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 اطالعات مشخص درباره چیزی شامل ورق

 موجود برای افراد معلول ها خدمات و برنامه
 

وجود ، پیدا کردن و نگه داشتن یک شغل ساختن آماده برای بسیاری از خدمات و برنامه های موجود به افراد معلول برای کمک 
 این شامل؛ دارد.

 .میدهد به استخدام افراد با معلولیتی بالقوه انگیزه اضاف صاحبانبه  دستمزد مدد برای

در محل کار برای افرادی که به کمک به طور منظم نیاز به  خدمات پشتیبانیمصارف کمک به پرداخت اساس کار بر کمک شخصی
 علت ناتوانی خود و یا وضعیت پزشکی.

 واگر شم درجستجوی کار،، آموزش، انجام کارهای داوطلبانه و یا تحصیلسفر به و از کار،  مخارجدر   برای تحرک مدد معاش
 .نمی باشید بشمو کمک میکندحمل و نقل عمومی وسایل قادر به استفاده از 

 .شمو کمک کندنقل مکان  مصرفمی تواند به بازپرداخت  برنامه کار برای گرفتنکمک نقل مکان 

در حال  و، شمدارد به شدت تحت تاثیر بیماری روانی قرار  تاناگر زندگی   ستخدامشخصی و مربیان خدمات ا کنندگانکمک 
 کمک کند.میباشید میتواند بشمو  به پیدا کردن کار ضرورت، و هستید دریافت کمک درآمد واجد شرایط

و یا  جراحت، معلولیت تاننتیجه  علتبه کار  در معرض خطر از دست دادن واگر شم  در معرض خطر کاریفرصت های کمک 
 .در دسترس میباشد دشیمی با صحیشرایط 

 .میباشید کمک میکنداجرای یک کسب و کار جدید  در پی وشم اگر  شرکتیک طرح جدید تشویقی 

دست آوردن ب رایب وشمو  با معاش ویا بدون معاش میباشید،عالقه مند به انجام تجربه کاری  واگر شم  سابقه کار ملیبرنامه 
 .میباشید، می تواند کمک نمایدو اعتماد به نفس  یکارمهارت 

 .کمک مینماید استرالیا مناطق دورکار و پیدا کردن شغل در  شدن بهآماده برای به مردم  برنامه توسعه جامعه

 .می توند کمک نماید، خواندن، نوشتن و یا مهارت های اولیه ریاضی تانبهبود زبان  رایب  و اشتغال برای تحصیلمهارت ها 

 استخدام معلولین از برای کسب اطالعات بیشتر در مورد هر یک از این خدمات، و یا برای اطالعات طراحی شده،

JobAccess بازدید در www.jobaccess.gov.au   و یا یک مشاور نمودهJobAccess 1800464800 در 
 .مصرف دارد موبایلتلفن های  ازاتهام تماس بگیریدتماس 

 

 

 


