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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  
 
Διατίθενται πολλές υπηρεσίες και προγράμματα για άτομα με κάποια αναπηρία για να βοηθηθούν στην 
προετοιμασία, στην αναζήτηση και στη διατήρηση μιας δουλειάς. Συμπεριλαμβάνουν:  
 
Μισθολογικές Επιδοτήσεις δίνουν σε εργοδότες το κίνητρο να προσλάβουν άτομα με κάποια αναπηρία.  
 
Εργασιακή Προσωπική Βοήθεια μπορεί να συμβάλει στο κόστος εργασιακών υπηρεσιών στήριξης για 
άτομα που χρειάζονται τακτική βοήθεια εξ αιτίας της αναπηρίας ή της ιατρικής τους κατάστασης. 
  
Επίδομα Μεταφορών μπορεί να καλύψει μέρος των εξόδων για τη μεταφορά σας μεταξύ σπιτιού και 
δουλειάς, προς και από τις σπουδές σας, της εκπαίδευσης, του εθελοντισμού ή αναζήτησης δουλειάς αν δεν 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε τιε δημόσιες συγκοινωνίες.  
 
Βοήθεια Μετεγκατάστασης για την Ανάληψη Προγάμματος Εργασίας μπορεί να σας αποζημιώσει για 
το κόστος της μετεγκατάστασης.  
 
Υπηρεσίες Πρόσληψης Προσωπικών Βοηθών και Μεντόρων μπορεί να σας βοηθήσει, αν η ζωή σας 
έχει πληγεί σοβαρά από την ψυχική ασθένεια, αν παίρνετε επιλέξιμη στήριξη εισοδήματος, και αν είστε 
υποχρεωμένος να βρείτε μια δουλειά.  
 
Βοήθεια διακινδινεύουσας δουλειάς είναι διαθέσιμη αν διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε τη δουλειά σας 
ως αποτέλεσμα της αναπηρίας σας, ενός τραυματισμού ή της κατάστασης της υγείας σας.  
 
Το Πρόγραμμα Κινήτρων για Νέες Επιχειρήσεις μπορεί να σας βοηθήσει αν θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα 
μικρή επιχείρηση.  
 
Το Εθνικό Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας μπορεί να σας βοηθήσει, αν σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε 
έμμισθη ή άμισθη επαγγελματική εμπειρία για να κερδίσετε πρακτικές δεξιότητες και αυτοπεποίθηση.  
 
Πρόγραμμα Κοινοτικής Ανάπτυξης βοηθά άτομα να προετοιμαστούν και να βρούν δουλειές στην 
επαρχιακή Αυστραλία.  
 
Δεξιότητες για Παιδεία και Εργασία μπορεί να σας βοηθήσει με τις ικανότητές σας στην ομιλία, στην 
ανάγνωση, στη γραφή ή στα βασικά μαθηματικά.  
 
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες μπορείτε να 
επισκεφθείτε το JobAccess στο www.jobaccess.gov.au ή να καλέσετε Σύμβουλο του JobAccess στο  
1800 464 800 - υπάρχουν χρεώσεις για κλήσεις από κινητά. 


