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 اطالعاتی هبرگ

 ایانرفرماهای موجود برای ک خدمات و برنامه

خود  در محل کار یتمعلول افراد دارایتا به استخدام و حفظ  موجود می باشند ایانرفرماهای بسیاری برای ک خدمات و برنامه

 :ها عبارتند ازاین خدمات و برنامه . زندابپرد

د و بدین ترتیب نیکدیگر متصل کن هدولتی را ب اشتغال به د مدارس و برنامه کمکنتوان  می معلولین  مأمورین هماهنگی برنامه ملی

 .دنمسیر حرکت افراد از تحصیل به کار را بهبود بخش

این نظام . دهد تا حقوق متناسب با میزان بهره وری یک کارمند معلول را تعیین کنید  به شما اجازه می از پرداخت حقوق حمایتنظام 

شان در خطر باشد  نی که مشغول به کار هستند و شغل آنها ممکن است به خاطر کاهش ظرفیت کاریارمنداتواند برای ک  همچنین می

 .نیز مورد استفاده قرار گیرد

مبلغی  که دارای معلولیت هستندواجد شرایط  کارآموزان استرالیایی  ایانرفرمابه ک کارآموزی معلولین استرالیااز حقوق  حمایتنظام 

 .کند  را پرداخت می

یتی در محل کار را برای افرادی که به خاطر معلولیت یا شرایط امحهای مربوط به خدمات  هزینه عدت شخصی در امور کاریامس

 .کند  داوم دارند پرداخت میشان نیاز به کمک م  پزشکی

در به استفاده از وسایل نقلیه اق  بر اساس گزارش پزشکی تواند به شما در صورتی که کارمندی دارید که  می حمل و نقلکمک هزینه 

 .نیست کمک کند  عمومی

علول شاغل در محیط کاری خود و تواند فرصتی را برای شما فراهم کند تا بتوانید عملکرد افراد م  می  برنامه کسب تجربه کاری ملی

 .در به انجام وظایف کاری متفاوت هستند را مشاهده کنیدااین که آنها چگونه ق

شامل آنهایی که دارای  -کنند   می  طق دورافتاده استرالیا زندگیاتواند کمک کند تا افرادیکه در من  می محلیجامعه برنامه توسعه 

 .ی کاری شما هستند را شناسایی کندزهااو متناسب با نی - هستند لولیتعم

زهای امعلولین که متناسب با نی شتغالت مربوط به اایا دسترسی به اطالع ،خدمات نیا از یک هر در مورد شتریب اطالعات ی کسببرا

از   با یکی ۰۰۸۸ ۴۶۴ ۰۸۸یا با شماره  مراجعه کنید www.jobaccess.gov.auتارنمای  به ،سازمان شما طراحی شده باشد

 .بر خواهد داشت در ای هزینه تلفن همراهتماس با  -تماس بگیرید  JobAccessمشاورین 

   


