தகவல ஏ�
உ�யலாைம உள்ளவர்க�க கிைடக்�
ேசைவகள மற்� திட்டங்

ேவைல ஒன்றிற்க ஆயத்தப்ப�த் ெகாள்ள�, ேவைல ஒன்ைற ேத�ெய�த் அைதத தக்கைவத்
ெகாள்ள� உட�யலாைம உள்ளவர்க�க கிைடக்� ேசைவக�ம திட்டங்க பல உள்ள. இவற்றி
உள்ளடங்�:
‘ஊதியத தள்�ப�க’ (Wage Subsidies) எ�ம திட்ட உட�யலாைம உள்ளவர்க� ேவைல ெகா�க்�
சாத்திய�ள பணியமர்த்�னர்க ��தல ஊக்கத்ெதா அளிக்கிற
‘பணியிடத்திலா தனிநபர ஒத்தாை’ (Work Based Personal Assistance) எ�ம திட்டத்தின தம� உட�யலாைம
அல்ல ம�த்� நிைல காரணமாக ெதாடர்ந உதவி ேதைவப்ப� நபர்க�க பணியிடத்தி ேதைவப்ப�
ஆதர� ேசைவக�க்கா ெசல�கைளக ெகா�க் இய�ம.
‘ேபாக்�வரத் ப�த்ெதாை’ (Transport Allowance) என்ப உங்களா ெபா�ப ேபாக்�வரத வசதிகைளப
பாவிக் இயலவில்ை என்றா, ேவைல, ப�ப், பயிற்ச, �யவி�ப்பத்ெதா மற்� ேவைல ேதடல ஆகிய
காாியங்க�க்க நீங்க ெசன் வ�வதற் ஆ�ம பயணச்ெசல�கை ஈ�கட் உத�ம.
‘ேவைலத திட்ட ஒன்ை ஏற்பதற்க இடமாறல ஒத்தாை’ (The Relocation Assistance to Take Up a Job
programme) எ�ம திட்டத்தின உங்க�க ஆ�ம இடமாறல ெசல�கைள மீளளிப் ெசய் இய�ம.
‘பணி இடர் கால ஒத்ைதை’ (Job in Jeopardy assistance) எ�ம வசதி உங்�ைடய உட�யலாைம, காயம
அல்ல உடல்ந நிைல ஆகியவற்றி காரணமாக நீங்க ேவைலைய இழக்� ஆபத்தி��ந்த உங்க�க்
கிைடக்�.
‘�திய ெதாழில்�ைன ஊக்க திட்ட’ (New Enterprise Incentive Scheme) எ�ம திட்டத்தின நீங்க �திய சி�
ெதாழில ஒன்ைற �வங்�வதற உதவ இய�ம.
‘ேதசிய ேவைல அ�பவத திட்ட’ (National Work Experience Programme) எ�ம திட்டத்தின ேவைல
ெசய்வதற்க திறன்க மற்� தன்னம்பிக்ை நீங்க ெப�ம விதத்தி ஊதிய�ள் அல்ல ஊதியமல்லா
ேவைல அ�பவத்திை நீங்க வி�ம்பினா ெபற உதவ இய�ம.
‘ச�க அபிவி�த்தி திட்ட’ (Community Development Programme) என்ப ெதாைல�ர அ�ஸ்திேர�ய
ப�திகளில ேவைல ெசய்வதற நீங்க ஆயத்தமாக�, ேவைல ேதட�ம உத�கிற�
‘கல்வ மற்� ேவைலக்கா திறன்க’ (Skills for Education and Employment) எ�ம திட்டத்தின உங்கள
ேபச், வாசிப் மற்� எ�த்� திறன்கைள� அல்ல அ�ப்பைடயா கணிதத திறன்கைள�
வளர்த்�க்ெக உதவ இய�ம.
இச ேசைவகளில எவ்ெவான்ைற பற்றி ேமலதிகத தகவல்க�க, அல்ல உட�யலாைம உள்ேளா�க்ெ
பிரத்திேயகமா வ�வைமக்கப்ப ேவைலவாய்ப் தகவல்க�க ‘ஜாப-அக்ெஸ’ (JobAccess)
அைமப்பினர www.jobaccess.gov.au எ�ம வைலத்தளத்திற ெசல்�ங் அல்ல ‘ஜாப-அக்ெஸ’

JobAccess is the national hub for workplace and
employment information for people with disability,
employers and service providers.

1800 464 800

www.jobaccess.gov.au
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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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