THÔNG TIN TÓM TẮT
BẢNG KIỂM TRA TÍNH DỄ TIẾP CẬN CỦA
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHUYẾT TẬT
Sử dụng bảng kiểm tra này để xem xét cách cải thiện tính linh hoạt và dễ tiếp cận tại nơi làm việc ở công
ty của bạn.
Đầu tiên, bạn có thể xem xét việc thực hiện một hoặc nhiều chính sách hoặc chương trình sau đây;
 Cơ hội tuyển dụng công bằng và/hoặc chương trình đa dạng
 Điều chỉnh hợp lý/ sắp xếp công việc linh động
 Kế hoạch hành động cho dễ tiếp cận
 Đa dạng và công khai
 Chính sách trở lại làm việc
 Các chương trình tập huấn nhận thức khuyết tật
 Những người khuyết tật tiên phong giữ cương vị điều hành
 Tư vấn cho người khuyết tật
 Mạng lưới nhân viên khuyết tật
Bạn cũng có thể xem xét các ý tưởng sau đây có thể giúp đỡ tổ chức của bạn có môi trường làm việc dễ tiếp cận
hơn và là một người sử dụng lao động được người khuyết tật chọn lựa;
 Cách thức tổ chức của bạn trong việc soạn ra nội dung quảng cáo vị trí tuyển dụng và mô tả công việc –
Những quảng cáo này có hoan nghênh những người khuyết tật nộp đơn không, và quảng cáo có dễ dàng truy
cập dưới hình thức trực tuyến và in ấn không (chẳng hạn như chữ nổi cho người mù hoặc in khổ lớn).
 Mở rộng chức năng tìm kiếm thông tin về tổ chức của bạn đến với các ứng viên bằng cách phân phối quảng
cáo tuyển dụng cho các tổ chức khuyết tật hoặc các nhà Cung Cấp Dịch Vụ Việc Làm cho Người Khuyết Tật.
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 Đem đến kinh nghiệm làm việc hoặc tạo cơ hội thực tập hoặc học nghề cho người khuyết tật là một cách để
gia tăng kiến thức và kỹ năng, tiếp cận được việc làm lâu dài.
 Thay đổi cấu trúc buổi phỏng vấn, các điều chỉnh hợp lý khác- chẳng hạn như lối vào các toà nhà, tạo cơ hội
gặp được người hỗ trợ hoặc ủng hộ, hoặc thu xếp một thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu Auslan.
 Xem lại các cách phỏng vấn, hành vi và kỹ thuật phỏng vấn và các công việc đánh giá đảm bảo người khuyết
tật được tham gia.
 Biến việc thảo luận cho các điều chỉnh hợp lý thành tiêu chuẩn thực hành một khi đã chấp nhận giao việc cho
người khuyết tật.
 Cung cấp tài liệu đào tạo theo định dạng dễ tiếp cận - chẳng hạn như video có phụ đề, văn bản bằng tiếng
Anh, hệ thống CNTT trong nhà có thể tương thích với các chương trình đọc màn hình và công nghệ hỗ trợ khác.
 Sắp xếp việc mua và sửa chữa, thay đổi nơi làm việc, các dụng cụ sơ cứu hoặc kỹ thuật hỗ trợ
 Soạn thảo thủ tục sơ tán khẩn cấp có giải quyết nhu cầu của người khuyết tật.
 Kiểm tra:
o

khu vực bãi đỗ xe, lối vào và khu vực tiếp tân có dễ dàng đi vào không cũng như đảm bảo không có
các mối nguy hại nào cho những người khuyết tật,

o

sàn nhà không được trơn trượt, phải chắc chắn và bằng phẳng cho người sử dụng xe lăn hoặc sử
dụng khung đi bộ có thể di chuyển,

o

phòng họp và các phương tiện nghỉ giải lao có đủ không gian để người dùng xe lăn có thể điều khiển
xe lăn mà không bị cản hay bị hạn chế,

o

cửa ra vào mở được dễ dàng và mọi người đều có thể tự mở - ví dụ cửa không nặng hay khó mở và
tay nắm cửa lắp ở một chiều cao dễ dàng với tới.

JobAccess có thể giúp tổ chức của bạn cải thiện tính linh hoạt và khả năng tiếp cận tại nơi làm việc. Để tìm hiểu
thêm chi tiết xin vào trang web www.jobaccess.gov.au hoặc gọi Tư Vấn của JobAccess tại số 1800 464 800 – Sẽ
tính phí cuộc gọi nếu bạn gọi bằng điện thoại di động.
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