
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ က်င့္သားရေစျခင္းဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္ သင္တန္း

အလုပ္အကိုင္

အလုပ္အကိုင္ရွိျခင္းအားျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ တည္္ၿငိမ္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခု ထူေထာင္ေရးတြင္ သင့္အား အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ 
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ သင္ အလုပ္ ခ်က္ျခင္းရခ်င္မွရလိမ့္မွာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္တစ္ခုၾကာအတြက္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနႏိုင္ဖြယ္ရွိပါ
သည္။ သင္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရဖြယ္  အခ်ဳိ႕ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ၾကပါသည္။
• ၾသစေၾတးလ်ား၌ အလုပ္အကိုင္ အေတြ႕အႀကံဳမရွိျခင္း
• အဂၤလိပ္စာ ေကာင္းမြန္စြာ မေျပာဆိုတတ္ျခင္း
• အလုပ္ရွာေဖြရရွိရန္ ကူညီေပးႏိုင္ေသာ လူမႈေရးပိုင္း ကြန္ခ်ာမဲ့ျခင္း
• သင့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား ၾသစေၾတးလ်ား၌ မလိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိျခင္း
• သင္၏ အတတ္ပညာရွင္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားအား ၾသစေၾတးလ်ား၌ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ဖြယ္မရွိျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္မွာ ေၾကာင့္ၾက၊ ေသာကေရာက္ရသည့္ အခ်ိန္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ သင့္အိမ္အသစ္၌ အေျခခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ မေမ့ပါႏွင့္။ အခ်ိန္လိုပါသည္။ အဂၤလိပ္စာသင္ယူျခင္း ႏွင့္ သင့္အား ကမ္းလွမ္းေပးေသာ ပထမအလုပ္ကို 
လက္ခံျခင္းတို႔သည္ သင္၏ အေတြ႕အႀကံဳအသစ္၏ ပထမပိုင္း အဆင့္မ်ားျဖစ္ပါသည္။  

လူသား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန (Department of Human Services)သည္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားအား ဝင္ေငြေထာက္ပ့ံေၾကးေပးျခင္း ႏွင့္ လူမ်ားအား 
ကူညီ၍အလုပ္ရွာေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္ေရးေပးျခင္းအပါအဝင္ အပိုေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမ်ဳိးစံုကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အစိုးရသည္ 
လူမ်ားအား အလုပ္ရွာေဖြရန္ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အားေပးပါသည္၊ သို႔မွသာ ၎တို႔အေနႏွင့္ 
ဝင္ေငြေထာက္ပံ့ေၾကးအေပၚ အမွီသဟဲ ျပဳရေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ 
ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္www.humanservices.gov.au ၌ ၾကည့္ပါ။

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား
ၾသစေၾတးလ်ား၌ “အလုပ္လုပ္ျခင္း” ၏ အဓိပၸာယ္မွာ ေငြရွာ႐ံုသာ မဟုတ္ပါ။ ၾသစေၾတးလ်ားလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားစုအတြက္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုရွိျခင္း 
ႏွင့္ ယင္းအလုပ္ကိုထိန္းထားႏိုင္ျခင္းတို႔သည္ ထိုသူ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လကၡဏာအဂၤါရပ္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
အကယ္၍ အဆင့္နိမ့္က်မႈရွိေသာ အလုပ္တစ္ခုသည္ အနာဂတ္တြင္ တိုးတက္မႈသို႔ ေရွ႕ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိ၌ ကိုယ့္မိသားစုအတြက္ 
ဝင္ေငြရွိေစမည္ဆိုလွ်င္၊ ထိုအလုပ္မွာ ဆိုးရြားသည္ သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းသည္ဟု မယူဆၾကပါ။ ၾသစေၾတးလ်ား၌ လုပ္ကိုင္ၾကေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား 
ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွစ္ဦးစလံုးအား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ညီတူမွ်တူျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ သင့္ထံ၌ အလုပ္ရွိလွ်င္ “ေကာင္းမြန္ေသာ 
အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား” ရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ၎၏ဆိုလိုခ်က္မွာ သင့္အလုပ္ကို သင္အေလးအနက္ထားျခင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာ 
လုပ္ကိုင္ျခင္း ႏွင့္ သင္အေကာင္းဆံုး လုပ္ခဲ့သည့္အေပၚ ေက်နပ္မႈရွိျခင္းတို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။

