jobactive – iş bulmanıza yardımcı oluyor
jobactive, Avustralya Hükümeti’nin daha fazla Avustralyalıyı işe sokma yoludur.
İş arayanları işverenlerle birbirine bağlar ve tüm Avustralya’da 1700’den fazla
yerdeki bir jobactive sağlayıcıları ağı tarafından iletilir.
Bir iş arayan olarak, jobactive sağlayıcınız şunlar için
size yardımcı olabilir:
•
•
•
•
•

özgeçmişinizi yazmak
iş aramak
görüşmelere hazırlanmak
işverenlerin ihtiyacı olan becerilere sahip olmak
bir iş bulup o işi korumak.

jobactive için uygun muyum?
jobactive hizmetleri genellikle, Newstart Allowance,
Youth Allowance (diğer) veya Parenting Payment
gibi gelir destek ödemesi alıyorsanız ve karşılıklı
yükümlülük koşullarınız varsa mevcuttur. Karşılıklı
yükümlülükler, ödemeniz için yapmanız gereken, iş
aramak gibi belirli şeylerdir.
Avustralya Hükümeti Department of Human Services,
jobactive için koşullarınızı ve uygunluğunuzu
değerlendirecek ve sizi bir jobactive sağlayıcısına
havale edecektir.
Gelir desteği almıyorsanız veya gelir desteği alıyorsanız
ancak karşılıklı yükümlülükleriniz yoksa, şu koşullara
sahipseniz jobactive için gönüllü olabilirsiniz:
• tam gün çalışmıyor veya eğitim almıyorsanız ve
• Avustralya’da çalışma hakkına sahipseniz.

Ne gibi yardımlar alabilirim?
jobactive sağlayıcıları, bir iş bulmanıza ve bu işi
korumanıza yardımcı olmak için, hizmetlerini sizin
değerlendirilmiş ihtiyaçlarınıza göre uyarlama
esnekliğine sahiptir.
jobactive sağlayıcınız iş bulmanıza yardımcı olmak için
sizinle görüşecek ve şunları kapsayabilecek bir Job
Plan geliştirecektir:

• yerel işverenlerin aradığı becerilere sahip olmanıza
yardımcı olacak etkinlikler
• ilgili durumlarda, mesleki olmayan sorunların
üstesinden gelmeniz veya gereğini yapmanız için
yardım
• her ay 20 taneye kadar işe bakmanız – jobactive
sağlayıcınız bu sayıyı sizin koşullarınıza ve emek
pazarının koşullarına göre uyarlayabilir
• her yıl altı ay Work for the Dole (İşsizlik Parası için
çalışmak) veya onaylı başka bir etkinlik (örneğin
yarım-gün iş, uygun bir kursta yarım-gün eğitim,
güvencelikli bir dil, okumayazma veya aritmetik
eğitimi ya da gönüllü iş).
Bir iş bulmanıza ve bunu korumanıza yardımcı olmak
için jobactive sağlayıcınız, işe başlamanızdan sonraki
işle ilgili öğeler, profesyonel hizmetler, ilgili eğitim veya
destek için ödeme yapmak üzere fonlara erişebilir.

İş çevremle ilgili endişelerim varsa ne
yapmalıyım?
Work for the Dole ağırlayıcı kuruluşunuz, işle ilgili
sağlık ve güvenlik sorunlarını ve diğer endişeleri
nasıl bildirebileceğinizi size anlatmalıdır. Ağırlayıcı
kuruluşunuzun endişelerinizi ele alma şeklinden
memnun değilseniz, jobactive sağlayıcınızla ilişkiye
geçin.
Sağlayıcınız sizi ayrıca bir dizi diğer hükümet
girişimleriyle de ilişkiye geçirebilir. Bu girişimler, başka
yere yerleşme yardımını, maaşa ek parasal desteği,
eğitimi, çıraklıkları ve New Enterprise Incentive
Scheme (NEIS) (Yeni Girişim Teşvik Programı (NEIS))
aracılığıyla bir iş kurma yardımını içerir.

