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 اطالعاتی هبرگ

 خدمات اشتغال معلولین

ها به افراد واجد  این سازمان. ارائه دهندگان قراردادی خدمات و حمایت های اشتغالی دولت هستند (DES)خدمات اشتغال معلولین 

 .کنند  شغل کمک می ظفحری هستند در یافتن و اشرایط که دارای معلولیت، مصدومیت یا بیم

ها  این سازمان. دارند مهارت  احتمالی ایانرفرمابا ک یتمعلول دارای ارتباط میان افراد یدر زمینه برقرار DESخدمات  گانارائه دهند

و اهداف   ها، سابقه شغلی ییکنند تا از طریق شناسایی مهارت ها، توانا  می همکاری یتمعلولدارای به صورت مستقیم با افراد 

کمک کنند  یتمعلول دارای دانند چگونه به افراد  کاملی از بازار کار دارند و می  آنها آگاهی. شان به آنها در یافتن شغل کمک کنند کاری

 .تا شغل پیدا کنند و آن را حفظ کنند

هفته وی را تحت  ۶۲ حداقلبه مدت  DES ارائه دهندگاناز   شود، یکی  در جایی مشغول به کار می یتمعلول فرد دارایکه یک   زمانی

 .کمک کندرفرما ااما ممکن است بتواند مادامی که نیاز باشد به کارمند و ک ،دهد  پوشش و حمایت خود قرار می

رمندان جوان کاکه این خدمات شامل کمک در استخدام و حفظ  ،تواند طیفی از خدمات رایگان را ارائه کند  می DES، ایانرفرمابرای ک

 .باشد  می یتمعلول دارای

ممکن است حتی . تماس بگیرید( سنترلینک)  بهره ببرید با اداره خدمات انسانی DESتوانید از خدمات   از این که آیا می  برای آگاهی

فهرستی از  ارائه . محل اقامت خود مراجعه و اقدام به ثبت نام کنید  در نزدیکی DESخدمات  گاناز ارائه دهند  بتوانید مستقیما به یکی

 .بیابید www.jobsearch.gov.auبه آدرس  jobactiveبر روی تارنمای  توانید  در منطقٔه خود را می DES گاندهند

از مشاورین   یا با یکی مراجعه کنید www.jobaccess.gov.auتارنمای  بهت بیشتر در زمینه استخدام معلولین ااطالع کسب برای

JobAccess  بر خواهد داشت در ای هزینه فن همراهلتتماس با  -تماس بگیرید  ۰۰۸۸ ۴۲۴ ۰۸۸با شماره. 

  

 

 


