THÔNG TIN TÓM TẮT
BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO
ĐỘNG ĐANG MUỐN TUYỂN THANH NIÊN
LÀM VIỆC?
Nhân viên thích hợp cho doanh nghiệp của bạn có thể là một thanh niên bị khuyết tật. Có những dịch vụ miễn phí
của chính phủ Úc có thể giúp bạn tìm và giữ lại một nhân viên trẻ bị khuyết tật.
Dịch Vụ Tuyển Người Khuyết Tật (DES) có thể cung cấp cho bạn một loạt các dịch vụ miễn phí, bao gồm giúp đỡ
để sử dụng và giữ chân nhân viên trẻ bị khuyết tật. Họ là những nhà cung cấp dịch vụ việc làm cho chính phủ, họ
được thuê để hỗ trợ và giúp đỡ những người đủ điều kiện được công nhận là người khuyết tật, chấn thương hoặc
sức khoẻ kém để tìm và giữ việc làm.
Chương trình Phát triển Cộng đồng (CDP) có thể hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm nhân viên thích hợp nếu bạn sống
ở một vùng xa xôi của Úc và đang muốn tuyển một nhân viên trẻ bị khuyết tật.
Chương trình Học Nghề và Thực Tập có thể là một biện pháp tốt để thu hút, đào tạo và giữ chân nhân viên để
đáp ứng các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp và ngành kinh doanh của bạn.


Chương Trình Học Nghề Úc được thiết kế linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của bạn và các nhân viên.



Chương Trình Hỗ Trợ Lương Học Nghề Cho Người Tàn Tật Úc (DAAWS) là chương trình chi trả lương có
thể giúp bạn đảm bảo học viên khuyết tật học nghề có thể tham gia đầy đủ chương trình học nghề.
DAAWS cũng có sẵn dành cho bạn nếu người học nghề theo chương trình học nghề Úc bị khuyết tật
trong quá trình học nghề hay thực tập của họ.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về bất kỳ dịch vụ nào trong số các dịch vụ nêu trên, bạn có thể truy cập vào
trang JobAccess tại địa chỉ www.jobaccess.gov.au hoặc gọi 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.
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