បណ្ណ័ព័ត៌មាន
តារាងផ្ទៀងផ្ទទត់សំរាប់និផោជកផ្បើសដីអំពីការផ្វ ើឲ្យផេងាយផេញ េូ លបាន
ចូ រប្រើតារាងបនេះប ើម្បីបានជាគំនិតស្ារ់ប្វ ើឲ្យកន្នែ ងប្វ ើការររស់អ្នកានភាពងាយន្កន្្ររត់ន្រន និងងាយបចញចូ ល។
សំរារ់ជាចំនុចចារ់ប្ត ើម្ អ្ន កអាចពិចារណាអ្នុវតត ចំណុចម្ួ យឬប្ចើនននបោលនបោបាយ ឬកម្ម វ ិ្ីខាងប្កាម្បនេះ ៖
 ឱកាសបសម ើោនកនុងការទទួ លបានការងារ និងឫ កម្ម វ ិ្ីច្ម្ រេះ
 ការន្កស្ម្ួ លន្ លានភាពសម្រម្យ / ការបរៀរចំរបរៀរប្វ ើការឲ្យអាចានភាពរត់ន្រន
 ន្្នការស្ារ់ស្ម្ួ លឲ្យងាយបចញចូ ល
 ភាពច្ម្ រេះ និងការ្បារ់ព័ត៌ាន
 បោលនបោបាយវ ិល្តឡរ់បៅប្វ ើការងារវ ិញ
 កម្ម វ ិ្ីរណ្ុេះរណា
ត លឲ្យានការយល់ ឹងអ្ំពីពិការភាព
 អ្ន កពិការសម្តថ ិភាពចាត់ន្ចងប ើងឯក
 ការ ួ យន្ណនំ ល់ នពិការ
 រណា
ត ញនិបោ ិកជា នពិការ
អ្ន កអាចពិចារណា្ងន្ រនូ វគំនិតប្េងៗ ៏នទបទៀត ួ ចខាងប្កាម្
ន្ លអាច ួ យប្វ ើបអាយស្ថថរ័នបោកអ្ន កកាែយជាទីកន្នែ ងប្វ ើការម្ួ យន្ ល នពិការអាចបចញចូ លបានបោយងាយ
និងជានិបោ ក ប្ម្ើសររស់ នពិការ;
 បតើស្ថថរ័នបោកអ្ន កបរៀរចំការ្ាយព័តានន្សវ ងរករុគគលិក និងការររ ិោយតួ នទីរបរៀរណាបតើវាស្ថវគម្ន៍ ល់ នពិការបអាយោក់ពាកយ និងការ្េពវ ្ាយបនេះអាចប ើញតាម្អ្នឡាញ
និង្រពន័ធ បោសនបបាេះពុម្ព ( ូ ចជាតាម្អ្កេរសំរារ់អ្នកពិការន្នន ក ឫការបបាេះពុម្ពអ្កេរ្ំៗ)ឬបទ។
 ព្ងីកការន្សវ ងរកអ្ន កោក់ពាកយបោយន្ចកចាយពត័ានន្សវ ងរករុគគលិកបៅ ល់អ្ងគ ការ នពិការ
ឫអ្ន ក្ត ល់បសវាន្សវ ងរកការងារសំរារ់ នពិការ។
 ្ត ល់រទពិបស្ថ្ន៍ការងារ ឬភាពជាអ្ន កបរៀនប្វ ើការ ឬភាពហ្វ ឹកហ្វ ឺនប្វ ើការ ល់ នពិការ
ឹ និង ំនញ និងប ើម្បី ួ យរកការងាររហ្ូ តតបៅម្ុខ។
ន្ លជាវ ិ្ីម្ួយកនុងការរបងក ើនចំបណេះ ង
 ផ្លែស់រ្រទំ
ូ រង់ន្រររទប្វ ើរទសំភាសន៍ប ើម្បីបអាយានការស្ម្ួ លប្េងៗ ៏សម្រម្យ
ូ ចជា្ល វូ បចញចូ លបៅទីកន្នែ ងការងារ លទធ ភាពន្សវ ងរកអ្ន ក ួ យឬអ្ន កោំ្ទ
ឫការចាត់ន្ចងបអាយានអ្ន ករកន្្រភាស្ថរគ (Auslan) ។
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 ពិនិតយបម្ើលបឡើង វ ិញនូ វរបរៀរ អាករបកិ រ ិោ និង វ ិ្ីស្ថស្រសតននសំណួរសំភាសន៍ និង កិចចការវាយតនម្ែ
ប ើម្បីធានថាឯកស្ថរទ ំងបនេះានលកខ ណៈគិតគូ រ ល់រណា
ត នពិការ។
 ប្វ ើបអាយការពិភាកាអ្ំពីការន្កស្ម្ួ លន្ លសម្រម្យ កាែយជាការទាែរ់បៅបពល្ត ល់ការងារ ល់ នពិការ។
 ្ដ ល់សាារៈរណ្ុេះរណា
ត លកនុងទំរង់ន្ លអាចប្រើ្បាស់បាន ូ ចជា វវ ើប អ្ូ ន្ លានអ្កេរពីប្កាម្សំរារ់អាន
អ្តថ រទអ្ង់បគែ សស្ថម្ញ្ញ ៗ
្រពនធ ័ពត័ានវ ិទាន្ ល្លិតកនុងកន្នែ ងប្វ ើការន្ លអាចប្រើ្បាស់បានជាម្ួ យនឹងកម្ម វ ិ្ីអានបលើបអ្្កង់
និងរបចច ក វ ិទា ំនួយ ៏នទប្េងៗបទៀត។
 បរៀរចំការទិញនិង ំបឡើងការន្កន្្រននបៅទីកន្នែ ងការងារ និងវតថុជា ំនួយ ឬរបចច ក វ ិទា ំនួយ។
 អ្នុវតត និតិ វ ិ្ី ំបលៀសបពលានអាសនន ន្ លប្ែ ើយតរបៅនិងតំរ ូវការររស់ នពិការ
 ចូ រពិនិតយបម្ើលថា ៖
o

