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THÔNG TIN TÓM TẮT  

TUYỂN DỤNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT  

Có những lợi ích kinh doanh khi bạn tuyển dụng nhân viên là người khuyết tật - những lợi ích này lớn hơn việc tuyển dụng 

nhân viên cho một công việc nào đó. Những lợi ích này đã được chứng minh bằng các nghiên cứu ở Úc và quốc tế. Những 

nhân viên là người khuyết tật thì:  

• Đáng tin cậy - những người khuyết tật ít nghỉ phép hay nghỉ bệnh và có tỷ lệ ở lại làm việc cao hơn so với người khác. 

• Hiệu quả - một khi đã giao đúng việc, người khuyết tật thực hiện công việc giống như các nhân viên khác. 

• Giá cả phải chăng – chi phí tuyển dụng, bảo hiểm và bồi thường thấp hơn. Những người khuyết tật ít khi gặp các sự cố và tai 

nạn làm việc phải bồi thường hơn so với các nhân viên khác. 

• Tốt cho kinh doanh - Những người khuyết tật xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, và làm tăng tinh thần làm việc và 

lòng trung thành của nhân viên bằng cách giúp tạo ra lực lượng lao động đa dạng. Tiết kiệm được chi phí thực tế thông qua 

việc giảm tỷ lệ người lao động nghỉ việc, giảm chi phí tuyển dụng và đào tạo lại. Sử dụng người khuyết tật góp phần tạo nên 

sự đa dạng cho công ty về tổng thể. Giúp tăng cường hình ảnh của công ty đối với nhân viên, khách hàng và cộng đồng, đem 

đến những lợi ích tích cực cho thương hiệu của người sử dụng lao động. Trở thành tổ chức thân thiện với người khuyết tật là 

một cách tốt để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp của bạn. 

Quản lý việc tiết lộ thông tin  

Nhân viên của bạn có thể lựa chọn việc muốn cho bạn biết về khuyết tật của họ hay không. Không có nghĩa vụ pháp lý nào 

buộc họ phải tiết lộ thông tin khuyết tật cho bạn biết, trừ khi thông tin khuyết tật ảnh hưởng đến khả năng của họ trong công 

việc được giao. 

Thông tin về tình trạng khuyết tật của một nhân viên thường liên quan đến các thông tin riêng tư mang tính nhạy cảm. Nếu một 

nhân viên nào đó nói với bạn về tình trạng khuyết tật, bạn phải xem xét khả năng đào tạo hoặc điều chỉnh công việc hợp lý, để 

đáp ứng nhu cầu liên quan đến công việc của họ. 

Sự linh hoạt ở nơi làm việc 

Sự linh hoạt trong thu xếp công việc có thể giúp công ty của bạn thu hút và giữ chân nhân viên, kể cả những người khuyết tật. 

Nếu bạn cần phải sửa chữa, thay đổi nơi làm việc hoặc mua thiết bị đặc biệt cho nhân viên khuyết tật, chi phí có thể được Quỹ 

Hỗ Trợ Việc Làm (EAF) chi trả. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Quỹ EAF và tuyển dụng người khuyết tật thông qua JobAccess tại www.jobaccess.gov.au hoặc 

bạn có thể điện thoại cho nhân viên tư vấn chương trình JobAccess tại số 1800 464 800- sẽ tính phí cuộc gọi nếu bạn gọi 

bằng điện thoại di động. 


