ورق شامل اطالعات مشخص درباره چیزی
خدمات و برنامه موجود برای صاحبان کار
خدمات و برنامه ها بسیاری برای صاحبان کاربرای استخدام و حفظ افراد معلول در محل کار شان وجود دارد .که شامل؛
ماموران هماهنگی ملی معلولیت مکاتب و کمک های استخدام دولتی را ارتباط داده میتوانند ،و مسیرهای بین تحصیل و کاررا
بهبود می بخشد.
حمایت ازسیستم دستمزد اجازه می دهد تا شمو دستمزد مناسب با بهره وری از یک فرد کارگر با معلولیت را مقایسه کنید .برای
کارکنان فعلی که شغل شان ممکن در معرض خطر بوده با توجه به کاهش ظرفیت کار شان در دسترس میباشد.
حمایت از دستمزد کار اموزمعلول استرالیایی به صاحبان کار برای کارآموزان واجد شرایط استرالیا با معلولیت پرداخت فراهم می
کند.
کمک شخصی بر اساس کار مصارف خدمات پشتیبانی در محل کار برای افرادی که به طور منظم به علت معلولیت شان و یا
وضعیت صحی نیاز داشته باشند می تواند کمک نماید.
مدد معاش تحرک اگر شمو یک کارمند که درگزارش صحی تان گفته شده باشد که قادر به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
نمی باشید می تواند کمک کند.
برنامه ملی تجربه کار برای شمو برای دیدن اینکه چگونه افراد معلول در محیط کار شان فعالیت می کنند ،و چگونه آنها قادر به
انجام وظایف کاری مختلف میباشند فرصت فراهم می کند.
برنامه توسعه جامعه برای افراد در یافتن کار در مناطق دور استرالیا کمک نموده منجمله به کسانی که معلول هستند وبا در نظر
داشت نیازهای کسب و کار شان.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد هر یک از این خدمات ،و یا برای اطالعات مناسب استخدام معلولین برای محل کار تان،
از  www.jobaccess.gov.auبازدید نموده و یا با یک مشاور  JobAccessدر  0011040011بتماس شوید .تماس
با تلفن های موبایل مصرف دارد.
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