
Pekerjaan dan Pelatihan
Jika Anda ingin mencari pekerjaan atau memulai 
kursus pelatihan, kami dapat membantu. Kami dapat 
mendukung Anda dengan cara:

• memastikan pelatihan atau pekerjaan apa yang ingin 
Anda lakukan

• menemukan kursus-kursus pelatihan yang dapat 
membantu Anda mempelajari ketrampilan-
ketrampilan baru

• membantu Anda menyusun sebuah daftar riwayat 
hidup (CV)

• berbicara dengan penyelenggara kursus pelatihan 
atau majikan atas nama Anda

• melamar pekerjaan

• melatih dan mempersiapkan diri untuk 
wawancara kerja

• mendapatkan hal-hal yang Anda butuhkan untuk 
memulai pekerjaan Anda

• mendukung Anda sesudah Anda mendapatkan 
pekerjaan.

Untuk orang-orang yang terkena dampak langsung 
dari serangan-serangan terhadap mesjid

Mohon berbicara dengan manajer kasus Anda 

apabila Anda tertarik dengan pilihan-pilihan ini 

atau apabila ada hal lain yang Anda butuhkan.

Belajar atau meningkatkan 
Bahasa Inggris Anda
Kami dapat menghubungkan Anda dengan kursus yang 
cocok bagi Anda, untuk membantu Anda belajar dan 
meningkatkan Bahasa Inggris Anda.

• Kursus dapat bersifat penuh waktu atau paruh 
waktu (hanya beberapa jam seminggu) dan 
berfokus pada sejumlah ketrampilan, tergantung 
pada kebutuhan Anda:

• berbicara dan mendengarkan

• menulis dan tata bahasa

• meningkatkan penggunaan Bahasa Inggris serta 
ketrampilan percakapan Anda

Kelas-kelas kelompok tersedia pada waktu yang 
berbeda di siang hari, atau pada malam hari jika itu 
lebih mudah bagi Anda.

Bantuan untuk 
mendapatkan ketrampilan 
yang anda butuhkan
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Mendapatkan surat izin 
mengemudi Anda
Kami dapat membantu Anda untuk mendapatkan 
SIM Anda. Tidak jadi masalah bagaimana tingkat 
kemampuan mengemudi Anda, bahkan jika Anda belum 
pernah mengemudi. Kami akan mengatur dukungan agar 
Anda bisa:

• mempelajari peraturan lalu lintas (Road Code), 
menempuh ujian teori SIM Anda dan belajar segala 
sesuatu yang Anda butuhkan untuk mengemudi di 
Selandia Baru

• belajar mengemudi bersama dengan pengemudi-
pengemudi yang berpengalaman, berlatih 
mengemudi dan menjadi percaya diri saat 
mengemudi di jalan umum

• menentukan tanggal untuk ujian SIM terbatas dan 
ujian SIM penuh Anda

Anda tidak perlu memiliki mobil sendiri, para instruktur 
memiliki mobil yang dapat Anda gunakan saat mengikuti 
les mengemudi.

Les mengemudi biasanya berlangsung selama satu jam, 
waktunya yang sesuai dengan waktu Anda. Anda dapat 
mengikuti sebanyak les yang Anda butuhkan.

Mengelola keuangan Anda
Kami dapat mengatur agar Anda dapat berbicara 
dengan seseorang yang dapat membantu Anda 
mengelola keuangan Anda dengan cara yang cocok 
bagi Anda, termasuk dalam hal-hal berikut:

• membuka dan menggunakan rekening bank

• mengelola keuangan dan mengelola pembayaran 
yang Anda terima

• membuat rencana untuk menyusun anggaran dan 
membayar tagihan

Kami akan memastikan bahwa kami mencari waktu 
yang tepat untuk Anda bertemu.

Apa pun yang Anda beri tahu kepada orang itu tentang 
keuangan Anda bersifat pribadi dan akan dijaga 
kerahasiaannya. Mereka tidak akan membagikannya 
kepada siapa pun.

Kami ada di sini untuk 
menolong Anda dan 
keluarga Anda
Apabila Anda sudah siap, kami dapat membantu dengan 
dukungan praktis yang mungkin Anda butuhkan. Ini 
dapat berupa bantuan untuk belajar Bahasa Inggris, 
mendapatkan SIM atau mengelola keuangan Anda. Jika 
Anda mau, kami juga dapat membantu Anda dalam 
mencari pekerjaan. Anda dapat memutuskan apa yang 
Anda butuhkan, semuanya terserah Anda. 

Kami akan mengatur semuanya untuk Anda, termasuk 
menanggung semua biayanya. Yang Anda perlu 
lakukan hanyalah berbicara kepada kami. Kami akan 
menghubungkan Anda dengan orang-orang yang 
tepat yang akan bekerja bersama Anda sesuai dengan 
kecepatan yang Anda inginkan.

Kami ingin agar Anda merasa nyaman dan didukung, 
jadi apabila Anda lebih suka mengikuti sesi kelompok 
itu tidak ada masalah, itu bisa kami atur. Apabila Anda 
lebih suka sesi perorangan kami juga bisa mengaturnya. 
Yang penting, apa pun yang paling cocok untuk Anda 
dan keluarga Anda.

Mohon berbicara dengan manajer kasus Anda 

apabila Anda tertarik dengan pilihan-pilihan ini 

atau apabila ada hal lain yang Anda butuhkan.


