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THÔNG TIN TÓM TẮT 

CÁC DỊCH VỤ VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÓ SẲN 

CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  

Có rất nhiều dịch vụ và chương trình có sẵn cho người sử dụng lao động để thuê và giữ chân người khuyết tật tại 

nơi làm việc. Các dịch vụ và chương trình này bao gồm:  

Điều Phối Viên Người Khuyết Tật Quốc Gia có thể liên kết các trường học với chương trình hỗ trợ việc làm của 

chính phủ, và cải thiện các lộ trình kế hoạch học tập và công việc.  

Hệ Thống Hỗ Trợ Tiền Lương giúp bạn đặt một mức lương phù hợp với năng suất lao động của một nhân viên 

khuyết tật. Hệ thống hỗ trợ này cũng có sẵn cho những ai đang có nguy cơ thất nghiệp do năng lực làm việc bị 

giảm sút. 

Chương Trình Hỗ Trợ Lương Học Nghề Cho Người Khuyết Tật Úc có một khoản chi trả cho những người sử dụng 

các lao động là nhân viên khuyết tật thuộc chương trình học nghề Úc. 

Hỗ Trợ Cá nhân Dựa Vào Công Việc giúp trả các chi phí sử dụng cho dịch vụ hỗ trợ tại nơi làm việc cho các nhân 

viên bị khuyết tật hoặc do điều kiện y tế mà cần đến sự giúp đỡ thường xuyên.  

Phụ Cấp Di Chuyển có thể hỗ trợ bạn nếu nhân viên có báo cáo y tế xác nhận là bạn không thể sử dụng các 

phương tiện giao thông công cộng.  

Chương trình Kinh Nghiệm Làm Việc Quốc Gia có thể tạo cơ hội để bạn biết rõ người khuyết tật hoạt động trong 

môi trường làm việc của bạn như thế nào, và làm thế nào họ có thể thực hiện các nhiệm vụ công việc khác nhau. 

Chương Trình Phát Triển Cộng Đồng có thể giúp bạn tìm những người ở vùng sâu vùng xa- kể cả những người 

khuyết tật- có thể phù hợp với yêu cầu của công ty bạn. 

Để biết thêm thông tin về bất kỳ dịch vụ nào trong số các dịch vụ này, hoặc các thông tin việc làm cho người 

khuyết tật tại nơi làm việc của bạn, hãy truy cập trang web www.jobaccess.gov.au hoặc gọi cho tư vấn của 

JobAccess tại số 1800 464 800 - sẽ tính phí cuộc gọi nếu bạn gọi bằng điện thoại di động. 

 


