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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 
ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΝΕΑΡΑ 
ΑΤΟΜΑ;  
Το κατάλληλο άτομο για την επιχείρησή σας θα μπορούσε να είναι ένα νεαρό άτομο με αναπηρία. 

Υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες της Αυστραλιανής Κυβέρνησης που διατίθενται να σας βοηθήσουν να 

βρείτε και να κρατήσετε στην εργασία ένα νεαρό άτομο που έχει αναπηρία. 

Οι Υπηρεσίες Απασχόλησης για Αναπήρους (Disability Employment Services (DES)) μπορούν να 

σας παρέχουν μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες, που συμπεριλαμβάνουν βοήθεια να απασχολείσετε 

και να κρατήσετε στη δουλειά νέους με αναπηρία. Είναι συνεργεία-υπεργολαβών για κυβερνητικές 

υπηρεσίες απασχόλησης και υποστήριξης και βοηθούν επιλέξιμα άτομα με αναπηρία, τραυματισμό ή με 

θέματα υγείας να βρουν και να κρατήσουν μια εργασία. 

Το Πρόγραμμα Κοινοτικής Ανάπτυξης (Community Development Programme (CDP)) μπορεί να 

βοηθήσει με την εύρεση κατάλληλου προσωπικού για όσους διαμένουν σε απόμακρα μέρη της 

Αυστραλίας και αναζητούν να προσλάβουν νέους εργαζόμενους με αναπηρία. 

Η Μαθητεία και η Πρακτική Εξάσκηση μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος να προσελκύσετε, να 

εκπαιδεύσετε και να διατηρήσετε εργαζόμενους που αυτό μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος για να 

προσελκύσουν, να εκπαιδεύσουν και να διατηρήσουν τους εργαζόμενους να ανταποκρίνονται στις 

ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας σας. 

 Ένα Αυστραλιανό Πρόγραμμα Μαθητείας έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτο για να 

ικανοποιήσει τις δικές σας ανάγκες σας καθώς και των εργαζομένων. 

 Το Πρόγραμμα Μισθολογικής Στήριξης Αυστραλών Μαθητευόμενων Εργατών (Disabled 

Australian Apprentice Wage Support (DAAWS) είναι μια πληρωμή που μπορεί να σας βοηθήσει 

να βεβαιωθείτε ότι ο μαθητευόμενός σας με αναπηρία μπορεί να συμμετέχει πλήρως στη 

μαθητεία τους. Το DAAWS είναι επίσης στη διάθεσή σας αν ο Αυστραλός μαθητευόμενός σας 

μείνει ανάπηρος κατά τη διάρκεια της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το JobAccess στο www.jobaccess.gov.au ή καλέστε 

Σύμβουλο του JobAccess στο 1800 464 800 – υπάρχουν χρεώσεις για τηλεφωνήματα από κινητά. 

 


