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 اطالعاتی هبرگ
 یتمعلول دارای استخدام افراد

مزایایی که فراتر از پر کردن یک جای  -مزایایی شامل حال کسب و کار شما خواهد شد  یتمعلول دارای استخدام یک فرد در اثر

ه گذشته صحلمللی صورت گرفته است بر وجود چنین مزایایی ا اتی که در استرالیا و در سطح بینعلطام. رتان خواهد بودادر ک  خالی

 :های زیر هستند کارمندان دارای معلولیت دارای خصیصه. اند

 کنند و میزان   مرخصی استعالجی استفاده می گیرند، کمتر از   مرخصی می افراد دارای معلولیت روزهای کمتری  - معتمد

 .ماندگاری باالتری نسبت به سایر کارمندان دارند

 بودسایر کارمندان خواهد   ن به خوبیاملکردشع ،که در شغل مناسب قرار بگیرند  زمانی یت،معلول دارای افراد - ثمر ثمرم. 

 افرادی که دارای معلولیت . پایین تر استو جبران خسارت  غرامت هزینه هایو   های استخدام، بیمه هزینه - رفه اقتصادیص

 .شوند که به آنها غرامت پرداخت گردد  هستند در مقایسه با سایر کارمندان کمتر در محل کار دچار سوانحی می

 و با کمک به ایجاد یک  ،کنند  های محکمی با مشتریان ایجاد می یت ارتباطافراد دارای معلول - وجهه مناسب برای تجارت

صرفه جویی در مخارج  ی ازالیامیزان ب. کنند  تقویت می سایر کارمندان گروه کاری متنوع روحیه و میزان وفاداری را در

به تنوع همه  یتمعلول دارای راداستخدام اف. گیرد  های گردش کار، استخدام و حفظ نیروها صورت می از طریق کاهش هزینه

کند که این   این کار تصویر بهتری از شرکت نزد کارمندان، مشتریان و جامعه محلی ایجاد می. کند  جانبه سازمان کمک می

گرایش دوستانه نسبت به معلولین در سازمان راه . شود  رفرما میاله موجب ایجاد مزایایی مثبت برای نام تجاری کئمس

 .ترفیع کار و تجارت تانست برای ا مناسبی

 تامدیریت فاش سازی اطالع
شخص   از نظر قانونی. رد یا خیراخواهد موضوع معلولیت خود را با شما در میان بگذ  تواند انتخاب کند که آیا می  کارمند شما می

ر اثیر گذأی وی برای انجام کارش تیتوانابر فاش ساختن معلولیت خود ندارد مگر این که این معلولیت در میزان ی هیچگونه تعهدی مبن

 .باشد

چنانچه یک کارمند مورد مربوط به . حساس هستند  الب اوقات شامل مسائل شخصیغاطالعات مربوط به معلولیت یک شخص 

زهای کاری اورده ساختن نیآت معقول کاری را در جهت براد امکان آموزش یا تغییریرد، شما باامعلولیت خود را با شما در میان بگذ

 .وی بررسی کنید

 انعطاف پذیری در محل کار
را جذب و  ،از جمله کارمندان دارای معلولیت ،تواند به سازمان شما کمک کند تا کارمندان  انعطاف پذیر بودن در ترتیبات کاری می

 .حفظ کنید

های شما ممکن است به وسیله  باشید هزینه یتولمعلدارای ت در محل کار یا خرید لوازم برای یک کارمند اچنانچه نیاز به ایجاد تغییر

 .مین گرددأت( EAF) اشتغالبه  کمکصندوق 

یا تماس  www.jobaccess.gov.auبه آدرس  JobAccessتارنمای  از طریق مراجعه بهو اشتغال معلولین  EAFتوانید درباره   میشما 

 .بر خواهد داشت در ای هزینه فن همراهلتتماس با  -ت بیشتری به دست آورید ااطالع ۰۰۸۸ ۴۶۴ ۰۸۸با شماره  JobAccessبا مشاور 


