jobactive – तपाईलाई नोकरी हासिल गर्नको लागि मद्दत
jobactive अष्ट्रेलियन सरकारको अधिक आष्ट्रेलियालीलाई नोकरी

प्राप्त गर्न गरे को तरिका हो। यसले रोजगारदाताहरु संग
काम खोज्नेहरूलाई सम्पर्क गराईदिन्छ र अष्ट्रेलिया भर १७०० स्थानहरूमा jobactive प्रदायक नेटवर्क द्वारा फै लिएको छ।

एउटा नोकरी खोज्ने व्यक्तीको रुपमा, तपाईको jobactive प्रदायक ले निम्न
मद्दतहरु गर्न सक्दछन्
•
•
•
•
•

एक रे जमु े लेख्न
काम खोज्न
साक्षात्कार लागि तयार
स्थानीय रोजगारदातालाई आवश्यकता भएको कौशल प्राप्त गरिदिने
नोकरी पाउन र निरन्तरता दिने।

के म jobactive को लागि योग्य छु?
यदि तपाईले आम्दानी टेवाको भक्
ु तानी हासिल गरिरहनु भएको छ भने साधारण
तया तपाईले jobactive सेवापाउनु हुनेछ, जस्तै Newstart Allowance,
Youth Allowance (अन्य), वा Parenting Payment, र आपसी
दायित्वका आवस्यकताहरु छन।् आपसी दायित्व तपाई ंकाम खोज्न जस्तै, तपाईको
ं
भक्
ु तानको सट्टमा के गर्न आवश्यक छ त्यो हो, जस्तै कामको खोजी गर्ने।
अष्ट्रेलियाको सरकारी Department of Human Services ले
jobactive को लागि तपाईको परिस्थितीको र योग्यताको परिक्षण गर्दछ र
तपाईलाई jobactive को मा सिफारिस गराई दिन्छ।
यदि तपाई ंआय समर्थनमा छै न, या तपाईलें आय समर्थन प्राप्त गर्दै आउनु भएको
छ र आपसी दायित्व छै न भने, तपाईलें jobactive सेवाहरूमा स्वयंसेवक हुन
सक्नुहुनेछ, यदिः
• काम वा पर्णू -समय अध्ययन र छै न
• अष्ट्रेलिया मा काम गर्ने अधिकार छ।

मैले के मद्दत हासिल गर्न सक्छु ?
jobactive प्रदायकहरूले तपाईलाई
ं नोकरी प्राप्त गर्ने र काममा राख्न मद्दत गर्न
उनिहरुको आवश्यकता मलू ्यांकन गर्दछ।
तपाईको
ं jobactive प्रदायकले तपाईको
ं काम पाउन र समावेश गर्न तपाई ंसंग
भेट्नु हुनेछ र Job Plan विकास गर्न मदत गर्नु हुनेछ जसमा निम्न कुराहरु
पर्दछन:्
• तपाई ंस्थानीय रोजगारदाताहरूले खोजिरहेको कौशल र शिपहरुको गतिविधिहरु
प्राप्त मद्दत गर्ने
• तपाईमां जहाँ सान्दर्भिक गैर व्यावसायिक विषयहरूमा व्यवस्थापन गर्न लागि
मद्दत गर्दछ

• प्रत्येक महिना २० वटा नोकरी खोज्ने –तपाईको आफ्नो jobactive
प्रदायकले तपाईको
ं परिस्थिति र स्थानीय श्रम बजार अवस्थाअनसु ार यो संख्या
को व्यवस्था गर्दछ
• Work for the Dole (भत्ताको लागि काम) वा अन्य मात्यता प्राप्त
कृ याकलाप (जस्तै आशि
ं क -समय काम, एक योग्य पाठ्यक्रम आशि
ं क-समय
अध्ययन, मात्यता प्राप्त भाषा मा सहभागिता, साक्षरता र नंम्बर संग काम गर्ने
प्रशिक्षण वा स्वयंसेवक रूपमा काम) कोहरे को बर्ष ६ महिनाको लागि ।
तपाईलाई
ं नोकरी प्राप्त गर्न र नोकरीमा टिक्न मद्दत गर्न, तपाईको आफ्नो jobactive
प्रदायक तपाई ंकाम सरुु गरे पछि काम-सम्बन्धित वस्तुहरू, व्यावसायिक सेवा,
प्रासंगिक प्रशिक्षण र समर्थन लागि तिर्न अनदु ान सहयोग गर्न सक्छन।्

मलाई मेरो कामको वातावरण बारे चिन्ता छ भने मैले
के गर्नुपर्छ?
तपाईको Work for the Dole संगठनले तपाईको आफ्नो कार्य कसरी गर्ने,
काम स्वास्थ्य र सरु क्षा मद्दा
ु हरू र कुनै पनि अन्य चिन्ता रिपोर्ट तपाईलें कसरी गर्ने
बताउनेछ। यदि तपाई ंआफ्नो पाहुना संगठन ले गरे को व्यवहार प्रति बेखश
ु ी हुनहु ुन्छ
भने, तपाईले आफ्नो jobactive प्रदायकमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईको
ं प्रदायकले तपाईलाई अन्य सरकारी पहल को दायरामा सम्पर्क गर्न मद्दत
गर्न सक्नुहुनेछ। यी माध्येमा एक व्यापार शरू
ु गर्न स्थानांतरण सहयोग, तलबमा
सहयोग, प्रशिक्षण, सिखारु तालिम र व्यवशाय शरुु गर्न New Enterprise
Incentive Scheme (NEIS) (नयाँ उद्यम प्रोत्साहन योजना (NEIS)).
को माध्यमबाट मद्दत गर्नेछ।

