د کار لپاره غوښتنه کول

 6ساده ګامونه
 .1نوم لیکنه

د  vic.gov.au/workingforvictoriaنه لیدنه وکړئ.

په «زه کار لټوم» انتخاب کړئ.
په «کار لپاره غوښتنه کول» باندې کلیک وکړئ.
دا به تاسې د ویکټوریا لپاره کار کولو د دندو بازار ته ورسوي چې د
 Sidekickerلخوا پرمخ وړل کیږي.

 .2خپل حساب جوړ کړئ

خپل تفصیالت ولیکئ ،په ګډون د تلیفون صحیح شمیرې او بریښنالیک.
د «نوم لیکنې پیل» انتخاب کړئ.

 .3موږ ته خپل د کاري حقونو په اړه ووایی

تاسې د شرطونو برابرۍ لپاره د آسټرالیا د کار کولو حقونو ته اړتیا لرئ.
که تاسې ویزه لرئ ،نو يې وګورئ چې آیا تاسې کار کولو محدود ساعتونه لرئ.
تاسې کولی شئ موږ ته ووایی چې په اونۍ کې څو ساعتونه کار کولی شئ ،او له څومره
مودې راهیسې کار لټوئ.
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د کار لپاره غوښتنه کول

 .4کاري مخینه او وړتیاوې

پدې ځای کې تاسې فرصت لرئ چې بالقوه کارګومارونکو ته خپل مهارتونه او تجربه
څرګنده کړئ.
هرڅومره ډیر چې کولی شئ تفصیالت پکې شامل کړئ ترڅو ډاډ السته راشي چې تاسې
ټولو هغه دنده سره وصل شئ کومې چې ستاسې لپاره صحیح دي.
خپل د تعلیم سطحه انتخاب کړئ .تاسې نه به ستاسې د وړتیاو په اړه د نور وضاحت
ورکولو غوښتنه وشي.
کومې دندې چې تاسې کړي هغه ولیکئ ،پشمول د دندې نوع او سیکتور یا صنعت په کوم
کې چې مو دندې کړي دي .د مثال په توګه «عام رولونو» ته رجوع وکړئ.
د تیرو دندو وراضافه کولو لپاره په «تجربه وراضافه کول» باندې کلیک وکړئ .هرڅومره
ډیر چې تاسې کولی شئ هغومره دندې او صنعتونه پکې ولیکئ  -دا د کارګومارونکو سره
مرسته کوي چې ستاسې ټوله تجربه وګوري او ستاسې د تجربې سره سمون لرونکي دندې
فرصتونو اندازه ډیروي.
تاسې همدارنګه کولی شئ ووایی چې داسې یو صنعت یا سیکتور کې غواړئ کار وکړئ په
کوم کې مو چې مخکې کار ندی کړی.

 .5تنوع او هراړخیزتوب

موږ ته د خپل ځان او خپلې مخینې په اړه ووایی .دا موږ سره مرسته کوي پدې اړه ډیر څه
باندې پوهه شو چې د ویکټوریا لپاره کار کول څوک مالتړ کوي ترڅو ډاډ السته راشي موږ
هماغه معلومات او خدمات وړاندې کړو کوم چې اړین دي.
تاسې اړ نه یې دا پوښتنې ځواب کړئ .که تاسې یې ځواب کړئ ،ستاسې لخوا وړاندې
کیدونکي ټول تفصیالت محرم دي او د کارګومارونکو سره نه شریکیږي.

 .6ترالسه شوی غوښتنلیک

کله چې تاسې فورمه بشپړه کړئ ،یو پیغام به تایید کړي چې ستاسې غوښتنلیک ترالسه شو.
کله چې ستاسې حساب کارولو ته چمتو شي موږ به تاسې ته یو بریښنالیک ولیږو.
بیا وروسته تاسې کولی شئ د دندو لیدل او د دندو لپاره غوښتنه کول پیل کړئ.
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