Daha fazla bilgi ister misiniz?
www.employment.gov.au/jobactive sitesine
girin
13 62 68* numaralı telefondan İş Hizmetleri
Bilgilendirme Hattı’nı arayın veya halihazırda
jobactive sağlayıcısı ya da Disability Employment
Services (Engellilik İş Hizmetleri)’ne kayıtlı iseniz,
sağlayıcınızla konuşun.
Yerel bir jobactive sağlayıcısı için
www.jobactive.gov.au sitesinde araştırma
yapın.

Benim için ne gibi araçlar mevcuttur?

Avustralya Hükümeti, jobactive sağlayıcılarının iş
arayanlara ve işverenlere nitelikli hizmetler sunmasını
bekler.
Sağlayıcı hizmet koşullarını belirten Service Guarantees
(Hizmet Güvenceleri) www.employment.gov.au
sitesinde bulunabilir.
jobactive sağlayıcılarının Hizmet Güvencelerini ve
hizmet sunumu planlarını ofislerinde sergilemeleri ve
bunları iş arayanlar ve işverenler için mevcut kılmaları
gerekir. Planları ayrıca www.jobsearch.gov.au
sitesinde de bulunabilir.

Bu bilgilendirme belgesi için
yardıma ihtiyacınız var mı?

İş bulmanıza yardımcı olmak için jobactive sağlayıcınız
kendi ofisinde size bilgisayara, internete ve baskı
makinelerine erişim sağlayacaktır. İş aramak ve işe
başvurmak ve özgeçmişinizi güncelleyip basmak için
bu kolaylıkları kullanabilirsiniz.

Bir tercümana ihtiyacınız varsa, lütfen
131 450* numaralı telefondan Yazılı ve Sözlü
Çeviri Servisi’ni (TIS) arayın ve 13 62 68’i* isteyin.

Ayrıca, www.jobactive.gov.au adresindeki jobactive
internet sitesinde veya (iTunes ve Google Play’de
mevcut) ücretsiz Job Seeker JobSearch uygulamasında
iş arayabilir veya çevrimiçi hizmetlere erişebilirsiniz.

Sağırsanız veya işitme veya konuşma engelliliğiniz
varsa, National Relay Service’i kullanabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için www.relayservice.com.au
sitesine girin.

myGov hesabınızı JobSearch hesabınıza bağlayarak,
kendi gösterge tablonuzda iş başvurularınızı izleyebilir,
sağlayıcılarla randevularınızı düzenleyebilir, iş uyarıları
alabilir ve özgeçmişinizin gereğini yapabilirsiniz.
Career Quiz Uygulaması ayrıca, size uygun olabilecek
işleri bulmanızın yanı sıra, belirli sanayilerde kaç kişinin
çalıştığı ve ne kadar kazandıkları gibi yararlı bilgileri
bulmanıza da yardımcı olabilir. Career Quiz’i uygulama
deponuzdan indirebilir veya
www.joboutlook.gov.au/careerquiz sitesine
girebilirsiniz.

Benden neler beklenmektedir?
Bir gelir destek ödemesi alıyorsanız ve karşılıklı
yükümlülük koşullarınız varsa, bir Job Plan’a girmeniz
ve sıralanan, şunlar gibi tüm etkinlikleri yerine
getirmeniz gerekir:
• her ay gereken sayıda iş araştırması yapmak ve
• her yıl altı ay boyunca Work for the Dole veya başka
bir onaylı etkinliği tamamlamak.
Ayrıca, sağlayıcınızın bölgenizde sizin için yaptığı
havalelerin gereğini de yerine getirmeniz gerekir.
jobactive sağlayıcınız, karşılıklı yükümlülük koşullarınızı
yerine getirmenize yardımcı olmak için açıklama
yapacak ve sizinle çalışacaktır.
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Hizmet sunumu için beklentiler

*

‘13’lü numaralar cep telefonlarından arandıklarında ücret

uygulandığına dikkat edin.

