခြဲ ခခင္းခဖစ္သည္ည္။  
 

JobAccess သည္ ္သန္စ ္္းသ ္်ႊားအႊား အလိုပ္အက ိုင္္်ႊား ရမႊာေဖ ေပးရန္်ားႏမင ္ အလိုပ္အက ိုင္တည္ခ္ြဲေစေရးး၊ပို ္ ိုေကႊာင္း္ န္ေသႊာ 

အလိုပ္အက ိုင္ေကႊာင္း္်ႊား ရရမ ေစေရးး၊ ေင ေၾကး်ားႏမင ္ အခခႊား အေထႊာက္အပင ္်ႊား ရရမ ေစရန္း၊ လိုပ္ငန္းခ င္ဆို င္ရႊာ ကၽ ္္းက်င္္မ္်ႊား 

ပ ို္ို တို းတက္လႊာေစရန္တို အ အခပင္ အခခႊားအရႊာ္်ႊားစ ႊာတို အကို  က ညီေဆႊာင္ရ က္ေပး်ားႏို င္ပ သည္ည္။  
 

JobAccess သည္ အလိုပ္ရမင္္်ႊားအႊား ္တ က ြဲခပႊားေသႊာ ဝန္ထ္္းအ္်  း္်  းရမ သည္  လိုပ္ငန္းခ ငက္ ို ်ားႏမစ္သက္လႊာေစရန္း၊္သန္စ ္ ္း 

သ ္်ႊားအႊား အလိုပ္ခန္အထႊားခခင္း၏ အက်  းေက်းး း္်ႊားက ို နႊားလည္သေဘႊာေပ က္လႊာေစရန္း၊ ္သန္စ ္္းသ ္်ႊားအတ က္ 

အလိုပ္အကို င္္်ႊား ဖန္တီးေပးရန္း၊ သင္ ေတႊာ္္မန္ကန္ေသႊာလိုပသ္ႊား္်ႊား ရရမ ေစစပီး ထ န္းသ ္္းထႊား်ားႏို င္ရန္း၊ ေင ေၾကး်ားႏမင ္ အခခႊား 

အေထႊာက္အပငင ္်ႊားရရမ ေစရန္း၊ ္သန္စ ္္းသ ္်ႊားအႊား အလိုပ္အက ိုင္ခန္အအပ္္မဆို င္ရႊာ နည္းဗ််ဟႊာ္်ႊား်ားႏမင္  စီ္ငက န္း္်ႊား အေကႊာင္ 

အထည္ေဖႊ္ာရန္တို အအခပင္ အခခႊားအရႊာ္်ႊားစ ႊာက ို က ညီေပး်ားႏို င္ပ သည္ည္။  
 

JobAccess သည္ အလိုပ္အက ိုင္ဆ ိုင္ရႊာဝန္ေဆႊာင္္မေပးသ ္်ႊားအႊား ္သန္စ ္္းသ ္်ႊား၏လို အပ္ခ်က္္်ႊားကို  အေကႊာင္းဆိုငး 

ဝန္ေဆႊာင္္မေပး်ားႏို င္ရန္ ၄င္းတို အ၏ အခန္းကကက ို ပ ို္ ိုနႊားလညေ္စစပီး ဝန္ေဆႊာင္္မ္်ႊားအႊား အေကႊာင္အထည္ေဖႊ္ာ်ားႏို င္ရန္်ားႏမင္  

အခခႊားအရႊာ္်ႊားစ ႊာအႊား လိုပ္က ိုင္ေဆႊာင္ရ က္်ားႏ ိုင္ရန ္က ညီေပး်ားႏို င္ပ သည္ည္။  
 

JobAccess ဝက္ဘ္ဆို က္တ င္ ေအႊာက္ပ တို အကြဲ သ ိုအ သတင္းအခ်က္အလက္္်ႊားစ ႊာ ရရမ ်ားႏို င္ပ သည္ - လိုပ္ငန္းခ င္ခပင္ဆင္္ ္ ္း္င 

္မ္်ႊားအတ က္ ေင ေၾကးအေထႊာက္အပင ်ားႏမင္  လိုပ္အႊားခေထႊာက္ပင ေၾကး္်ႊားး၊ အလိုပ္ေလမ်ႊာက္ထႊားခခင္းဆ ိုင္ရႊာ်ားႏမင္  ္သန္စ ္္းသ  

တစ္္ီးအႊား အလိုပ္ခန္အရႊာတ င ္လက္ေတ ႕က်ေသႊာ အႀကငခပ ခ်က္္်ႊားး၊ ပညႊာေရး်ားႏမင္  ေလ က်င္ ေရးသင္တန္းေပးခခင္း အစီအစ္္္်ႊား 

်ားႏမင္  ခ် တ္ဆက္ေပးရန္း၊ ္သန္စ ္း္္မိုအႊား ထိုတ္ေဖႊာ္ေခပႊာၾကႊားရန္း၊ ္သန္စ ္္းသ ်ားႏမင ္ အလိုပ္ရမင္်ားႏမစ္္ ီးစလိုငး၏ ရပ ိုင္ခ င္ ္်ႊား်ားႏမင္  

တႊာဝန္္်ႊားး၊ အလိုပ္ရမင္္်ႊားအတ က္ ပစၥည္းက ရ ရႊာ္်ႊား်ားႏမင ္ ရင္းခ္စ္္်ႊားး၊ ေခပႊာင္းလ ရ္ခပင္လ ရ္လ မေသႊာ လိုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခို 

ခပ လိုပ္ပိုငး၊ အခခႊားေသႊာ အစ ိုးရအေထႊာက္အပငင ္်ႊားး၊ အစီအစ္္္်ႊား်ားႏမင္  ခ် တ္ဆက္ေပးပ သည္ည္။ 
 

အခ်က္အလက္္်ႊား ပ ို္ ိုသ ရမ လ ိုပ က JobAccess www.jobaccess.gov.au သို အ ဝင္ေရႊာက္ၾကည္ ရမပ  သ ိုအ္ဟိုတ္ JobAccess 

အၾကငေပးပိုု    လ ္ဖိုန္း 1800 464 800 သ ိုအ ေခခဆ ိုေဆ းေ်ားႏ း်ားႏို င္ပ သည္ - ္ ိုဘ ိုင္းဖိုန္း္်ႊား္မ ေခခဆို ္မ္်ႊားအတ က္ ဝန္ေဆႊာင္ခ 

ေကႊာက္ခငပ ္ည္ည္။ 


