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 اطالعاتی هبرگ
 هاارفرمابودجه موجود برای ک

را برای خرید طیفی از لوازم و امکانات مورد نیاز برای  ،یا کارفرمای آنها ،افراد دارای معلولیت (EAF) شتغالصندوق کمک به ا

 .دهد  مالی قرار می حمایتت در محیط کار و خدمات تحت پوشش اایجاد تغییر

و همچنین افرادی که برای جستجو یا آماده سازی برای گرفتن  ،که مشغول به کار هستند ولیتلعم دارای این صندوق در دسترس افراد

 .رداشغل نیاز به کمک دارند قرار د

 :عبارتند ازواند در آنها صرف شود ت  می EAFکه بودجه   هایی ل برخی از زمینهامث طوربه 

 ؛ های مددرسان، و لوازم برقی یا ارتباطی مانند تکنولوژی ،ت در محیط کارالوازم مورد نیاز برای ایجاد تغییر 

 تکنولوژی ارتباطات؛ دستگاه های 

  ترجمهAuslan (زبان ایما و اشاره استرالیا)؛ 

 فزار؛های ارتقا نرم ا های کامپیوتری و برنامه نرم افزار 

 در محل کار؛  ت فیزیکیاتغییر 

 تغییرات در وسایل نقلیه موتوری محل کار؛ 

 ؛یانشنواان در موردسازی   آموزش آگاه 

  افراد معلول؛ ودر مورد آموزش آگاه سازی 

 یا اختالل در یادگیری هستند  های روحی تخصصی امور کاری برای کارمندانی که دارای بیماری  خدمات پشتیبانی. 

  پرداخت حقوق های یارانه
 .کار دائم بدهند مسنست تا به افراد دارای معلولیت و کارمندان ایان ارفرمامالی برای ک مشوقیارانه پرداخت حقوق یک نوع 

های مالی برای کمک به استخدام یک شخص معلول از محل  عدتارفرما، ممکن است واجد شرایط دریافت مسابه عنوان یک ک

 ، یا کمک به شروع مجدد کارگران مسنWage Subsidy Scheme ، برنامه یارانه حقوقی(DES)معلولین  اشتغالسازمان خدمات 

Restart for Mature Workers باشید. 

یا با شماره  مراجعه کنید www.jobaccess.gov.au به پرداخت حقوق  های یا یارانه EAF در موردبیشتر  کسب اطالعاتبرای 

 .در بر خواهد داشت ای هزینه فن همراهلتبا    تماس - تماس بگیرید JobAccessمشاورین از   با یکی ۰۰۸۸ ۴۶۴ ۰۸۸

  


