ورق شامل اطالعات مشخص درباره چیزی
آیا شمو یک صاحب کار هستید که می خواهد یک جوان
را استخدام کنید؟
فرد مناسب برای کسب و کار شمو ممکن یک جوان با معلولیت باشد .خدمات رایگان دولت استرالیا می تواند در یافتن و حفظ یک
کارگر جوان با ناتوانی به شمو کمک کند.
خدمات اشتغال معلولین ( )DESمی تواند به شمو با طیف وسیعی خدمات رایگان از جمله کمک به استخدام و حفظ کارکنان جوان با
ناتوانی فراهم نماید .آنها با ارائه دهندگان خدمات استخدام دولتی قرار داد و پشتیبانی به افراد واجد شرایط با ناتوانی ،آسیب و یا
وضعیت صحی برای پیدا کردن و نگه داشتن یک شغل کمک مینماید.
برنامه توسعه جامعه ( )CDPبه شمو در پیدا کردن کارکنان درست ،اگر شمو در مناطق دور استرالیا زندگی می کنید و به دنبال
استخدام یک کارگر جوان با معلولیت هستید ،می تواند کمک کند.
حرفوی و آموزشی یک راه خوب برای جذب ،آموزش و حفظ کارکنان برای پاسخگویی به نیازهای خاص کسب و کار و صنعت تان
بوده میتواند.


یک شاگرد نوآموز در استرالیا برای تغیر پذیری برای رفع نیازهای شمو و کارکنان طرح شده است.



پشتیبانی دستمزد ازشاگرد نو اموز استرالیایی ( )DAAWSیک نوع معاش است ،که شموره مطمئن میسازد که شاگرد
تان با ناتوانی جسمی می توانید به طور کامل در آموزش خود شرکت کند DAAWS .نیز در دسترس شمو میباشد اگر
شاگرد استرالیایی تان در طول دوره کارآموزی و یا آموزش خود معلول میشود.

اگر می خواهید اطالعات بیشتری در مورد هر یک از این خدمات داشته باشید شمو می توانید از  JobAccessبازدید نموده
در  www.jobaccess.gov.auو یا با یک مشاور  JobAccessدرتماس شده  - 0011040011تلفن نمودن ازموبایل
خرچ دارد.

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

www.jobaccess.gov.au

1800 464 800
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