
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, 1 ਟਰੱਯਰੀ ਪਲੇਸ, ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਕਾਰਤ

ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਓਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਓ

1. ਰਵਿਸਟਰ ਕਰੋ ਰਵਿਸਟਰ ਕਰੋ 
vic.gov.au/workingforvictoria ਉੱਤੇ ਿਾਓ।

ਚੁਣੋ ‘ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਵਰਹਾ ਹਾਂਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਵਰਹਾ ਹਾਂ’। 

‘ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਓਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਓ’ ਉੱਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। 

ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ Sidekicker ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਿਾ ਰਹ ੇਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆ ਂਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਿੱਲ ਲੈ ਿਾਿੇਗਾ। 

6 ਸਾਿਾਰਣ ਕਦਮਸਾਿਾਰਣ ਕਦਮ

2. ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ
ਆਪਣੇ ਿੇਰਿੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੋਨਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲਈਮੇਲ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹਨ। 

‘ਰਵਿਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਰਵਿਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ’ੋ ਚੁਣੋ। 

3. ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਰਨ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਰਨ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਅਵਿਕਾਰਾਂਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀਜ਼ੇ ਉੱਤ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਿਾਂਚ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਵਟਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਵਟਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹ।ੈ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਵਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ 

ਦੀ ਤਲਾਸ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ। 
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5. ਵਿਵਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵਿਵਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ 
ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ੇਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਛੋਕੜ ਬਾਰ ੇਿਿੇਰ ੇਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਿਿੇਰ ੇਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ 

Working for Victoria ਵਕਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਿਿਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਅਵਿਹਾ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਲੋਂ  ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ 
ਕੋਈ ਿੀ ਿੇਰਿੇ ਗੁਪਤਗੁਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਵਤਆ ਂਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦ ੇਹਨ। 

6. ਅਰਜ਼ੀ ਵਮਲ ਗਈ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਮਲ ਗਈ ਹੈ 
ਇੱਕ ਿਾਰ ਿਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁਸਟੀ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋ 
ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਿਾਰ ਿਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਿਰਤਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਿਾਂਗੇ। ਵਫਰ ਤੁਸੀਂ 
ਿੇਖਣਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਵਕਆਂ ਿਾਸਤੇ ਨਾਮ ਵਕਿੇਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਵਕਆਂ ਿਾਸਤੇ ਨਾਮ ਵਕਿੇਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

4. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਿਾਂਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਿਾਂ
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਭਾਿੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਵਤਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬ ੇਨੰੂ ਪ੍ਦਰਵਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦੱਤਾ ਿਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆ ਂਨਾਲ ਿੁੜ ੇਹੋਏ ਹ,ੋ ਿ ੋਤੁਹਾਡ ੇਿਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹਨ, 

ਇਸ ਲਈ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਮਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਪੱਿਰ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਪੱਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀਆ ਂਦੀ ਵਕਸਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਿ ੋਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ 
ਲਈ ‘ਆਮ ਭੂਵਮਕਾਿਾਂਆਮ ਭੂਵਮਕਾਿਾਂ’ ਨੰੂ ਿੇਖੋ।

ਵਪਛਲੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਮਲ ਕਰੋਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਮਲ ਕਰ’ੋ ਉੱਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ। ਵਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਿੀ ਕਰ ਸਕੋ ਿੱਿ 

ਤੋਂ ਿੱਿ ਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰੋ – ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਵਤਆ ਂਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਰੇ ਤਜ਼ਰਵਬਆ ਂਨੰੂ ਿੇਖਣ 

ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਵਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਵਿੱਚ ਿਾਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿੀ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਿਹ ੇਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦ ੇਹੋ 
ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 


