
ေန႔ေကာင္းရက္သာ အလုပ္မွာ 
သက္ၾကီးရြယ္အိုႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါဝင္ေသာ ရပ္ရြာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ငန္းသည္ 
ၾသစေၾတးလ်ား၏ အၾကီးဆံုးႏွင့္ အလွ်င္ျမန္ဆံုးတိုးတက္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ေမြးအလုပ္အကိုင္တိုးတက္မႈႏွင့္ မိမိေဒသႏွင့္ တကမၻာလံုးတြင္ 
လုပ္ငန္းမ်ားစြာ၌ မိမိ၏ကြ်မ္းက်င္မႈကို အသံုးခ်ႏိုင္မႈတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍သင့္အေနျဖင့္ 
အက်ိဳးရိွျပီး လုိအပ္ေနေသာ၊ လူတို႔၏ဘဝကို အမွန္တကယ္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစေသာ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုကို 
ရွာေဖြေနပါက ဤအလုပ္သည္ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္လွပါသည္။ 
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“တစ္ေန႔တာျပီးဆံုးလို႔ 
အလုပ္သမားေတြလာျပီး အလာပ သလာပ 
ေျပာတဲ့အခါမွာ အစားအေသာက္က 
ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတာပဲ 
လို႔ေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အိမ္အျပန္ 
မ်က္ႏွာပန္းလွပါတယ္” 

အန္းဂတ္စ္ ဝိႈက္၊ အလုပ္သင္ စားဖိုမႈး - 
ဘန္ဆီယာရြာအုပ္စု 

“ကြ်န္ေတာ္က လြတ္လပ္တဲ့သူပါ။ 
ကြ်န္ေတာ္က ကြ်န္ေတာ္ဆႏၵရိွတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ 
ေနရာမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ 
ဒါ့ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ ေတာ္ေတာ္ 
သက္ေတာင့္ သက္သာရိွျပီးေတာ့ 
အလုပ္နဲ႔ အိမ္နဲ႔အၾကားမွာ မွ်မွ်တတ 
ခ်ိန္ဆလို႔ရပါတယ္။” 

အူဖူအိုမာ ေမရီ အိုဂြန္နီယီ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးေထာ
က္ပံ့ကူညီမႈလုပ္သား - ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 

“ေဖာက္သည္ေတြ ေပ်ာ္ေနၾကတာ၊ 
ပံုမွန္ဘဝတစ္ခုလိုပဲ ေနႏိုင္ၾကတာၾကည့္ျပီး 
တစ္ျခားဘာမွ မေတြးနဲ႔အံုး 
သူတို႔တိုးတက္လာတာ ၾကည့္ရတာနဲ႔တင္ 
စိတ္ခ်မ္းသာလွပါျပီ။” 

ဂ်မ္းမာ ဂြ်န္ဆင္၊ အသင္းေခါင္းေဆာင္ - 
ကရမ္ေဖာင္ေဒးရွင္း 

တိုးတက္ၾကီးထြားလာေသာ လုပ္ငန္း 

၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ အသက္အရြယ္ၾကီးလာေသာ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား ၃.၅ သန္းေက်ာ္သည္ 
အေထာက္အကူျပဳဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား 
ငါးဦးတြင္ တစ္ဦးက မသန္စြမ္းမႈပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ရိွေနပါလိမ့္မည္။ လူအေျမာက္အမ်ားသည္ 
ဂရုတစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကူညီမႈတို႔ လိုအပ္လာပါလိမ့္မည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ ၈၀%ကို 
ရပ္ရြာအတြင္း၌ပင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ေမတၱာ၊ ဂရုဏာျဖင့္ ျပဳစုေပးႏိုင္သည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ၊ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ၊ 
စိတ္ရွည္ေသာ၊ ယံုၾကည္ရေသာသူမ်ားကို ရွာေဖြလွ်က္ရိွပါသည္။ ထိုအလုပ္ရွင္မ်ားသည္ 
ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈ၊ အခ်ိန္ကို စီမံခန္႔ခြဲတတ္ျပီး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုုင္သည့္ 
ကြ်မ္းက်င္မႈတို႔ကိုလည္း အေလးထားပါသည္။ 

သက္ၾကီးရြယ္အိုႏွင့္ မသန္စြမ္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ 
ရရိွႏိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 

သက္ၾကီးရြယ္အိုႏွင့္ မသန္စြမ္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက အသက္အရြယ္ 
ၾကီးရင့္သူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ၎တို႔ကို ျပဳစုေနသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားကို 
အကူအညီေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားက ဘဝအရည္အေသြး၊ အမွီအခိုကင္းမႈႏွင့္ 
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈတို႔ကို တိုးတက္ေစပါသည္။ 

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဤက႑က ကမ္းလွမ္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြပင္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းပံုစံႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
အေျမာက္အမ်ားရိွသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ 

လုပ္ငန္းအတြင္း အလုပ္ပံုစံ နမူနာမ်ား 

• တိုက္ရိုက္ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား) 
• ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး (လွ်ပ္စစ္လုပ္သားမ်ား၊ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား၊ ဥယဥ္မႈးမ်ား)
• စားသံုးသူဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
• လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား (လုပ္သားရွာေဖြသူ၊ လစာထုတ္ေပးသူအရာရိွ၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား)
• သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (ရံုးလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရး)
• မဟာမိတ္ က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ား (ခႏၶာကိုယ္ျပဳျပင္ကုထံုးပညာရွင္၊ နာလန္ထလူနာ 

