தகவல் ஏ
உட�யலாைம உள்ளவர்கைள ேவைலயில் அமர்
உட�யலாைம உள் ஒ�வைர ேவைலயில அமர்த்�வத உங்க�க் கிைடக்� வர்த்த பலன்க
உள்ள – கா�யாக உள் பணியிடம ஒன் நிரப்பப்ப� மட்�மல்லா அதற் அப்பாற்ப
பலன்க� உள்ள. இந் ஆதாயங்க�க அ�ஸ்திேர� மற்� சர்வேத ஆய்�க ஆதாரச
சான்�களா உள்ள. உட�யலாைம உள் பணியாட்களானவர்:
•

•
•

•

நம்பகமானவர் - உட�யாைம உள்ளவர் �ைறவான வி�ப்�கைளே எ�ப்பார்,
�ைறவான ேநாய்க்க வி�ப்ைபே எ�ப்பார், ேம�ம மற் பணியாட்கைள காட்��
இவர்க ேவைலையத தக் ைவத்�க்ெகாள அதிகம.
அதிக உற்பத்த திறன ெகாண்டவர் - த�ந் ேவைல ஒன்றி அமர்த்தப்பட, உட�யாைம
உள்ளவர் மற் பணியாட்க�க் சமமாகப பணியாற்�வார்.
கட்�ப ஆவார்க: இவர்கைள ெதாி� ெசய் ஆ�ம ெசல�, இவர்க�க ஆ�ம காப்�ட்
ெசல� மற்� நட்டஈட் ெசல� ஆகியன அதி �ைற�. மற் பணியாட்கேளா ஒப்பிடப்பட
பார்க் ேபா�, உட�யாைம உள்ளவர்கள ேநாி�ம நட்டஈட நிகழ்�க மற்� பணியிட
விபத்�க ஆகியன �ைற�.
வர்த்தகத்த நல்ல - உட�யாைம உள்ளவர் வா�க்ைகயாளர்கேள வ�வான
ெதாடர்�ற�கை உ�வாக்கி ெகாள்வார், மற்� பரந்�பட ெதாழிலாளர பைட ஒன்ை
உ�வாக் உத�வதன �லம பணியாளர்கள மன��தி மற்� வி�வாசத்திற ஊக்கமளிப்பார.
�ைறவான வ�ைககள, �ைறவான ஆெள�ப் மற்� ம�பயிற்சி ெசல�கள ஆகியவற்றி
காரணமாக உங்க�க உண்ைமயா ேசமிப்�க உள்ள. உட�யாைம உள்ளவர்கை
பணியில அமர்த்�வதா நி�வனத்தி ஒட்�ெமாத் பன்�கத்தன்ைம பங்களப்
ெசய்கிற. ேவைல ெகா�ப்பவர வர்த்த சின்னத்தி ேநர்�கமா ஆதாயங்கைள ெகா�த்,
வர்த்தகத் ஊழியர்க, அதன வா�க்ைகயாளர் மற்� ச�கத்தினாிைடே நி�வனத்தி
ெபயைர இ� உயர்த்�கி. உட�யாைம உள்ளவர்க ஆதாிக்� நி�வனமாக நீங்க இ�ப்ப
உங்க�ைட வர்த்தகத �ன்ென�த ைவப்பதற்க நல்லெதா வழியா�ம.

தகவல ெவளிப்ப�த்� நிர்வாக;
தம� உட�யாைமையப பற்ற உங்க�க் ெதாிவிப்பத இல்ைலய எனபைத உங்க�ைட பணியாளர
ெதாி� ெசய்யலா. அவர்க�ைட உட�யலாைமயின காரணமாக ேவைல ெசய்வதற்க அவர்கள
திறன பாதிக்கபட்டாெலாழ உட�யலாைமைய ெவளிப்ப�த ேவண்� கடப்பா அவர்க�க இல்ை.
ஒ�வர� உட�யலாைமையப பற்றி தகவல்க ெப�ம்பா� அவர� உணர்வார் அந்தரங்கம
விடயங்கேளா சம்பந்தப்பட்�. தம� உட�யலாைமையப பற்றி பணியாளர ஒ�வர உங்க�க்
ெதாிவித்தா, ேவைல சம்பந்தப் அவர்கள ேதைவகைளப �ர்த் ெசய்� ெபா�ட்
பயிற்சியளிப்பதற் அல்ல ேவைல சம்பந்தப் மாற்றியைமப்�கை ெசய்வதற்க சாத்தியக்�
நீங்க க�த்தி ெகாள் ேவண்�ய அவசியம.
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பணியிட வைளந்�ெகா�க் தனைம
பணியிட ஏற்பா�கைள ெசய்வதி வைளந்�ெகா�க் தனைமேயா� இ�ப்ப, உட�யாைம
உள்ளவர் உட்ப, பணியாட்கை ஈர்த அவர்கைள தக் ைவத்�க்ெகா உங்கள நி�வனத்திற
உதவக்��.
பணியட மாற்றங்கை ெசய் ேவண்� அல்ல உட�யாைம உள் பணியாளர ஒ�வ�க்கா விேசட
உபகரணங்கை வாங் ேவண்� ேதைவ உங்க�க இ�ந்தா உங்க�க ஆ�ம ெசல�கைள ‘பணியிட
ஒத்தாை நிதி’ (Employment Assistance Fund (EAF)) எ�ம திட்டத்தின ஈ� ெசய் இயலக்��.
EAF மற்� உட�யலாைம உள்ேளா�க்க ேவைலவாய்ப ஆகியவற்ைற பற்றி ேமலதிகத
தகவல்கை நீங்க ‘ஜாப்அக்ெ’ அைமப்பினர www.jobaccess.gov.au எ�ம வைலத்தளத்த
காணலாம, அல்ல ‘ஜாப்அக்ெ’ அறி�ைரஞர ஒ�வைர 1800 464 800 எ�ம இலக்கத்த நீங்க
அைழக்கலா - ைகப்ேபசியி இ�ந் ெசய்யப்ப அைழப்�க�க் கட்டணங் அறவிடப்ப�.
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