
 

JobAccess is the national hub for workplace and 
employment information for people with disability, 
employers and service providers. 

1800 464 800  www.jobaccess.gov.au 

Available services and programmes for people with disability V.1.0           1890.06.16G - DARI 

 

 ورقه معلوماتی

 خدمات و پروگرام های موجوده برای اشخاص معلول
خدمات و پروگرام های زیادی برای اشخاص معلول غرض آماده ساختن ایشان برای یافتن و نگهداشتن یک کار وجود دارد، 

 بشمول؛

 .انگیزه های بیشتر را برای کارفرمایان بالقوه غرض استخدام اشخاص معلول فراهم می سازدسوبسیدهای معاش 

می تواند شما در قسمت مصارف رفت و آمد تان به کار، تحصیل، آموزش، کار داوطلبانه یا جستجوی کار  مدد معاش ترانسپورت

 .کمک کند درصورتیکه شما قادر به استفاده از ترانسپورت عامه نباشید

در قسمت پرداخت مصارف خدمات حمایت محل کار برای اشخاصیکه نیازمند دریافت کمک مداوم بخاطر کمک شخصی محل کار 

 .معلولیت یا مشکل صحی شان اند، کمک می کند

 .می تواند در قسمت پوشش مصارف تغیر مکان کمک کندمساعدت مالی تغیر مکان  جهت گرفتن یک پروگرام کار 

می تواند شما را کمک کند در صورتیکه زندگی تان شدیداً از ناحیه بیماری روحی متاثر ات استخدام راهنما دستیار شخصی و خدم

 .گردیده باشد، مساعدت مالی عاید را دریافت کنید، و شما ملزم به یافتن یک کار باشید

مجروحیت یا حالت صحی تان خطر  برای شما در صورتی مهیا می باشد که به سبب معلولیت،مساعدت احتمال از دست دادن کار 

 .از دست دادن کار تان موجود باشد

 .می تواند شما را کمک کند در صورتیکه بخواهید یک کار و بار جدید کوچک را آغاز کنیدپروگرام انگیزه کار و بار جدید 

معاش یا بی معاش بخاطر کسب می تواند شما را کمک کند در صورتیکه عالقمند انجام دادن یک کار با پروگرام ملی تجربه کار

 .تجربه، مهارت یا اعتماد کاری باشید

 .می تواند اشخاص را در قسمت آماده شدن برای کار و یافتن کار در ساحات دوردست کمک کند پروگرام انکشاف جامعه

 .تانرا تقویت بخشدمی تواند مهارتهای صحبت کردن، خواندن، نوشتن یا ریاضیات ابتدایی مهارتها برای تحصیل و استخدام 

 برای معلومات بیشتر راجع به هر یک از خدمات فوق، یا معلومات استخدام معلولین مناسب کارتان به ویب سایت 

www.jobaccess.gov.au  مراجعه کنید یا با مشاورJobAccess  زنگ بزنید 800 464 1800 به تیلفون شماره– 
 .مکالمات تیلفونی از موبایل ها برایتان هزینه بر می دارد
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