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Disability Employment Services 
1 Temmuz 2018’den itibaren geçerli program değişiklikleri - 
Katılımcılar için Bilgi 

Australian Government engelli, yaralanmış ya da sağlık sorunu olan daha fazla kişiye uzun vadeli iş 
bulmaları ve çalışabilmeleri konusunda yardım etmek için Disability Employment Services (DES) 
programında bazı değişiklikler yapacaktır. 

Bu beni nasıl etkileyecek? 

DES programındaki değişiklikler 1 Temmuz 2018’de yürürlüğe girecek. Bu değişiklikler size daha fazla 
seçenek ve kontrol sunacak. DES sağlayıcınızı seçebilecek veya değiştirebileceksiniz ve aldığınız 
hizmetlerle bunları alma şekliniz hakkında daha fazla söz sahibi olacaksınız. 

Ne gibi değişiklikler yapılacak? 

1 Temmuz 2018 itibariyle: 

• sizin için uygun yerde beraber çalışmak istediğiniz DES sağlayıcısı seçebileceksiniz; 

• Yüz yüze yapacağınız ilk görüşmeden sonra hizmetleri nasıl alacağınızı (ör. yüz yüze, telefonla 
veya görüntülü görüşme yoluyla) belirleyebileceksiniz; 

• en iyi iş bulma fırsatı yakalayabilmeniz yolunda sağlayıcınızın sunacağı desteği düzenleyen bir 
iş planı geliştirmek için sağlayıcınızla birlikte çalışabileceksiniz ve 

• almakta olduğunuz hizmetlerden memnun kalmadığınızda sağlayıcılarınızı değiştirebileceksiniz. 

DES sağlayıcılarıyla ilgili değişiklikler  

DES programındaki iyileştirmelerin bir parçası olarak bazı sağlayıcılar kapanacak ve 1 Temmuz 2018 
itibariyle artık DES hizmeti sunmayacak. Ancak, iş için hazırlanıp uygun bir istihdam imkânı bulmanıza 
yardımcı olabilecek bir dizi yeni sağlayıcılar devreye girecek. 

Ne yapmam gerekiyor? 

Şu an bir şey yapmanız gerekmiyor. 

Hizmet sağlayıcınız kapanıyorsa 2018 Mayıs ayı bitmeden Department of Social Services’dan 
bulunduğunuz yerdeki sağlayıcılar hakkında bilgi veren ve yeni bir sağlayıcıyı nasıl seçeceğinizi anlatan 
bir mektup alacaksınız. 

Hizmet sağlayıcınız kapanmıyorsa bir şey yapmanıza gerek yoktur. 



 
 

 2 
 

Şu an beklemedeysem ne olacak? 

Şu an beklemedeyseniz ve DES’e katılımdan muafsanız şu an bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu 
değişiklikler hakkında mevcut sağlayıcınızla konuşabilir ya da sorularınız varsa 1800 805 260’ı 
arayabilirsiniz. 

Daha Fazla Bilgi  

Bu değişiklikler hakkında sorunuz varsa ilk olarak mevcut sağlayıcınızla konuşabilir ya da 1800 464 
800’den JobAccess ücretsiz danışma hattını arayabilirsiniz.  


