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 اطالعاتی هبرگ

 یتمعلولدارای های موجود برای افراد  خدمات و برنامه

 ی، شغلکنند د خود را برای اشتغال آمادهنقرار دارند تا به آنها کمک کن افراد دارای معلولیتهای بسیاری در دسترس  خدمات و برنامه

 :ها عبارتند ازاین خدمات و برنامه . را حفظ کنند کرده وآنپیدا 

 .لیت را استخدام کنندولعدهد تا افراد دارای م بالقوه می ایانرفرمااین انگیزه اضافی را به ک حقوق های پرداخت یارانه

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

 .کند  نیاز به کمک مداوم دارند پرداخت می

مد به محل کار، تحصیل، آموزش، کار داوطلبانه یا جستجو برای آهای رفت و  تواند در پرداخت هزینه  می حمل و نقلکمک هزینه 

 .مک کندک ،نیستید  در به استفاده از وسایل نقلیه عمومیاچنانچه شما ق ،کار

 .ندازگرداهای جابجایی را به شما ب تواند هزینه  می یکار برنامه کی گذراندن یبراجابجایی  کمک هزینه

ل اشما در ح ،رداقرار د روانیثیر بیماری أشما به شدت تحت ت  چنانچه زندگی  ،خصوصی انو مربی مددکارانخدمات استخدامی 

 .کمک کند به شما تواند  می، و همزمان ملزم به یافتن شغل باشید ،هستید کمک هزینه درآمددریافت 

چنانچه در خطر از دست دادن شغل خود در اثر معلولیت،  هستند،شان  برنامه کمک به افرادی که در خطر از دست دادن شغل

 .ستادر دسترس شم هستید،مصدومیت یا شرایط سالمتی 

 .تواند به شما کمک کند  می ،دنبال راه اندازی یک کسب و کار کوچک باشید چنانچه به و کار جدید تشویقی شروع کسب طرح

های  با دریافت یا بدون دریافت حقوق جهت به دست آوردن مهارت  چنانچه عالقمند باشید در شغلی  ،برنامه کسب تجربه کاری ملی

 .تواند به شما کمک کند  می ،ضمن کار و اعتماد به نفس کسب تجربه کنید

 .دور افتاده استرالیا کار پیدا کنند اطکند تا خود را برای کار آماده سازند و در نق  به افراد کمک می محلیجامعه برنامه توسعه 

 .کمک کند  های پایه ریاضی مکالمه، خواندن، نوشتن یا مهارت بهبودتواند به شما در   می مهارت برای تحصیل و اشتغال

تارنمای  بهمعلولین طراحی شده باشند،  ی که برای  اشتغالاز این خدمات، یا اطالعات یکهر  مورددر برای کسب اطالعات بیشتر 

www.jobaccess.gov.au از مشاورین   با یکی ۰۰۸۸ ۴۶۴ ۰۸۸یا با شماره  مراجعه کنیدJobAccess  تماس  -تماس بگیرید

  .بر خواهد داشت در ای هزینه فن همراهلتبا 


