ARABIC

الباحثون عن عمل
قد تكون هناك خدمات لدعمك إذا كنت:





تبحث عن عمل
فقدت وظيفتك
معرض لخطر فقدان وظيفتك
كنت مريضا أو مصابا وال تستطيع القيام بعملك المعتاد أو الدراسة لفترة قصيرة.

المدفوعات أثناء البحث عن عمل
يمكنك الحصول على دفعة منا كل  2أسبوعين أثناء البحث عن عمل .للحصول على دفعة  ،يجب أن تبين لنا أنك:



تبحث بنشاط عن عمل  ،أو
تحسن مهاراتك لمساعدتك في العثور على وظيفة.

 JobSeeker Paymentهي مساعدة مالية إذا كان عمرك بين  22و سن التقاعد.
يمكنك الحصول عليها حينما تكون عاطال عن العمل وتبحث عن عمل ،أو تقوم بأنشطة معتمدة للعثورعلى وظيفة .وهي متاحة
أيضا عندما تكون مريضا أو مصابا وال يمكنك القيام بعملك المعتاد أو الدراسة.
 Parenting Paymentتساعد دفعة األبوة في تكلفة تربية األطفال الصغار .إذا كنت أعزبا ،يجب أن تعتني بطفل أقل من 8
سنوات .إذا كان لديك شريك ،يجب عليك رعاية طفل أقل من  6سنوات.
 Youth Allowanceهي دفعة للشباب الذين تبلغ أعمارهم  22عاما أو أقل والذين يبحثون عن عمل .قد تحصل عليها إذا
كنت مريضا أو مصابا وال يمكنك القيام بعملك المعتاد أو الدراسة لفترة قصيرة.

معدالت الدفعة
للحصول على أحدث معلومات عن معدالت الدفعة ،اذهب إلى servicesaustralia.gov.au

المساعدة في البحث عن عمل
يساعد مقدمو خدمات التوظيف الباحثين عن عمل في االستعداد والبحث عن عمل .قد يشمل ذلك التدريب واستخدام أجهزة
الكمبيوتر والهواتف للمساعدة في البحث عن وظائف.
قد نتمكن من إحالتك إلى خدمات التوظيف عبر اإلنترنت أو إلى مزود الخدمات في منطقتك ،حسب ظروفك .للمشاركة ،قد تحتاج
إلى تلبية متطلبات اإلقامة مثل حمل تأشيرة معينة أو أن تكون مواطنا أستراليا.
األنواع  4المختلفة لمقدمي الخدمات هي:
 jobactive يمكن أن يساعدونك في العثور على وظيفة واالحتفاظ بها .سيقومون بتقييم احتياجاتك وتخصيص
خدماتهم لك .يمكنهم مساعدتك في كتابة سيرة ذاتية والبحث عن عمل والتحضير للمقابالت والمزيد .يتضمن
 jobactiveأيضا خدمة توظيف عبر اإلنترنت.


 Transition to Workيمكن أن يساعد بعض الشباب الباحثين عن عمل والذين تتراوح أعمارهم بين  21و 22
عاما على بناء المهارات والثقة لبدء العمل والدراسة والتدريب المهني والتدريب.
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 Disability Employment Servicesيمكن أن يساعدونك في العثور على وظيفة إذا كنت تعاني من إعاقة
أو إصابة أو مرض .يمكنهم بعد ذلك مساعدة صاحب العمل الخاص بك لدعمك في العمل.



 Community Development Programيمكن أن يساعدوا الباحثين عن عمل في المناطق النائية من أستراليا
للمشاركة في األنشطة في مجتمعهم واكتساب المهارات التي تتناسب مع الوظائف المحلية.

للمزيد من المعلومات


اتصل بالرقم  131 202للتحدث معنا بلغتك حول مدفوعات وخدمات Centrelink



اتصل بخدمة ) Translating and Interpreting Service (TIS Nationalعلى الرقم  131 450للتحدث
معنا بلغتك حول مدفوعات وخدمات  MedicareوChild Support



اذهب إلى  servicesaustralia.gov.au/yourlanguageحيث يمكنك قراءة المعلومات بلغتك أو االستماع
إليها أو مشاهدتها



اذهب إلى  servicesaustralia.gov.au/jobseekersللحصول على المزيد من المعلومات باللغة اإلنجليزية



قم بزيارة مكتب خدم السنترلنك.

هالحظةٌ :حن جحصٍل رسىم الوكالوات هي هاجفك الوٌزلً إلى رقن " "31هي أي هكاى فً أسحزالٍا بسعز ثابث .قذ ٌخحلف هذا
السعز عي سعز الوكالوة الوحلٍة وقذ ٌخحلف أٌضا بٍي هزودي خذهة الهاجف .الوكالوات إلى رقن " "3011هي هاجف هٌزلك
هجاًٍة .قذ ٌحن جحذٌذ جىقٍث الوكالوات هي الهىاجف العاهة والهىاجف الوحوىلة وجحصٍلها بسعز أعلى.

اخالء المسئولية
المعلومات الواردة في هذا المنشور مخصصة فقط كدليل للمدفوعات والخدمات .تقع على عاتقك مسؤولية تحديد ما إذا كنت
ترغب في التقدم بطلب للحصول على دفعة وتقديم طلب فيما يتعلق بظروفك الخاصة.
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Job seekers
There may be services to support you if you:





are looking for work
have lost your job
are at risk of losing your job
are sick or injured and cannot do your usual work or study for a short time.

Payments while you look for work
You may get a payment from us every 2 weeks while you look for work. To get a payment, you will
need to show us you are:



actively looking for work, or
improving your skills to help you find a job.

JobSeeker Payment is financial help if you are between 22 and Age Pension age.
You can get it while you are unemployed and looking for work, or doing approved activities to find a
job. It is also available when you are sick or injured and cannot do your usual work or study.
Parenting Payment helps with the cost of raising young children. If you are single, you must care
for a child under 8. If you have a partner, you must care for a child under 6.
Youth Allowance is a payment for young people aged 21 or under who are looking for work. You
may get it if you are sick or injured and cannot to do your usual work or study for a short time.
Payment rates
For the latest payment rates information go to servicesaustralia.gov.au

Help to look for work
Employment services providers help job seekers to prepare and look for work. This may include
training and use of computers and telephones to help look for jobs.
We may be able to refer you to online employment services or a provider in your area, depending
on your circumstances. To take part, you may need to meet residence requirements such as
holding a certain visa or being an Australian citizen.
The 4 different types of providers are:


jobactive can help you find and keep a job. They will assess your needs and tailor their
services to you. They can help you write a resume, look for work, prepare for interviews
and more. jobactive also includes an online employment service.



Transition to Work can help some young job seekers aged 15 to 24 build skills and
confidence to start work, study, apprenticeships and traineeships.
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Disability Employment Services can help you find a job if you have disability, injury or
illness. They can then help your employer to support you at work.



Community Development Program can help job seekers in remote areas of Australia to
take part in activities in their community and gain skills that match local jobs.

For more information
 Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services
 Call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in your
language about Medicare and Child Support payments and services
 Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
 Go to servicesaustralia.gov.au/jobseekers for more information in English
 Visit a service centre.
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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