အခြန္စည္းၾကပ္မႈ
ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရသည္ အခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံၿပီး ၎ကို လူမႈဖူလံုေရး၊ ဝင္ေငြ ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ လမ္းပန္း ႏွင့္ က်န္မာေရးဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေပးရာတြင္ သံုးစြဲပါသည္။ အလုပ္အကိုင္မွ လခ၊ စီးပြားေရး 
ဝင္ေငြမ်ား၊ “ကုန္စည္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ အခြန္” (Goods and Services Tax – GST) ႏွင့္ ဘဏ္စာရင္း အတိုးေငြမ်ား 
တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ရရွိဝင္ေငြမ်ားအေပၚ အခြန္မ်ားေဆာင္ရပါသည္။ ဝင္ေငြရရွိေနသူတိုင္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရထံမွ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိေနသူတိုင္း 
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္႐ံုး (Australian Taxation Office – ATO) ၌ အခြန္ဖိုင္နံပါတ ္(Tax File Number – TFN) ကို မလုပ္မေန 
ေလွ်ာက္ယူရပါမည္။ အခြန္စည္းၾကပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ား အခြန္႐ံုး၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ 
မွ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.ato.gov.au ၌ ၾကည့္ပါ။

http://www.humanservices.gov.au
http://www.ato.gov.au


အလုပ္ရွာေဖြရရွိျခင္း
အလုပ္ရွာေဖြရရွိရန္မွာ သင့္တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ သင္ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ 
ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ကို မည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြရမည့္ အကူအညီကို သင္ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္တစ္ခုကို ရွာေဖြျခင္း၊ ရယူျခင္း 
ႏွင့္ ထိန္းထားျခင္းတို႔တြင္ သင္သည္ အဓိက အခန္းက႑မွ လုပ္ကိုင္လႈပ္ရွားရပါလိမ့္မည္။

အလုပ္ရွာေဖြရရွိႏိုင္ရာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
• အလုပ္တစ္စံုတစ္ရာ ရွိသလားဟု မိတ္ေဆြမ်ား ႏွင့္ မိသားစုထံ၌ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း (ကြန္ခ်ာဖဲြ႕ျခင္း)
• စင္တာလင့္ခ္ ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း
• jobactive သို႔မဟုတ္ “မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” (Disability Employment 

Services) ၌ အမည္စာရင္းေပးျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
 o www.employment.gov.au/jobactive 
 o www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/programmes-services/disability-employment-
services ၌ ၾကည့္ပါ။

• ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရ၏ အလုပ္ရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ “ေဂ်ာ့ဘ္ ဆပ္ခ်္” Job Search ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို အခမဲ့ အသံုးျပဳျခင္း ေနာက္ထပ္ 
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.jobsearch.gov.au ၌ ၾကည့္ပါ။

• အလုပ္ရွာေဖြရန္အတြက္ သတင္းစာ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းနံရံကပ္ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ အင္တာနက္ ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းစာအုပ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
• စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္ရွာေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
• လက္မႈပညာရွင္ ႏွင့္ အတတ္ပညာရွင္ မဂၢဇင္းမ်ား၌ ၾကည့္ျခင္း
• စိတ္ေစတနာအရ အလုပ္လုပ္ျခင္း။ စိတ္ေစတနာအရ အလုပ္လုပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ခ်ဳိ႕ငဲ့ေနၾကသူမ်ားအား ကူညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ 

လစာမယူဘဲ အခမဲ့ အလုပ္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎အလုပ္မ်ဳိးသည္ မိမိ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး၊ ေဒသခံ 
အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳတိုးေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ၎သည္ သင့္အား အလုပ္ရွိေနေစ၍၊ သင္သည္ အလုပ္ကို 
ႀကိဳးႀကိဳးစားစားလုပ္ႏိုင္သည္ကို အျခားသူမ်ားအား သက္ေသထူႏိုင္ၿပီး၊ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အလုပ္အကိုင္မ်ားဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းဓေလ့မ်ားကို 
ေလ့လာသိရွိေစပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိေစရာ အလုပ္ကိုင္တစ္ခုကို ရရွိရန္ ကူညီေပးၾကသူမ်ားအျဖစ္၊ စိတ္ေစတနာအရ 
အလုပ္လုပ္ၾကေသာ အျခားသူမ်ားကလည္း သင့္အတြက္ ထူးကဲေကာင္းမြန္ေသာ ေထာက္ခံၾကသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ 
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.volunteeringaustralia.org ၌ ၾကည့္ပါ။