កន្នែ ងចតឡានររស់អ្នក ្ល វូ ចូ ល និងកន្នែ ងទទួ លបនញៀវ
ងាយបចញចូ លនិងម្ិនានប្ោេះថានក់អ្វើន្ លអាចបកើតបឡើង ល់រណា
ត នពិការ,

o

ក្ាលឥ ឋ ម្ិនរអ្ិល វរ ឹងាំ និងរបោងសំរារ់អ្នកប្រើ្បាស់បៅអ្ីរុញ ឬ្រោរ់្ចត់ប ើរ,

o

រនទ រ់សំរារ់្រ ុំ
និងទីកន្នែ ងសំរារ់អ្ងគុយបលងសំរាក្តូវានទំហ្ំ្ំ្គរ់្ោន់សំរារ់អ្នកប្រើ្បាស់បៅអ្ីរុញ
ប ើម្បីបអាយពួ កបគបចញចូ លបោយោមនឧរសគគ និងភាពរ ឹតថ្បឹត បហ្ើយ

o

ទវរបចញចូ លនន្តូវងាយ្សួ លបរើក និងបោយម្ិន្តូវការ ំនួយសំរារ់អ្នកប្រើ្បាស់ទ ំងអ្ស់
ូ ចជាវាម្ិន្ង ន់ ឬពិបាកបរើក បហ្ើយន ទវរឋិតបៅកំពស់ន្ លអាចងាយបោង ល់។

JobAccess អាច ួ យអ្ងគ ការបោកអ្ន កកនុងការឲ្យកន្នែ ងប្វ ើការរបងក ើនលទធ ភាពរត់ន្រន និងងាយបចញចូ ល ។
សំរារ់ព័ត៌ានរន្នថ ម្សូ ម្បរើកបម្ើលបគហ្ទំព័រ www.jobaccess.gov.au
ឬក៏ទក់ទងម្កអ្ន ក្ត ល់បោរល់ររស់JobAccess ឬបៅទូ រស័ពទបលខ 1800 464 800 ការទក់ទងតាម្ទូ រសពទ ័ន ្តូវបគគិតនថ្ែ ។
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