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தகவல ஏ�  
உ�யலாைம உள்வவக்க�க கிைடக�� 
ேசைவகள மற்� திடடடகள 

ேவைல ஒன்ிறகாக ஆயதததப�ததிக ெகாள்ள�, ேவைல ஒனை்த ேத�ெய�த் அைதத தககைவத்க 
ெகாள்ள� உட�யலாைம உள்வவக்க�க கிைடக�� ேசைவக்� திடடடக்� பல உள்ள. இவற்ில 
உள்டட�வள: 
 

‘ஊதியத தள்ப�கள’ (Wage Subsidies) எ�� திடட� உட�யலாைம உள்வவக்க� ேவைல ெகா�க�� 
சாததியயள் பணியமவத்ளவக்க� ��தல ஊககதெதாைக அ்ிககி்் 
 

‘பணியிடததிலாள தளிநபவ ஒததாைச’ (Work Based Personal Assistance) எ�� திடடததிளால தம் உட�யலாைம 
அலல் ம�த்வ நிைல காரணமாக ெதாடவ்த உதவி ேதைவதப�� நபவக்க� பணியிடததில ேதைவதப�� 
ஆதரள ேசைவக்ககாள ெசலளகை்க ெகா�கக இய��. 
 

‘ேபாக�வரத்த ப�தெதாைக’ (Transport Allowance) எனப் உடக்ால ெபா்த ேபாக�வரத் வசதிகை்த 
பாவிகக இயலவிலைல என்ால, ேவைல, ப�த், பயிறசி, �யவி�தபதெதாத� மற்� ேவைல ேதடல ஆகிய 
காாியடக்ககாக நீடகள ெசன் வ�வதற� ஆ�� பயணசெசலளகை் ஈ�கடட உதள�. 
 

‘ேவைலத திடட� ஒனை் ஏறபதறகாள இடமா்ல ஒததாைச’ (The Relocation Assistance to Take Up a Job 
programme) எ�� திடடததிளால உடக்க� ஆ�� இடமா்ல ெசலளகை் மீ்்ித் ெசயய இய��. 
 

‘பணி இடவக கால ஒதைதைச’ (Job in Jeopardy assistance) எ�� வசதி உடக்ைடய உட�யலாைம, காய� 
அலல் உடலநல நிைல ஆகியவற்ின காரணமாக நீடகள ேவைலைய இழக�� ஆபததி��்தால உடக்க�க 
கிைடக��. 
 

‘்திய ெதாழிலயைளள ஊககத திடட�’ (New Enterprise Incentive Scheme) எ�� திடடததிளால நீடகள ்திய சி் 
ெதாழில ஒனை்த ்வட�வதற� உதவ இய��. 
 

‘ேதசிய ேவைல அ�பவத திடட�’ (National Work Experience Programme) எ�� திடடததிளால ேவைல 
ெசயவதறகாள தி்னகள மற்� தனள�பிகைகைய நீடகள ெப்� விதததில ஊதியயள் அலல் ஊதியமலலாத 
ேவைல அ�பவததிைள நீடகள வி��பிளால ெப் உதவ இய��. 
 

‘ச�க அபிவி�ததித திடட�’ (Community Development Programme) எனப் ெதாைல�ர அளஸதிேர�யத 
ப�திக்ில ேவைல ெசயவதற� நீடகள ஆயததமாகள�, ேவைல ேதடள� உதளகி்்  
 

‘கலவி மற்� ேவைலககாள தி்னகள’ (Skills for Education and Employment) எ�� திடடததிளால உடக்் 
ேபச�, வாசித் மற்� எ�த்த தி்னகை்ள� அலல் அ�தபைடயாள கணிதத தி்னகை்ள� 
வ்வத்கெகாள் உதவ இய��. 
 

இச ேசைவக்ில எவெவானை்ள� பற்ிய ேமலதிகத தகவலக்க�, அலல் உட�யலாைம உளே்ா�கெகள 
பிரததிேயகமாக வ�வைமககதபடட ேவைலவாயத்த தகவலக்க� ‘ஜாத-அகெெஸ’ (JobAccess) 
அைமதபிளர் www.jobaccess.gov.au எ�� வைலதத்ததிற�ச ெசல�டகள அலல் ‘ஜாத-அகெெஸ’ 
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அ்ிளைரஞவ ஒ�வைர 1800 464 800 எ�� இலககததில அைழளடகள - ைகதேபசியில இ�்் ெசயயதப�� 
அைழத்க்க�க கடடணடகள அ்விடதப��. 