ပင္လယ္ရပ္ျခား အရည္အခ်င္းမ်ား
အရည္အခ်င္းမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း
အရည္အခ်င္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအျဖစ္သို႔ ျပန္ဆိုရန္ ႏွင့္ ၎အရည္အခ်င္းမ်ားအား ၾသစေၾတးလ်ား၌ အသိအမွတ္ျပဳ၊မျပဳကို သိရွိရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။ သင္သည္ “သက္ႀကီး ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာသူအတြက္ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္ အဖြဲ႕အစည္းဌာန” ၌ သင့္အရည္အခ်င္း 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေပးၿပီး အခမဲ့ ဘာသာျပန္ခိုင္းႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔ကတဖန္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ငွားရမ္းထားေသာ ဘာသာျပန္ဌာနသို႔ 
ေရွ႕ဆက္ပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။ 

အရည္အခ်င္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
အရည္အခ်င္းမ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳခံယူရႏိုင္လွ်င္၊ သင့္အရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ ပညာရွင္လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည့္အခြင့္အေရး 
ပိုတိုးလာပါလိမ့္မည္။ “ပညာေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဌာန” သည္ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ အလယ္တန္းလြန္ ပညာေရး အရည္အခ်င္းမ်ားကို 
ၾသစေၾတးလ်ား၌ မည္ကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ျပဳခံယူ ရရွိႏိုင္ျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေပးပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 
လက္မႈပညာလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အတတ္ပညာရွင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူတစ္ဦး၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ အရည္အခ်င္းမ်ားအား ၾသစေၾတးလ်ားစံခ်ိန္မီ 
ေျပာင္းလဲေပးရန္အတြက္ “ေပါင္းကူး” သင္တန္းမ်ားကို စီစဥ္ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္
www.internationaleducation.gov.au ၌ ၾကည့္ပါ။

အကယ္၍သင့္ထံ၌  စက္မႈအတတ္ပညာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သတၱဳ၊ လွ်ပ္စစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတုိ႔တြင္ 
အရည္အခ်င္းမ်ားရိွပါက၊ “ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ လက္မႈပညာမ်ား အသိအမွတ္ျပဳေရး အဖြဲ႕အစည္း” (Trades Recognition Australia – TRA) မွ 
ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မႈပညာ ေအာင္လက္မွတ္ကုိ ထုတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ (၎သည္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လုိင္စင္မဟုတ္ပါ)။
ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/Pages/default.aspx ၌ ၾကည့္ပါ။

http://www.employment.gov.au/jobactive
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/programmes-services/disability-employment-services
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/programmes-services/disability-employment-services
http://www.jobsearch.gov.au
http://www.volunteeringaustralia.org
http://www.internationaleducation.gov.au
www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/Pages/default.aspx


အလုပ္ရျခင္း
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ား
သင္အလုပ္မရမီ၊ အလုပ္ရွင္က သင့္အား အလုပ္ရေရးအတြက္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းသို႔ လာေရာက္ရန္ ေခၚႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ဤအလုပ္ကိုပင္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ရယူလိုၾကမည့္သူ အေျမာက္အျမား ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၌ သင္သည္ သင္၏ အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳ ႏွင့္ 
ပညာေရးအေၾကာင္းတို႔ကို ရွင္းျပရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႕ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအရ လူမ်ားမွ မိမိတို႔၏ အေၾကာင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းသည္ 
မယဥ္ေက်းရာေရာက္ေသာ္လည္း၊ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္မူ သင္အလုပ္ရႏိုင္မည့္အခြင့္အေရး ပိုတိုးလာေစရန္ သင့္အလုပ္ရွင္အား သင့္ အေတြ႕အႀကံဳ၊ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားကို တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္က အလုပ္ရွင္က သင့္အေနႏွင့္ မည္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ကမ္းလွမ္းေပးႏိုင္မည္ကို သိရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးလမ္း၌ 
ေျမာက္ျမားလွေသာ ဒဏ္ခံႏိုင္မႈ ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခိုင္မႈရွိျခင္းကို ျပသခဲ့ပါသည္။ ဤအရာမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ တန္ဖိုးထားလိမ့္မည့္ 
ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေသာ အရည္အေသြးမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
အလုပ္ေလွ်ာက္သည့္အခါ၌ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို ေတာင္းခံေလ့ရွိပါသည္။ ၎သည္ အလုပ္ရွင္အား သင္၏ ယခင္က အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳ၊ 
သင့္အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အသိေပးပါသည္။ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို ကြန္ပ်ဴတာ၌ စာစီသင့္ၿပီး စာလံုးေပါင္းမ်ား 
မမွားယြင္းရန္ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ သင့္ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို သီးသန႔္အလုပ္မ်ားအတြက္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ေရးသားရန္ 
လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင့္ထံ၌ ယခင္က အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳ လံုးဝမရွိလွ်င္၊ သင္၏ မည္သည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအလုပ္မ်ား၊ 
ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘဝအေတြ႕အႀကံဳမ်ားက သင့္အား ဤအလုပ္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ အသင့္ျပင္ေပးထားေၾကာင္း 
တင္ျပေျပာဆိုသင့္ပါသည္။ jobactive ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို ကူညီ၍ 
အသင့္ျပင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.employment.gov.au/jobactive ၌ ၾကည့္ပါ။