ကုထံုးပညာရွင္၊ ေျခေထာက္ကုထံုးပညာရွင္၊ မွတ္ပံုတင္ သူနာျပဳ) 
• ဧည့္ခံေကြ်းေမြးမႈ
• က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
• အသင္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား 
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“ကြ်န္ေတာ္က အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ရတာ 
ၾကိဳက္တယ္။ ဘာလုပ္ရမယ္၊ ဘာကို 
ေမွ်ာ္လင့္ရမယ္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ 
မသိႏိုင္ဘူး။ ဒီလိုအလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ဖို႔ 
တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။” 

တြမ္ ဂေရး၊ အၾကီးတန္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ 
- ဂရင္းေအခါ 
မသန္စြမ္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 

“ကြ်န္မက မသန္စြမ္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွာ 
စိတ္အားသန္တယ္ဆိုတာ 
သေဘာေပါက္ပါျပီ။ မသန္စြမ္းေပမဲ့ 
သူတို႔ကို သာမာန္လူေတြလိုပဲ ဆက္ဆံဖို႔နဲ႔ 
သူတို႔ အေကာင္းဆံုးလုပ္ႏုိင္ဖို႔ 
အခြင့္အေရးရဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။” a

ဒက္ဗ္ ဒစ္ဂင္း၊ အန္ဒီအိုင္အက္စ္ 
ကူးေျပာင္းမႈမန္ေနဂ်ာ၊ ကာတြန္ဂူလ္ 
အေဘာရီဂ်င္းေဒသခံမ်ား 
ေဆးဝါးကုသမႈဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 

“အလုပ္မွာ ျပႆနာေျဖရွင္းရတဲ့ 
အပိုင္းကို အၾကိဳက္ဆံုးပဲ။ ျပႆနာကို 
ေျဖရွင္းလိုက္ျပီး လူေတြလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ 
ကိုက္ညီတဲ့ အေျဖတစ္ခု ရလိုက္ရင္ 
ေတာ္ေတာ္စိတ္ခ်မ္းသာ ရတယ္။” 

ပီတာ ဟာေဗး၊ မန္ေနဂ်ာ၊ 
မသန္စြမ္းသူယံုၾကည္မႈ

အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ 
အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ရွာေဖြေနေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အရည္အေသြးက 
တင္ကူးလိုအပ္ခ်က္မဟုတ္လွပါ။ အလုပ္ခြင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သင္အျဖစ္ လည္းေကာင္း 
သို႔မဟုတ္ အလုပ္ေပၚအေျခခံေသာ သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း မၾကာခဏပင္ 
သင္တန္းမ်ား ေပးပါသည္။ 

ရပ္ရြာတြင္းရိွ တီေအအက္ဖ္အီး (TAFE) သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ သင္တန္းအဖြဲ႔အစည္း 
(RTO) မွတဆင့္ တစ္ဦးခ်င္းေထာက္ပံ့ကူညီမႈ အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ၃ ကို 
ရယူျခင္းျဖင့္ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္သူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ 
အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းထားႏိုင္ပါသည္။ သင္တာဝန္ယူမည့္ 
အခန္းက႑အေပၚမူတည္၍ အလုပ္မဝင္မီ ေရွးဦးသူနာျပဳ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္လည္း 
လိုေကာင္းလိုႏိုင္ပါသည္။ 

သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းက႑တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ 
သူနာျပဳစုျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မွ်သာမကပဲ ေဒသတြင္း၊ 
ႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တိုင္ေအာင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္မ်ားျဖင့္ 
မတူညီေသာ လုပ္ငန္းပံုစံမ်ား၊ အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား စံုလင္စြာ ရိွပါသည္။ 
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သက္ၾကီးရြယ္အိုႏွင့္ မသန္စြမ္းသူေစာ
င့္ေရွာက္ေရးက႑တြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္ အရည္အေသြး တိုးတက္ေစမည့္ 
မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွပါသည္။

• တင္းၾကပ္မႈမရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန

• အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား 
အေျမာက္အမ်ားရိွျခင္း

• ဘ႑ာေရးခံစားခြင့္မ်ား - လစာသတ္မွတ္ခ်က္ 
သို႔မဟုတ္ ထပ္တိုးခံစားခြင့္မ်ား 
(အလုပ္ရွင္ေပၚမူတည္၍)

• သင္တန္းႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ 
အေထာက္အပံ့

• ေရရွည္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး စိတ္ခ်ရမႈ 

• စိတ္ဝင္စားဘြယ္ေကာင္းေသာ အလုပ္အကိုင္ 
လမ္းေၾကာင္း

• အလုပ္ႏွင့္ ဘဝ ဟန္ခ်က္ညီသည့္ 
အခြင့္အလမ္း

• လုပ္ငန္းခြင္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား 

ဘယ္က စရမလဲ  

လူအမ်ားစုက သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ထားျခင္းျဖ
င့္ စတင္ၾကပါသည္။ လက္မွတ္ရ သင္တန္းပို႔ခ်သူ အေျမာက္အမ်ား 
သင္တို႔ေနထုိင္ရာ ေဒသတြင္ ရိွၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားကေတာ့ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင္တန္းေပးေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားကို ရွာေဖြၾကသည္။ 
ထိုအလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္အရည္အေသြး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေပးၾကပါသည္။ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ 
လုပ္အားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ေနရာခ်ထားမႈ 
အခြင့္အလမ္းအတြက္ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

မိမိေဒသတြင္းရိွ သက္ၾကီးရြယ္အိုႏွင့္ မသန္စြမ္းသူေစာင့္ေရွာက္ေရးဝ
န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
သို႔မဟုတ္ မိမ္ိတို႔ ရပ္ရြာ အတြင္းရိွ အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ားျဖင့္ 
ဆက္သြယ္၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ေစာင့္ၾကည့္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ 

www.communityindustrygroup.org.au
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