Burmese

အလုပ္အကိုင္ သို႔ လမ္းေႀကာင္းမ်ား
ဒုကၡသည္မ်ားအလုပ္အကိုင္ရွာေတြ႔ရရွိရန္ကူညီျခင္း

Pathways to Employment
Helping former refugees find work
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သင္႔အတြက္ကၽြႏု္ပ္တို႔
လုပ္ေပးႏုိင္ေသာအရာမ်ား
ɠɠ သင္၏ အဂၤလိပ္ဘာသာ အဆင္႔က္ု အကဲျဖတ္ျခင္း
ႏွင္႔ သင္၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း

ɠɠ အလုပ္အကိုင္ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာသင္၏ ပန္းတိုင္မ်ားကို
ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္း

ɠɠ သင္တန္းမ်ား ႏွင႔္ အက်ိဳးေဆာင္းအဖြဲ႔ မ်ား ဆိင
ု ရ
္ ာ
အခ်က္အလက္မ်ား ရွာယူေပးျခင္း

ɠɠ လူေတြ႔ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအတြက္ သင္႔အားျပင္ဆင္ျခင္း
ɠɠ ဒုကၡသည္ ဆိုင္ရာ ေနာက္ခံရွိ လူမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ရန္
အလုပ္ရွင္မ်ားအား ေျပာဆို အားေပး တိုက္တြန္း ျခင္း

ɠɠ သင္႔အား အလုပ္ေလွ်ာက္ရာတြင္ ကူညီျခင္း

သင္ဟာ
ɠɠ ဒုကၡသည္ ဆိုင္ရာ ေနာက္ခံရွိသူလား
ɠɠ လက္ရွိ တြင္ အစိုးရေထာက္ပံ႔ေၾကး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ရရွိေနသလား
ɠɠ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ႏွင္႔ ၆၄ ႏွစ္အၾကားရွိသူလား

သင္၏အေႀကာင္းအရာမ်ား
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သင္လိုအပ္ေနသလား
ɠɠ အလုပ္အကိုင္ႏွင္႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ သင္၏
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲ လိုပါသလား

ɠɠ နယူးဇီလန္၏ လုပ္ငန္းခြင္ ဓေလ႔ထံုးတမ္း ႏွင္႔ အလုပ္အကိုင္
ေစ်းကြက္ကို နားလည္ သေဘာ ေပါက္ လိုပါသလား

ɠɠ နယူးဇီလန္ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခု သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္
ေလ႔လာ လိုပါသလား

ɠɠ လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳ ရလုိပါသလား
ɠɠ မိမက
ိ ယ
ုိ က
္ ုိ ယံၾု ကည္စတ
ိ ခ
္ ်မႈ တိးု ပြားေစျပီး စိတအ
္ ား ထက္
သန္မက
ႈ ုိ ထိနး္ သိမး္ လိပ
ု ါသလား

ɠɠ အလုပ္ရရွိရန္ အကူအညီ ရယူလိုပါသလား

ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရမလဲ
အလုပ္အကိုင္ သို႔ လမ္းေႀကာင္းမ်ား အစီအစဥ္ တြင္ စာရင္း
သြင္းရန္ သင္႔အေနျဖင္႔

ɠɠ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကို ဖုန္းဆက္ပါ
ɠɠ ကြၽႏု္ုပ္တို ့ရုံးကို လာပါ။

အသစ္တစ္ဖန္ စတင္ျခင္း
ႏိုင္ႏုိင္ထြန္း သည္ အခ်က္အျပဳတ္ အေတြ႔အ ၾကံဳ
ရွိ ျပီး အလုပ္ လိုခ်င္ေနခ႔ဲသည္။ ၾကက္ေျခနီ အသင္း
မွ သူ႔အား အခ်က္ အျပဳတ္ သင္တန္း တက္ခြင္႔ ရ
ရန္ ႏွင္႔ အျမဲတမ္း ဝန္ထမ္း စားဖိုမွဴး အျဖစ္ အလုပ္
ရရန္ ကူညီေပးခဲ႔သည္။
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ဆက္သြယ္ရန္
Email hello@redcross.org.nz
Website www.redcross.org.nz/refugee-services
Offices
Waikato
Auckland
422 Te Rapa Road
33 Lambie Drive
Hamilton
Manukau
07 849 0285
Auckland
09 262 0942
Wellington
Level 2, 39 Webb Street
Manawatu
Wellington
245 Main Street
04 805 0304
Palmerston North
06 355 1415
Nelson
Level 1, 132-134
Bridge Street
Nelson
03 548 4978
New Zealand Red Cross, National Office
69 Molesworth Street, Thorndon
PO Box 12-140,
Wellington 6144
Freephone 0800 733 276

NEW ZEALAND RED CROSS’ MISSION IS TO IMPROVE THE
LIVES OF VULNERABLE PEOPLE BY MOBILISING THE POWER
OF HUMANITY AND ENHANCING COMMUNITY RESILIENCE.

www.redcross.org.nz
အလုပ္အကိုင္ သို႔ လမ္းေႀကာင္းမ်ား အစီအစဥ္ ကို ဝါခ္ အဲန္ အင္ခမ္း
မွ ေထာက္ခံပ႔ံပိုး သည္။

