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 یاطالعات برگه

 د؟یکن استخدام را جوان کارمند کی دیخواه  یم که دیهست ییکارفرما شما ایآ

اتی رایگان دولت استرالیا مهای خد در اینجا به برنامه. باشد یتمعلول دارای جوانفرد شخص مناسب برای کار شما ممکن است یک 

 .پردازیم  کمک کنند می یتمعلول دارای جوان کارمندحفظ یک  پیدا کردن وتوانند به شما در   که می

استخدام و حفظ  از جمله کمک در ی از خدمات رایگان را برای شما فراهم کند، عتواند طیف وسی  می( DES) معلولین شتغالخدمات ا

، یتمعلول دارای در قرارداد با دولت هستند تا خدمات استخدامی ارائه کنند و به افراد خدماتاین . جوان دارای معلولیت کارمندان

 .را حفظ کنند و آنیا دارای بیماری کمک کنند تا شغل پیدا کنند  یتمصدوم

کنید و در   می  طق دور افتاده استرالیا زندگیاتواند به شما کمک کند تا در صورتی که در من  می( CDP) محلیجامعه برنامه توسعه 

 .بیدابیا کارمندان مناسب ر ،هستید یتمعلولدارای صدد یافتن و استخدام یک کارمند جوان 

زهای خاص کاری اکارمندان برای برآورده ساختن نی حفظد راه مناسبی برای جذب، آموزش و نتوان  می ها یکارورز و ها یکارآموز

 . باشند شما  و صنعتی

 باشد پذیری انعطاف دارای هایتان کارمند و شما نیازهای ساختن برآورده برای تا است شده طراحی نحوی به استرالیا کارآموزی. 

 استرالیا معلول کارآموزان حقوق پرداخت از حمایت (DAAWS) اطمینان کند کمک شما به تواند  می که پرداختی است یک 

 کارآموز که صورتی در. بود خواهد خود کارآموزی برنامه در کامل مشارکت به قادر شما معلولیت کارآموز دارای کنید حاصل

 .همچنان در دسترس شما خواهد بود DAAWS شود معلولیت دچار آموزش یا کارآموزی حین در شما

یا با  مراجعه کنید www.jobaccess.gov.auتارنمای  بهتوانید   برای کسب اطالعات بیشتر درباره هر یک از این خدمات می

  .بر خواهد داشت در ای هزینه فن همراهلتتماس با  -تماس بگیرید  JobAccessاز مشاورین   با یکی ۰۰۸۸ ۴۶۴ ۰۸۸شماره 

  

 


