THÔNG TIN TÓM TẮT
DỊCH VỤ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Dịch Vụ Việc Làm Cho Người Khuyết Tật (DES) là các nhà cung cấp dịch vụ việc làm theo hợp đồng cung cấp
dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ việc làm của chính phủ. Họ giúp những người đủ điều kiện được xem là khuyết tật, chấn
thương hay tình trạng sức khỏe kém tìm và giữ lại việc làm.
Các nhà cung cấp DES là những chuyên gia về kết nối người khuyết tật với người sử dụng lao động tiềm năng.
Họ làm việc trực tiếp với những người khuyết tật để giúp người khuyết tật có được việc làm qua cách nhận biết
các kỹ năng của người khuyết tật, trình độ, kinh nghiệm làm việc trước đó và mục tiêu nghề nghiệp. Họ biết nơi có
việc làm và làm thế nào để giúp người khuyết tật tìm và giữ việc làm.
Khi một người khuyết tật đã có việc làm, họ sẽ được nhà cung cấp DES hỗ trợ việc làm ít nhất là 26 tuần, tuy vậy,
họ cũng có thể giúp người lao động và người sử dụng lao động mỗi khi họ cần.
Đối với người sử dụng lao động, DES có thể cung cấp một loạt các dịch vụ miễn phí, bao gồm việc tuyển dụng và
giữ chân những thanh niên bị khuyết tật.
Để tìm hiểu xem bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ DES hay không, hãy liên lạc với Sở Dịch Vụ Các Vấn Đề
Liên Quan Đến Con Người (Centrelink). Bạn cũng có thể đăng ký trực tiếp với một nhà cung cấp DES trong khu
vực của bạn. Một danh sách những nhà cung cấp DES trong khu vực của bạn có thể được tìm thấy trong mục
jobactive trên trang web www.jobsearch.gov.au.
Để biết thêm thông tin về việc làm cho người khuyết tật, hãy truy cập trang web www.jobaccess.gov.au hoặc gọi
nhân viên tư vấn của JobAccess tại số 1800 464 800 – sẽ tính phí cuộc gọi nếu bạn dùng điện thoại di động.
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