
 

වික්ටෝරියා රැකියා උප්ේශකයින්ට 

්ේශීය සහය හා පුහුණුව සඳහා ඔබව 

සම්බන්ධ කිරී්ෙන් ඔබට රැකියාවක 

්සායා ගැනීෙට උදවු විය හැකිය. 

 

වික්ටෝරියා රැකියා උප්ේශකයින් විසින් 

සපයනු ලබන ්ේවාවන් ්ොනවාද? 

වික්ටෝරියා රැකියා උප්ේශකයින්, රැකියා 

් ායන අයට ් ාරතුරු, උප්ෙස්  හ නිවැරදි 

්ස්වාවන්  ම්බන්ධ කර  හ්යෝගය ෙකවයි. 

වික්ටෝරියා ප්රාන් ්ේ ප්රා්ේශීය 

ප්රජාවන්ි වික්ටෝරියා රැකියා 

උප්ේශකයින් 100 කට වඩා වැඩ කරති. 

 

වික්ටෝරියා රැකියා උප්ේශකයින්, 

ඔවුන්්ේ ්ේවය ලබා ්දන්්න් 

්කා්ේද? 

වික්ටෝරියා රැකියා උප්ේශකයින්, 

්ෙල්බර්න්න්ි කලාපීය හා අගනගර වල 

ප්රාන් ය පුරා ප්රජාවන්  ෙග වැඩ කරති. 

ඔවුන් පුස් කාල, කරීඩා  ොජ  හ  ාප්පු 

ෙධ්යස්ථාන වැනි ප්රජා ස්ථාන වල මිනිසුන් 

මුණගැසී,  රැකියාවක ් ායා ගැනීෙට ඇති 

 ම්පත් හා ්ස්වා ගැන  ෑෙ ්ෙනාෙ ෙැනුවත් 

කිරීෙට වග බලා ගනී. 

 

වික්ටෝරියා රැකියා උප්ේශකයින්ට 

ඔබට සහය විය හැක්ක ්ක්ේද? 

ඔබ රැකියාවක ් ායන්්න් නම්, වික්ටෝරියා 

රැකියා උප්ේශක්යකුට ඔබට එය ආරම්භ 

කිරීෙට උෙවු විය හැකිය. 

 

• රැකියා වික්ටෝරියා හබ් හරහා රැකියා  ඳහා 

අයදුම් කිරීෙට අපට ඔබට උෙවු කළ හැකිය. 

• ඔබට වැඩි  හ්යෝගයක අවශ්ය නම්, CV  හ 

 ම්මුඛ පරීකෂණ කු ල ා වැනි ආධාරක 

්ස්වා ලබා දිය හැකි රැකියා වික්ටෝරියා  

 

 

 

හවුල් කරු්වකු හා  ම්බන්ධ වී අපට 

රැකියාවක ් ායා ගැනීෙට උෙවු කළ හැකිය. 

• වැඩ  හ ඉ්ගනුම් ෙධ්යස්ථාන, TAFE 

නිපුණ ා  හ රැකියා ෙධ්යස්ථාන  හ 

ආධුනිකත්ව පුහුණුව තුළින් අපට ඔබව 

කු ල ා හා පුහුණු ෙධ්යස්ථාන  ෙඟ 

 ම්බන්ධ කළ හැකිය. 

 

වික්ටෝරියා රැකියා ්ේවාව (Jobs 

Victoria) ගැන වැඩි විේතර :  

• රැකියා ් ායන්නන්ට  හාය ්ේ 

• රැකියා ් ායන්නන් කු ල ා හා  

පුහුණුව  ෙඟ  ම්බන්ධ කරයි 

• ්ේශීය ්ස්වකයින්  ෙඟ ේයාපාර 

ඒකාබේධ කරයි. 

• අත්යවශ්ය අයට රැකියා උත්පාෙනය 

කරයි. 

 

අපි වික්ටෝරියානු රැකියා ් ායන්නන්  හ 

්ස්වා ්යෝජකයන්ට ්පෞේගලිකව, 

අන් ර්න්ජාලය හරහා  හ දුරකථන්යන් 

 හාය ්ෙමු. 

 

කෂණික දුර අංකය: 1300 208 575  

විේුත් තැපෑල: info@jobs.vic.gov.au   

්වබ් අඩවිය: jobs.vic.gov.au  

 

ඔ්බ් ්ේශීය රැකියා උප්ේශකයින් අදෙ 

අෙතන්න   

Call:  03 8892 1359 
Email:  jobsadvocate@boxhill.edu.au 
boxhill.edu.au/job-advocate-program    
 

 ෑෙ  ති්ේ දිනකෙ ෙධ්යහ්න 12 ට අප්ේ 

ඉංේරීසි භාෂා්වන් ්ක්රන zoom ් ාරතුරු 

 ැසි හා  ම්බන්ධ වන්න.  

සිංහල  ැසිය  ඳහා  ෑෙ බ්රහස්පතින්ො 

දිනකෙ  ව  2 ට එකවන්න 

 
Zoom Meeting ID # 931 820 8385  
Password: boxhill 

 

                      

  

Jobs Victoria  

Advocates   

   


