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 معلوماتی ورقه

 هستید؟ جوان اشخاص استخدام به عالقمند کارفرمای یک شما آیا

خدمات رایگان دولتی آسترالیا موجود است که می تواند شما . شخص درست برای تجارت تان ممکن است یک فرد جوان معلول باشد

 .قسمت یافتن و نگهداشتن یک کارگر جوان معلول کمک کندرا در 

تواند یک سلسله خدمات رایگان، بشمول کمک در استخدام و نگهداشتن کارگران جوان معلول، می ( DES) خدمات استخدام معلولین

معلولیت، مجروحیت یا مشکالت ایشان قراردادی های دولتی ارائه کننده خدمات و حمایت اند که اشخاص دچار . را برایتان ارائه کند

 .صحی واجد شرایط را در قسمت یافتن و نگهداشتن کار کمک می کنند

تواند شما را در قسمت یافتن کارمندان درست کمک کند در صورتیکه در ساحات دوردست می ( CDP) پروگرام انکشاف جامعه

 .آسترالیا زندگی کنید و در جستجوی یک کارگر جوان معلول باشید

تواند یک طریقه خوب جلب، آموزش و نگهداشتن کارگران جهت برآورده ساختن ضروریات تجارت و می موزی و شاگردی ها کارآ

 .صنعت تان باشد

 بشکل انعطاف پذیر تنظیم گردیده است تا ضروریات شما و کارمندان را برآورده سازد پروگرام شاگردی آسترالیا. 

 حمایت معاش شاگرد های آسترالیایی معلول (DAAWS ) یک مساعدت مالی برای اطمینان بخشیدن شماست تا بدانید که

همچنان در صورتی برای شما  DAAWS. شاگرد معلول شما می تواند در پروگرام شاگردی خویش فعاالنه شرکت می کند

 .موجود است که شاگرد آسترالیایی تان در طی دوره شاگردی یا کارآموزی اش معلول گردد

 

مراجعه کنید یا با  www.jobaccess.gov.au برای کسب معلومات بیشتر راجع به هریک از این خدمات، به ویب سایت 

 .مکالمات تیلفونی از موبایل ها برایتان هزینه بر می دارد –زنگ بزنید 800 464 1800 به تیلفون شماره  JobAccessمشاور 

 

 

 