သင္အလုပ္ရၿပီးေနာက္
တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေသာ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္တရားမ်ားအား လက္ကိုင္ထားျခင္းအားျဖင့္ သင့္္အား အလုပ္ၿမဲရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။
• အခ်ိန္မီလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပါ၊ ဘယ္ေသာအခါမွ ေနာက္မက်ပါႏွင့္။ အကယ္၍သင့္ထံ၌ အခက္အခဲတစ္ခုခုရွိၿပီး အခ်ိန္မီ မေရာက္ႏိုင္လွ်င္၊ 

သင့္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအား ဖုန္းဆက္ၿပီး ေစာႏိုင္သမွ်အေစာဆံုး အေၾကာင္းၾကားရန္ ေသခ်ာပါေစ။
• အက်ဳိးရွိရွိ အလုပ္လုပ္ပါ။ အလုပ္အခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ အလုပ္မ်ားေနပါ။ စီစဥ္သတ္မွတ္ေပးထားေသာအခ်ိန္မ်ားအတြင္း၌ အနားယူပါ။
• ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ျပႆနာငယ္မ်ားသည္ အလုပ္မသြားႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမဟုတ္ပါ။ သင္ အကယ္စင္စစ္ပင္ နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္သာ 

သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္သာ အလုပ္ပ်က္ပါ။ 
• အလုပ္တစ္ခုခု သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတာဝန္ကုိ နားမလည္လွ်င္ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ပါ။ အျခားအလုပ္သမား သုိ႔မဟုတ္ သင့္ အလုပ္ပုိင္ရွင္အား ေမးပါ။
• ေလ့လာအကဲခတ္ေနပါ၊ အျခားသူမ်ားအား ၾကည့္႐ႈ၍ သင္ယူပါ။
• လြန္ကဲစြာ မတုန္မလႈပ္ေနျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ လက္ဦးရယူ လုပ္ကိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္အသစ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူပါ သို႔မဟုတ္ သင့့္အေနႏွင့္ 

တာဝန္ဝတၱရားအသစ္မ်ားကို ရယူလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္လားဟု ေမးပါ။
• အျခားအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထားရွိပါ၊ သို႔ေသာ္ အလုပ္အခ်ိန္မ်ားအတြင္း၌ လူမႈေရးအပိုင္းအရ 

ေရာေႏွာဆက္ဆံခ်ိန္ မမ်ားလြန္းရန္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။
• အျခားသူမ်ားအား ေလးစားစြာဆက္ဆံပါ။ သင္သည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ ႐ႈေဒါင့္ အပိုင္းမ်ား၌ ကြဲျပားျခားနားၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ 

အလုပ္လုပ္ရပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ အမ်ဳိးသားမ်ား  ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံသည္ကို သတိခ်ပ္ပါ။
• တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ အလုပ္လုပ္သက္မွတ္တမ္းကို ထူေထာင္ပါ၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါက အလုပ္တစ္ခုတည္း၌ အနည္းဆံုး ၆ လ အထိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲလုပ္ပါ။
• အလုပ္မွ မႏုတ္ထြက္မီ သင့္အလုပ္ရွင္အား တတ္ႏိုင္သမွ် ေစာစီးစြာ ႀကိဳတင္သတိေပးပါ။ ထိုအလုပ္ရွင္သည္ သင္ 

ေနာက္အလုပ္ေလွ်ာက္ရာတြင္  ေထာက္ခံေပးမည့္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သူ႔အား ေလးစားစြာ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ ျပဳမူဆက္ဆံရပါမည္။  
• သင္သည္ ဥပေဒအရ၊ စင္တာလင့္ခ္ ကို အေၾကာင္းၾကားရပါမည္၊ သို႔မွသာ ၎တို႔က သင္၏ ဝင္ေငြေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေငြမ်ားကို 

ကိုက္ညိႇေပးႏိုင္ပါမည္။

http://www.employment.gov.au/jobactive


ဤစာမ်က္ႏွာကို ရည္စူး၍ အလြတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ လူမႈဝန္ေဆာင္ေရးဌာန ၏  
ကိုယ္စား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေရးရာ အဖြဲ႕အစည္း 

မွ ပို႔ခ်ေပးသည္။
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