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 کام ےک ل�ی درخواست دینا

1۔ رجس�ٹ کریں 
۔ vic.gov.au/workingforvictoria پر جائ�ی

۔  ‘I’m looking for work’ چن�ی

‘Apply for work’ پر کلک کریں۔ 

یہ لنک آپ کو Sidekicker ےک ذریےع ورکنگ فار وکٹوریا یک روزگار یک مارکیٹ 
پلیس تک ےل جا�ئ گا۔

6 آسان مراحل

2۔ اپنا اکاؤنٹ بنائ�ی
اپ�ن تفصیالت این�ٹ کریں جن م�ی آپ کا درست فون نم�ب اور ای میل بیھ ہو۔ 

۔ ‘Start registration’ چن�ی

3۔ ہم�ی اپ�ن کام ےک حقوق ےک بارے م�ی بتائ�ی 
۔  یلیا م�ی کام ےک حقوق ہو�ن چاہی�ئ مدد کا اہل ہو�ن ےک ل�ی آپ ےک پاس آس�ٹ

اگر آپ ویزے پر ہ�ی تو چیک کریں کہ کیا آپ کو رصف محدود گھنٹوں تک کام یک اجازت ہے۔

آپ ہم�ی بتا سک�ت ہ�ی کہ آپ ہف�ت م�ی کت�ن گھن�ٹ کام کر سک�ت ہ�ی اور آپ کت�ن عرےص ےس کام ڈھونڈ 
۔  رہے ہ�ی
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یک کرنا  5۔ تنّوع اور سب کو �ش
۔ اس ےس ہم�ی یہ بہ�ت سمجھ�ن  ہم�ی اپ�ن بارے م�ی اور اپ�ن پس منظر ےک بارے م�ی مزید تفصیل بتائ�ی
م�ی مدد مل�ت ہے کہ ورکنگ فار وکٹوریا کن لوگوں یک مدد کر رہا ہے تاکہ ہم یہ یقی�ن بنائ�ی کہ ہم 

۔  ورت معلومات اور خدمات پیش کر رہے ہ�ی حسب �ن

وری نہ�ی ہے۔ اگر آپ جواب دیں تو آپ یک دی ہو�ئ تمام  آپ ےک ل�ی ان سواالت ےک جواب دینا �ن
۔ 

گ
تفصیالت کو بصیغۂ راز رکھا جا�ئ گا اور یہ آجروں کو نہ�ی دی جائ�ی یک

6۔ موصول شدہ درخواست 
 کہ آپ یک درخواست موصول ہو 

گ
آپ ےک فارم مکمل کر لی�ن پر، ایک پیغام ےک ذریےع تصدیق مےل یک

گ�ئ ہے۔

۔ پھر آپ مالزمت�ی 
گ

جب آپ کا اکاؤنٹ استعمال ےک ل�ی تیار ہو جا�ئ گا تو ہم آپ کو ای میل بھیج�ی ےک
۔ 

گ
وع کر سک�ی ےک دیکھنا اور ان ےک ل�ی درخواست دینا �ش

مالزمت ےک مواقع ےک ل�ی اپنا نام کیےس لکھوائ�ی

ن  4۔ ما�ن م�ی مالزمت�ی اور کوالیفکیش�ن
یہ آپ ےک ل�ی ممکنہ آجروں ےک سام�ن اپ�ن مہارت�ی اور تجربہ پیش کر�ن کا موقع ہے۔

 
گ

زیادہ ےس زیادہ تفصیل شامل کریں تاکہ یہ یقی�ن ہو جا�ئ کہ آپ ان تمام مالزمتوں ےس کنیکٹ ہوں ےک
۔  جو آپ ےک ل�ی مناسب ہ�ی

ن یک مزید تفصیل این�ٹ کر�ن کو کہا جا سکتا ہے۔ ۔ آپ ےس اپ�ن کوالیفکیش�ن اپ�ن تعلیم یک سطح چن�ی

۔ مثالوں ےک ل�ی  ، مالزمت یک قسم اور شعبہ بیھ لکھ�ی وہ مالزمت�ی لکھ�ی جو آپ پہےل کر چےک ہ�ی
۔ ‘Common roles’ دیکھ�ی

مزید گزشتہ مالزمتوں ےک ذکر ےک ل�ی ‘Add experience’ پر کلک کریں۔ جت�ن زیادہ مالزمت�ی اور شع�ب 
لکھنا ممکن ہو، لکھ دیں- اس ےس آجروں کو آپ کا تمام تجربہ دیکھ�ن کو ملتا ہے اور مالزمت ےک وہ 

مواقع بڑھ جا�ت ہ�ی جن ےک ساتھ آپ کو میچ کیا جا�ئ گا۔

آپ یہ ذکر بیھ کر سک�ت ہ�ی کہ آپ کیس ایےس شع�ب م�ی کام کر�ن م�ی دلچس�پ رکھ�ت ہ�ی جس م�ی آپ 
�ن پہےل کام نہ�ی کیا۔ 


