ਕੰ ਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ

6 ਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ
1. ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

vic.gov.au/workingforvictoria ਉੱਤੇ ਜਾਓ।
ਚੁਣੋ ‘ਮੈਂ
ਮੈਂ ਕੰ ਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ’।
ਹਾਂ
‘ਕੰ
ਕੰ ਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ’
ਦਿਓ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ Sidekicker ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ

ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਹੀ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
‘ਰਜਿਸਟ੍
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ’ ਚੁਣੋ।

3. ਆਪਣੇ ਕੰ ਮਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ।
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ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱ ਚ ਕਿੰ ਨੇ ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰ ਮ
ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, 1 ਟਰੱ ਯਰੀ ਪਲੇ ਸ, ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ

ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

4. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ
ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਭਾਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹਨ,
ਇਸ ਲਈ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਆਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ’
ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
ਲਈ ‘ਆਮ
ਤਜ਼ਰਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ’ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ ਵੱ ਧ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਤਜ਼ਰਬਾ
ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ – ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ
ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ
ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

5. ਵਿਭਿੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਦੱ ਸੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ
Working for Victoria ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਗੁਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

6. ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ
ਗਈ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ
ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, 1 ਟਰੱ ਯਰੀ ਪਲੇ ਸ, ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ

