தகவல் ஏ�
ேவைல த�ம் பணியமர்த்�னர்க�க்கான பண
அ�கல் �றித்த சாிபார்ப்� அட
உங்கள நி�வனத்தின பணியிடத்தி வைளந்�ெகா�க் தன்ை மற்� அவ்விடத் அ��ம
வசதி ஆகியவற்ை நீங்க எவ்வா ேமம்ப�த இய�ம என்பைத பற்றி ேயாசைனக�க் இந்
சாிபார்ப அட்டவைணைய பாவி�ங்க.
ஒ� �வக்கமா, கீழ்வ� ெகாள்ைகக அல்ல திட்டங்க நைட�ைறப்ப�த்�வ நீங்க
க�த்தி ெகாள்ளலா:










சாிசம ேவைலவாய்ப மற்� அல்ல பலவைகப்பட்ேடா உள்ளடக் திட்ட;
நியாயமான மாற்றியைமப்�, வைளந்�ெகா�க் தன்ைம�ள பணியிட ஏற்பா�ள
அ�கல வசதி �றித் ெசயல திட்ட;
பல்வைகை மற்� தகவல ெவளிப்ப�த்�
ேவைலக்� தி�ம்ப �றித் ெகாள்ை
உட�யலாைம �றித் விழிப்�ணர் பயிற்சி திட்டஙள;
உட�யலாைம பாி�தவி நிைறேவற்�நர்;
உட�யலாைம அறி�ைர-வழிகாட்ட;
உட�யலாைம�ைடய பணியாளர்க�க்க ெதாடர்-வைலகள

அ��வதற் அதி எளிதான பணியிடமாக�ம, உட�யலாைம உள்ேளா ெதாி� ெசய்�
பணியமர்த்�னராக உங்கள நி�வனத்திை மாற்றியைமக உதவக ��ய கீழ்வ�
ேயாசைனகைள�ம நீங்க க�த்தி ெகாள்ளலா.
 கா�யிட விளம்பரங்க, பணிநிைல விவாிப்�க� உங்கள நி�வனத்தினா எவ்வா
கட்டைமக்கப்ப�கி – உட�யலாைம உள்ளவர் ேவைலக் விண்ணப்பிப்
உங்கள நி�வனம வரேவற்கிறத, மற்� விளம்பரங்க இைணயம மற்� அச் ஊடக
வாயிலாக (ப்ெரயி அல்ல ெபாிய எ�த்திலா அச்) அைடய இய�மா என்ப.
 உட�யலாைம உள்ேளா�க்க அைமப்�க அல்ல உட�யலாைம உள்ேளா�க்க
ேவைலவாய்ப ேசைவ வழங்�நர் ஆகிேயா�க் கா� இடங்கைள பகிர்ந ெகா�ப்பத
�லம உங்கள அைமப்�க�ைட விண்ணப்பதாாிக�க் ேதடைல விாி�ப�த்�த.
 உட�யலாைம உள்ளவர்க அறி� மற்� திறன்கை அதிகாிக்க�, அவர்க நீ�த்
ேவைலவாய்ப்பிை ெபற�ம உத�ம வைகயில உட�யலாைம உள்ளவர்க� ேவைல
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அ�பவம அல்ல ேவைலக்கா பயிற்சிகை அளித்த.
 ேநர்காண நைடெப�ம இடத்திற வந் ேச�தல, உதவியாளர அல்ல ஆதாித்� ேப�பவர
ஒ�வைரப ெப�தல அல்ல ‘ஆஸ்ல’ ெமாழிெபயர்த்�ைரப்ப ஒ�வைர ஏற்பா ெசய்த
ேபான் காாியங்க�க்கா ேதைவப்ப� மாற்றியைமப்�கை ெசய் ெகாள் வசதியாக
ேநர்காணல் நடக்� �ைறைய மாற்�த.
 உட�யலாைம உள்ேளா உள்ளடக்கப்ப� உ�தி ெசய்� வைகயில ேநர்காண�க்க
ேகள்விக மற்� மதிப்�ட் காாியங்களி பாங், தன்ை மற்� �ட்பத்தி
மீள்பாிசீலை ெசய்த.
 உட�யலாைம உள் ஒ�வ�க் ேவைல ஒன் தரப்பட்ட, நியாயமான மாற்றியைமப்�
ஏ�ம ேதைவப்பட்ட அைதப பற்றி கலந்�ைரயா ேவண்� என்பைத தரப்ப�த்தப்
ெசயல்�ைறயாக்�.
 ெமாழிெபயர்ப உபதைலப்�க உள் காெணாளிகள, சாதாரணமான ஆங்கி உைரகள,
கணினித திைரையப பார்த வாசிப்பதற ஏ�வான இதர ஒத்தாைச ெதாழில்�ட்பங்க
ெகாண் உள்ளக கணினி �ைறைமகள ேபான் அ��வதற் வசதியான பயிற்சி
ெபா�ட்கைள ெகா�த்த.
 பணியிட மாற்றியைமப்�, உபகரணங்க அல்ல ஒத்தாைச ெதாழில்�ட் ஆகியவற்ைற
ெகாள்�த ெசய் அவற்ை நி��வதற்கா ஏற்பா�கைள ெசய்த.
 உட�யலாைம உள்ேளா�ைட ேதைவகைளக கவனத்தி ெகாள்� ‘அவசரகால
ெவளிேயற்ற’ (emergency evacuation) ெசயல்�ை ஒன்ை நைட�ைறப்ப�த்�.
 பின வ�ம விடயங்கைள ேசாதி�ங்க:
o

o
o
o

உங்க�ைட வாகனத தாிப்பிட, உள்�ைழ மற்� வரேவற்� ப�திகள ஆகியைவ
எளிதில ெசன்றைட� விதத்தி�, உட�யலாைம உள்ேளா�க ஆபத் எ��ம
ஏற்ப�த்த விதத்தி� இ�க்கிறத,
சக்கரநாற்க அல்ல நைடதாங்க ஆகியவற்ைற பாவிப்ேபா�க ஏற் வைகயில
வ�க்கா, உ�தியான மற்� சமமான தைர விாிப்�க இ�க்கின்றன,
சக்கரநாற்கா�கை பாவிப்ேபா தைடகள எ��மின்ற ெசல்� விதத்தி சந்திப
அைறகளி�ம, இைடேவைள வசதிகளி�ம ேபா�மான இடம இ�க்கிறத, மற்�;
அைனத்� பயனர்களா� எளிதாக�ம, யா�ைடய உதவி இல்லாம� திறக்கப்ப
விதத்தி கத�கள உள்ளனவ – அதாவ� கத�கள பாரமாக இல்லாம�, ைகப்பி�க
எளிதாக எட்� உயரத்தி� இ�க்கின்றன என்� ேசாதி�ங்க.

பணியிடத்தி வைளந் ெகா�க்� தன்ை மற்� அவ்விடத் அ��ம வசதி ஆகியவற்ை
நீங்க ேமம்ப�த்�வத ‘ஜாப-அக்ெஸ’ (JobAccess) எ�ம அைமப்பினா உதவ இய�ம.
ேமலதிகத தகவல்க�க www.jobaccess.gov.au எ�ம வைலத்தளத்திற ெசல்�ங் அல்ல
‘ஜாப-அக்ெஸ’ அறி�ைரஞர ஒ�வைர 1800 464 800 எ�ம இலக்கத்த அைழ�ங்க ைகப்ேபசியி இ�ந் ெசய்யப்ப அைழப்�க�க் கட்டணங் அறவிடப்ப�.
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