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THÔNG TIN TÓM TẮT 

BẠN LÀ THANH NIÊN KHUYẾT TẬT ĐANG 

TÌM VIỆC  
Có sẳn những dịch vụ miễn phí để giúp bạn khi bạn đã hoàn tất việc học phổ thông, học nghề hay các bậc học 

cao hơn và chuyển sang đi làm. Các dịch vụ này bao gồm:  

Dịch Vụ Việc Làm Cho Người Khuyết Tật (DES) 

Dịch Vụ Việc Làm Cho Người Khuyết Tật giúp những thanh niên có đủ điều kiện được chứng nhận khuyết tật, 

chấn thương hoặc sức khoẻ kém để tìm và giữ việc làm đang có. 

Chương trình Phát triển Cộng đồng 

Chương trình Phát triển Cộng đồng (CDP) có thể giúp bạn nếu bạn sống ở một vùng xa xôi của Úc và đang tìm 

việc làm. 

Di Chuyển Đến Nơi Làm Việc (TTW) 

Nếu bạn đang trong độ tuổi từ 15 và 21, bạn có thể nhận được giúp đỡ thông qua TTW. TTW giúp bạn sẵn sàng 

cho công việc thông qua việc đào tạo về hành vi và mong đợi ở nơi làm việc cũng như phát triển kỹ năng cho 

công việc và học tập. 

Các Trung Tâm Dạy nghề, Đào tạo và Tuyển Dụng (VTECs) 

Nếu bạn là một người bản địa đang tìm việc và bạn bị khuyết tật, VTECs có thể giúp bạn. 

Học Nghề và Thực Tập 

Bạn có thể thích học nghề hoặc thực tập ở nơi làm việc để đạt được trình độ trong công việc và để có được một 

việc làm. 

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về bất kỳ dịch vụ nào trong số các dịch vụ này, bạn có thể truy cập tại trang 

web của JobAccess tại địa chỉ www.jobaccess.gov.au hoặc điện thoại cho nhân viên tư vấn của JobAccess tại số 

1800 464 800 – sẽ tính phí cuộc gọi nếu bạn gọi bằng điện thoại di động. 


