
دارای مجوز از دولت ویکتوریا، Treasury Place 1، ملبورن 

برای کار درخواست دهید

1. ثبت نام کنید
از vic.gov.au/workingforvictoria بازدید کنید.

'من جویای کار هستم' را انتخاب کنید. 

روی 'من برای کار درخواست می دهم' کلیک کنید.

آنگاه از طریق Sidekicker به بازار کار برای مشاغل ویکتوریا هدایت 

می شوید. 

6 گام ساده

2. حساب کاربری خود را بسازید
مشخصات خود از جمله شماره تماس صحیح و ایمیل خود را 

وارد کنید. 

'ثبت نام را شروع کنید' را انتخاب کنید.

3. به ما درباره حق )اجازه( کار خود بگویید
برای اینکه واجد شرایط باشید الزم است که اجازه کار در استرالیا را داشته باشید. 

اگر ویزا دارید ببینید که آیا محدودیت ساعات کاری دارید؟

می توانید به ما بگویید که چند ساعت در هفته می توانید کار کنید و چه مدت جویای کار 

بوده اید. 
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5. تنوع قومیتی و همه شمولی
به ما درباره خود و پیشینه خود بیشتر بگویید. دلیل آن این است که به ما کمک شود تا 

بدانیم Working for Victoria از چه کسانی حمایت می کند تا مطمئن شویم که اطالعات 

و خدمات مورد نیاز را ارائه می کنیم.

شما مجبور نیستید که به این پرسشها پاسخ دهید. در صورت دادن پاسخ، هر اطالعاتی که 

ارائه بدهید محرمانه باقی خواهد ماند و به کارفرمایان داده نخواهد شد. 

6. درخواست دریافت شد
پس از آنکه فرم را تکمیل کردید، یک پیام مبنی بر تایید دریافت درخواست شما ارسال 

خواهد شد. 

وقتی که حساب شما آماده استفاده شد، یک ایمیل برای شما می فرستیم. آنگاه می توانید 

مالحظه کنید و درخواست این مشاغل را بدهید. 

چطور برای فرصتهای شغلی ثبت نام کنید

4. سابقه کاری و صالحیتهای شغلی 
در اینجا این فرصت را دارید که مهارتها و تجربه های خود را به کارفرماهای بالقوه 

نشان دهید. 

تا می توانید اطالعات بیشتری ارائه دهید تا مطمئن شوید که به همه مشاغلی که برای شما 
مناسب است مرتبط می شوید. 

سطح تحصیالت خود را انتخاب کنید. ممکن از شما خواسته شود که جزئیات بیشتری از 

صالحیتهای کاری خود وارد کنید.

مشاغلی که پیشتر داشته اید از جمله نوع کار و صنعت مربوطه را را فهرست کنید. 

برای مشاهده چند نمونه به نقشهای معمول مراجعه کنید. 

روی تجربه را وارد کنید کلیک کنید. هر تعداد می توانید شغل و صنعت را وارد کنید - 

این کار به کارفرمایان کمک می کند تا تمام تجارب شما را ببینند و شانس بدست آوردن 

فرصتهای شغلی مناسب شما برای شما باال می رود. 

همچنین می توانید تمایل خود را برای کار در صنعتی که قبال در آن کار نکرده اید ابراز کنید. 


