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 اطالعاتی هبرگ

JOBACCESS  

JobAccess و ارائه دهندگان  ایانرفرما، کیتمعلولدارای ت مربوط به محل کار و اشتغال برای افراد ااطالع  کانون ملی 

 .خدمات است

JobAccess گردد را  "لینولعپیشبرد اشتغال م"تواند موجب   ت و منابعی که میاتوسط دولت استرالیا ایجاد شده است تا اطالع

 .گردآوری کند

JobAccess های  پیدا کنند، به حمایت  شغلی یرا حفظ کنند، ارتقا آنکمک کند تا کار پیدا کنند و  یتمعلولدارای تواند به افراد   می

 .های خود را در محل کار توسعه دهند و بسیاری امور دیگر دسترسی داشته باشند، مهارتمالی و غیر مالی 

JobAccess را درک  یتمعلول دارای کمک کند تا از تنوع در محل کار بهره ببرند، مزایای استخدام افراد ایانرفرماند به کاتو  می

های مالی و غیر مالی بهره مند  زند، از کمکام و حفظ افراد شایسته بپردکنند، به استخدا اشتغالایجاد  یتمعلول دارای کنند، برای افراد

 .ایجاد کنند و بسیاری امور دیگر یتمعلول دارای در جهت استخدام افراد  هایی طرحها و  شوند، استراتژی

 JobAccessاتی ایجاد کنند که به مهای ارائه دهنده خدمات کاریابی کمک کند تا نقش خود را درک کنند و خد تواند به شرکت  می

 .د و بسیاری امور دیگرنکن  ورده آرا بر یتمعلول دارای زهای افرادابهترین شکل ممکن نی

ت در محیط کار و یارانه ابرای ایجاد تغییر  حمایت مالی: از جمله ،بر گیرنده طیفی از اطالعات است در JobAccessتارنمای 

و آموزشی؛ فاش   های تحصیلی ؛ ارتباط با برنامهیتمعلول دارای ی کار و استخدام کارمنددر زمینه تقاضا  هایی پرداخت حقوق؛ توصیه

و اطالعاتی در  ایانرفرما؛ ابزار و منابعی برای کایانرفرماو ک یتمعلولدارای افراد  برای ها ساختن معلولیت؛ حقوق و مسئولیت

 .یتی دولتیامحهای  طیفی از سایر برنامه باتوان یک فضای کاری قابل انعطاف ایجاد کرد؛ و ارتباط   زمینه این که چگونه می

یا با مشاورین  مراجعه کنید www.jobaccess.gov.auبه آدرس  JobAccessبرای کسب اطالعات بیشتر از تارنمای 

JobAccess  بر خواهد داشت در ای هزینه فن همراهلتتماس با  -رید تماس بگی ۱۰۸۸ ۴۶۴ ۰۸۸با شماره. 

 

 

 

 

 


