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  اطالعات مشخص درباره چیزی شامل ورق
 صاحبان کارفهرست دسترسی برای 

سازمان خود را در محیط  انعطاف پذیری ممکن است وچگونه شماینکه در مورد  نظراتبرای  فهرست بررسیبا استفاده از این 
 .بهبود بخشیدی کار و در دسترس

 .در نظر بگیرید اجرای یک یا بیشتر از سیاست و یا برنامه های زیردرممکن  و، شمآغازبه عنوان نقطه 

   تنوعمبرابر و یا برنامه  استخدامفرصت 

   کار انعطاف پذیر تنظیمات/ تنظیم معقول 

  دسترسی برنامه عمل 

   آشکار سازیتنوع و 

  کاری بازگشت به سیاست 

   معلولیت آموزشی آگاهیبرنامه های 

 مبارزه با معلولیت اجرای 

 معلولیت  مشاوره 

 معلولیت  شبکه های کارمند 

برای  منتخب صاحب کاریک محل کار در دسترس تر و یک  ورهکه ممکن سازمان شم را زیر نظریاتهمچنین می توانید  وشم 
 بگیرید نظر در بسازد، معلول افراد 

  و  میکنند، افراد معلول استقبالاز درخواست  آیا آنها - میباشد وموقعیت ساختار سازمان شم وتوضیعتبلیغات جای خالی چگونه
  .میباشدقابل دسترسی ( مانند خط بریل یا چاپ بزرگ)تبلیغات در رسانه های آنالین و چاپی 

  
 استخدام دهندگان خدمات  یا ارائه های معلولیتبرای متقاضیان با توزیع جای خالی به سازمان  تانسازمان جستجو  گسترش

 .معلولین
  
   های کارآموزی به افراد معلول به عنوان یک راه افزایش دانش و مهارت کورس ارائه تجربه کار و یا ارائه کارآموزی و یا

  .، و برای دسترسی به کار مداومآنهاهای 
 
  و یا مدافع، یا  پشتیبان، دسترسی به یک فرد به مکان مانند دسترسی -یک مصاحبه برای تنظیمات مناسب  شکلتغییر

   .Auslan انسازماندهی یک ترجم
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 باشدشامل افراد معلول که آنها برای اطمینان وظایف  ، رفتار و روش سواالت مصاحبه و ارزیابی روش بررسی مجدد.  
 
  پیشنهاد میگرددبحث در مورد هر تنظیم معقول هنگامی که یک کار به یک فرد با معلولیت  رای ب معیاری ساختن روش. 

 
  که  در خانه ، متن ساده انگلیسی، سیستم های فناوریفیلم ها مانند زیرنویس -دسترس  قابلهای  روشارائه مواد آموزشی در

   .باشد سازگار با برنامه های خواندن صفحه نمایش و دیگر فن آوری های کمکی
 
  ،یا فن آوری های کمکی کمک هاترتیب خرید و نصب و راه اندازی هر گونه تغییرات در محل کار. 

 
  ل برابر باشدپیاده سازی یک روش تخلیه اضطراری که به نیازهای افراد معلو. 

 
 ان رابررسی کنید: 

o باشد برای افراد معلول  خطرات دسترس و آزاد از قابل راحتی به ، مناطق ورود و پذیرشینگ موتر شموپارک، 

o و استفاده  مینمایند محکمرفتن  ازچوکات راهچرخدار و یا  که از چوکی، برای مردم باشد بدون لغزش فرش زمین 

  ،باشد صاف

o بدون موانع و  داشته و چرخدار استفاده کنندگان چوکیفضای کافی برای تفریحی  امکانات  و جلسه اتاق

 و ،باشد یکار محدودیت

o برای باز  سختیا  سنگین و مثال، – گردد باز استفاده کنندگانراحتی و به طور مستقل توسط تمام  به  دروازه ها

 .باشد به راحتی در دسترس  باالدر   دروازه هاو دستگیره نبوده،  کردن

 

JobAccess  از  بیشتر یافتنبرای  .مینمایدکمک بودن دسترس قابل بهبود انعطاف پذیری در محیط کار و در  شموره درسازمان

 -در تماس شوید 0011040011در  JobAccessیک مشاور با و یا   www.jobaccess.gov.au سایت باز دید نموده
 .مصرف دارد موبایلتماس با تلفن های 

 

 


