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 ورقة الوقائع

 الخدمات والبرامج المتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة
هناك العديد من الخدمات والبرامج المتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة لمساعدتهم على االستعداد للوظيفة والعثور عليها والحفاظ عليها. 

 وتشمل؛

 تعطي أرباب العمل المحتملين حافزا إضافيا لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة. Wage Subsidiesمعونات دعم األجور 

يمكن أن تساعد في دفع تكاليف خدمات الدعم  Work Based Personal Assistanceالمساعدة الشخصية الخاصة بالعمل 

 يجة إعاقتهم أو حالتهم الطبية.في مكان العمل لألشخاص الذين يحتاجون مساعدة منتظمة نت

يمكن أن تساعدك على تغطية تكاليف التنقل من وإلى مكان العمل أو الدراسة أو العمل  Transport Allowanceعالوة التنقل 
 إذا كنت غير قادر على استخدام وسائل النقل العام. التطوعي أو البحث عن عمل

 The Relocation Assistance to Take Up a Job programmeرنامج المساعدة على االنتقال لشغل وظيفة ب
 يمكن أن يساعد في سداد تكاليف تغيير محل سكناك.

يمكن  Personal Helpers and Mentors Employment Servicesخدمات توظيف مساعدين وموجهين شخصيين 
م دخل مؤهل، وكان مطلوبا منك العثور على أن تساعدك إذا كانت حياتك متأثرة بشكل شديد نتيجة مرض عقلي، وكنت تتلقى دع

 وظيفة.

متاحة إذا كنت تواجه خطر فقدان وظيفتك نتيجة إلعاقتك  Job in Jeopardy assistanceمساعدة الوظيفة المعرضة للخطر 
 أو إصابتك أو حالتك الصحية.

كنت ترغب في تشغيل عمل  يمكنها المساعدة إذا New Enterprise Incentive Schemeخطة حوافز المشروع الجديد 
 تجاري صغير جديد.

يمكن أن يساعد إذا كنت ترغب بالقيام بخبرة  National Work Experience Programmeبرنامج خبرة العمل الوطنية 
 عملية مدفوعة األجر أو غير مدفوعة األجر لمساعدتك على اكتساب المهارات والثقة أثناء العمل.

يساعد األشخاص في االستعداد للعمل والعثور على  Community Development Programme برنامج تنمية المجتمع

 وظائف في المناطق النائية من أستراليا.

يمكن أن تساعد في تحسين مهاراتك في المحادثة  Skills for Education and Employmentالمهارات للتعليم وللتوظيف 
 سية.والقراءة والكتابة ومهارات الرياضيات األسا

إذا كنت تريد المزيد من المعلومات حول أي من هذه الخدمات، أو للحصول على معلومات توظيف ذوي اإلعاقة بشكل مفصل، 
تفرض  - 800 464 1800على الرقم  JobAccessأو اتصل بمستشار  www.jobaccess.gov.auاالنترنت  موقعبزيارة  قم

 رسوم اتصال على المكالمات من الهواتف النقالة.


