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 معلوماتی ورقه

 معلول اشخاص استخدام
یعنی مزایای بیشتر از صرف ُپر  –زمانیکه یک شخص معلول را استخدام می کنید، از یک سلسله مزایای تجارتی مستفید می گردید 

 :کارگران معلول دارای مشخصات ذیل اند. این مزایا توسط تحقیقات آسترالیایی و بین المللی به اثبات رسیده است. کردن یک ُپست

 

  اشخاص معلول کمتر رخصتی ضرورت و مریضی می گیرند و میزان باقی ماندن در عین کار شان نسبت به  –قابل اعتماد

 .ن دیگر طوالنی تر استکارگرا

  اشخاص معلول بعد از گرفتن یک کار درست، دارای عین میزان تولید مانند کارگران دیگر می باشند –میزان تولید. 

  میزان واقعات و حادثات اشخاص معلول . استخدام، بیمه و مصارف جبران خسارت اشخاص معلول پائینتر است –باصرفه

 .سبت به دیگر کارگران کمتر می باشدبرای جبران خسارت در محل کار ن

  اشخاص معلول روابط مستحکم را با مشتریان ایجاد می کنند، و روحیه و وفاداری کارمندان را از طریق  –مفید برای تجارت

کاهش در میزان ترک کار، استخدام و آموزش سبب پس انداز های حقیقی . ایجاد یک قوای بشری متنوع تقویت می بخشند

نیک برای یک شرکت در میان کارمندان،  استخدام کردن اشخاص معلول باعث کسب شهرت. برای یک شرکت می گردد

 . معرفی شدن بحیث یک شرکت دوستدار معلولین یک طریقه خوب ترویج کار و بار می باشد. مشتریان و جامعه می گردد

 

 اداره کردن افشای معلومات

م قانونی برای افشا کردن معلولیت ایشان هیچگونه الزا. کارگر شما حق دارد انتخاب کند که معلولیت خویشرا برایتان افشا کند یا نکند

 .شان برای کارفرما ندارند مگر اینکه معلولیت ایشان روی توانایی انجام دادن وظایف شان تاثیر گذار باشد

اگر یک کارگر معلولیت خویشرا برای شما افشا کند، . معلومات راجع به معلولیت کارگران حاوی معلومات شخصی حساس می باشد

ه امکانات آموزش یا تعدیالت مناسب مربوط به کار وی را مد نظر گیرید تا ضروریات کاری وی را رعایت کرده شما باید راجع ب

 . باشید

 انعطاف پذیری محل کار 

انعطاف پذیر بودن در مورد ترتیبات کار می تواند سازمان شما را در قسمت جلب و نگهداری کارگران، بشمول اشخاص معلول، 

یک کارمند معلول باید در محل کارتان تعدیالت وارد کنید یا وسایل خاص بخرید، ممکن است مصارف تان  اگر بخاطر. کمک کند

 .قابل جبران باشد( EAF)توسط صندوق مساعدت استخدام 

 به ویب سایت  JobAccessو استخدام معلولین را از طریق  EAFمی توانید معلومات بیشتر راجع به 

www.jobaccess.gov.au  بدست آرید یا باJobAccess  مکالمات  –زنگ بزنید 800 464 1800 به تیلفون شماره

     .تیلفونی از موبایل ها برایتان هزینه بر می دارد


