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 اطالعاتی هبرگ

 اصالح قابلیت پذیرش سازمانی برایفهرستی برای استفاده کارفرمایان 

پذیرش محیط در انعطاف پذیری و قابلیت   ایجاد اصالحات احتمالی  در جهت چگونگی  هایی توانید ایده  با استفاده از این فهرست می

 .کاری در سازمان خود به دست آورید

  های زیر را مد نظر قرار دهید؛ ها و برنامه توانید اجرای یک یا چند مورد از سیاست  ، میبرای شروع

 و یا برنامه تنوع پذیری شتغالبرابر برای ا های ایجاد فرصت 

 در محیط کار پذیر تنظیمات انعطاف/ ت معقول ایجاد تعدیال 

 برنامه اجرایی در جهت باال بردن قابلیت پذیرش در سازمان 

 نآزنمود اتنوع پذیری و ب  

 های بازگشت به کار سیاست 

 سازی در زمینه مسائل مربوط به معلولین  های آموزشی جهت آگاهی برنامه  

 افراد موفق معلول در سطح اجرایی 

 راهبری معلولین 

 های کارمندان معلول شبکه 

های زیر برای کمک به تبدیل سازمان خود به مکانی با قابلیت پذیرش باال و تبدیل خود به عنوان  توانید از ایده  همچنین میشما 

 :یی که مورد انتخاب افراد معلول است استفاده کنیدارفرماک

 ها افراد معلول را  ا این آگهیآی -کند   های مورد نیاز را طراحی می های استخدام و شرح وظایف شغل سازمان شما چگونه آگهی

گیرد   پی در دسترس افراد قرار میاکنند و آیا آگهی شما هم به صورت اینترنتی و هم به صورت چ  درخواست می ارائه ترغیب به

 (پ با حروف بزرگ شدهابریل یا چ  مانند خط)

 های معلولین و یا  به وسیله توزیع آگهی استخدام نیروی جدید به سازمانرا  متقاضیانمنه جستجوی سازمان خود برای پذیرش اد

 .معلولین گسترش دهیداشتغال های ارائه دهنده خدمات  سازمان
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  و دانش   برای باال بردن سطح آگاهی  تا راهی ارائه دهیدبه افراد دارای معلولیت  کارورزییا کارآموزی و فراهم کنید تجربه کاری

 .را تسهیل کنید اشتغالآنها به  مستمر  های آنها باز کنید و دسترسی و مهارت

  امکان دسترسی ، کارت تر به محل حدسترسی را مانند -ایجاد کنید  معقول اصالحاتی ونوع و فضای مصاحبه کاری را تغییر دهید

  Auslan.همزمانمترجم  هماهنگی حضورا ی به فردی حامی یا یک وکیل،

 دارای افراد  در برگیرندهاطمینان حاصل کنید  را بازنگری کنید تا های مصاحبه و امور ارزیابی الؤس روش، رفتار و سبک

 .باشندنیز  یتمعلول

 استاندارد   های عملیاتی شود را جزو برنامه  داده می یتمعلول فرد دارایشغل به یک  زمانیکهت معقول در ادرباره ایجاد تغییر گفتگو

 .شرکت قرار دهید

 های  ، سیستم های دارای زیرنویس، متون ساده انگلیسی مانند فیلم - دهیدارائه  یبل دسترساهای ق آموزشی را در شکل مواد

 .های مددرسان سازگار باشند یر تکنولوژیهای خواندن بر روی صفحه نمایش و سا ت درون سازمانی که با برنامهای اطالعکنولوژت

 های  ت در محل کار، لوازم کمکی و تکنولوژیاگونه لوازم مورد نیاز برای ایجاد تغییر هرهای الزم جهت خرید و نصب  هماهنگی

 .انجام دهید را مددرسان

  زهای افراد معلول در آنها اکنید که نیروند تخلیه افراد از ساختمان در صورت بروز شرایط اضطراری را طوری طراحی و اجرا

 .دنلحاظ شو

 کنید بررسیرد زیر را امو: 

o گونه خطر برای افراد  رری از هعابل دسترسی و اق  سانیآهای پذیرش به  محل پارک خودرو، ورودی ساختمان، و محوطه

 د،نمعلول باش

o کنند دچار مشکل نشوند،  استفاده می عصاها از مواد غیر لغزنده، محکم و نرم باشند تا افرادی که از ویلچر یا  کف پوش 

o رد به وبدون برخاستفاده می کنند از ویلچر  ی کهوسیع باشند تا افراد  و فضاهای خروجی به اندازه کافی گردهماییهای  اتاق

 کنند، و دودیتی بتوانند عبورحهیچ مانع یا م

o از جمله این که سنگین نباشند و سخت باز  -بل باز کردن باشند اها به راحتی و بدون کمک گرفتن برای همه افراد ق درب

 .یه شوندتعببل دسترسی اها نیز در ارتفاع مناسب و ق نشوند و دستگیره

JobAccess کسب اطالعاتبرای . بهبود دهدشما را  حل کارمتواند به سازمان شما کمک کند تا انعطاف پذیری و قابلیت پذیرش   می 

   تماس -تماس بگیرید  ۰۰۸۸ ۴۶۴ ۰۸۸شماره با  JobAccessمشاورین یا با  مراجعه کنید www.jobaccess.gov.au بهبیشتر 

 .در بر خواهد داشت ای هزینه فن همراهلتبا 

 

 

 

 

 

  