थप जानकारी लिन चाहानुहुन्छ?
कृ पया www.employment.gov.au/jobactive मा

जानहु ोला Employment Services Information Line (रोजगार
सेवा जानकारी लाईन) मा 13 62 68* फोन गर्नुहोला वा यदि तपाई
jobactive वा Disability Employment Services (अशक्त
रोजगार सेवा) मा दर्ता भैसक्नु भएको भए तपाईको प्रदायक संग कुरा
गर्नुहोला।

www.jobactive.gov.au मा स्थानिय jobactive प्रदायक को
खोजी गर्नुहोला

मलाई के उपकरण हरु उपलब्ध हुनेछ?
तपाई ंकाम पाउन मद्दत गर्न, तपाईको आफ्नो jobactive प्रदायकले तपाईलाई
ं
उनिहरुको आफ्नो कार्यालय मा कम्प्युटर, इन्टरनेटमा र प्रिन्टको प्रयोग गर्न दिनेछ।
तपाईलें काम खोज्न र विवरणहरु हालसालको अपडेट गर्न र रे जमु े प्रिन्ट गर्न यो
सेवाको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईले काम खोज्न jobactive अनलाईन सेवामा काम खोज्न सक्नुहुनेछ वेभाईट

www.jobactive.gov.au वा निशलु ्कः Job Seeker JobSearch
याप्स (iTunes र Google Play मा उपलब्ध छ।.
तपाईको आफ्नो JobSearch खातामा myGov खाता लिङ्क गरे र, तपाईलें

तपाईको
ं कामको आवेदन ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ, भेटघाट व्यवस्थापन, काम अलर्ट
प्राप्त गर्ने र सबै आफ्नो व्यक्तिगत ड्यासबोर्ड बाटै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ।
यो Career Quiz याप्स ले तपाईलाई मिल्ने खालका कामहरु हासिल गर्नको
लागि मद्दत गर्न सक्छ, त्यसको साथै उक्त उद्योगमा कति मानिसहरु ले काम गर्दछन्
उनिहरुले कति कमाउँदछन् भन्ने कुरा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जानकारी बारे मा पत्ता
मदत गर्न सक्छ। तपाई ंCareer Quiz डाउनलोड याप्स स्टोर वा
www.joboutlook.gov.au/careerquiz गर्न सक्नुहुनेछ।
म बाट कस्तो आशा छ?
यदि तपाईले आय समर्थन भक्
ु तानी प्राप्त गर्नु भएको छ भने र आपसी दायित्व
आवश्यकताहरु छ भने, तपाईलें Job Plan मा भाग लिनु पर्नेछ र दिइएका सम्पूर्ण
गतिविधिहरु गर्नुपर्नेछ, जस्तै:
• हरे क महिना तोकिएका संख्या नोकरी खोज्नु पर्नेछ, र
• Work for the Dole, वा अर्को अनमु ोदित गतिविधि, छ महिना प्रत्येक
वर्षको लागि छ महिना।
तपाईलें आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा विशिष्ट नोकरी कोलागि आफ्नो प्रदायकको
सिफारिस मा काम गर्न आवश्यक पर्दछ।
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तपाईको jobactive प्रदायकको ले तपाईलाई उल्लेख गरिदिनेछ र तपाई संग
आफ्नो आपसी दायित्व आवश्यकताहरु परु ा गर्न मिलेर काम गर्नेछ।

सेवा वितरण प्रतिको आशा
अष्ट्रेलियाली सरकारले कमा खोज्नेहरु र रोजगारदाताहरुलाई jobactive
प्रदायकको द्वारा गणु स्तरिय सेवा प्रदान गर्ने आपेक्षा राख्दछ।

Service Guarantees (सेवा ग्यारे न्टी) प्रदायक सेवाका आवश्यकताहरु
www.employment.gov.au मा पाउन सकिन्छ
jobactive प्रदायकहरूले आफ्नो कार्यालय मा सेवा ग्यारे न्टी देखाउन र
आफ्नो कार्यालयमा सेवा वितरण गर्ने योजना प्रदर्शन र काम खोज्नेहरूको र
रोजगारदाताहरुले तिनीहरूलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। उनिहरुको योजना
www.jobsearch.gov.au मा प्रकाशित छन।्

तपाईलाई
ं यस तथ्य पत्रमा थप मद्दत
चाहिन्छ?
यदि तपाईलाई दोभाषेको आवश्यकता परे मा, कृ पया ट्रान्सलेटिङग एण्ड
ईन्टपेटिंग सेवा (TIS) को 131 450* फोन गर्नुहोला र 13 62 68* मा
फोन लगाई दिन भन्नुहोला।
यदि तपाई बहिरा वा कम कान सनु ्ने हुनहु ुन्छ भने वा नरमबोलि छ भने तपाईले
National Relay Service को प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।थप जानकारीको
लागि www.relayservice.com.au मा हेर्नुहोला।
*याद गर्नुहोला मोबाईलबाट‘13’ मा गरे को फोनको पैसा लाग्नेछ।

