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THÔNG TIN TÓM TẮT  

NGUỒN TÀI TRỢ CÓ SẲN DÀNH CHO 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  
Quỹ Hỗ Trợ Việc Làm  (EAF) hỗ trợ tài chính cho những người khuyết tật, hoặc người thuê họ làm việc, để chi trả cho một số 

hạng mục cần sủa chữa, thay đổi liên quan đến công việc , lắp đặt thêm thiết bị hay sử dụng các dịch vụ cho người khuyết tật.  

Quỹ này có thể được sử dụng để giúp đỡ những người khuyết tật được tuyển dụng, cũng như những ai cần trợ giúp để tìm việc 

và chuẩn bị để đi làm việc.  

Một số ví dụ về những việc quỹ EAF có thể được sử dụng là:  

• sửa chữa, thay đổi ở nơi làm việc và trang thiết bị, ví dụ như công nghệ hỗ trợ, thiết bị điện tử và liên lạc;  

• các dụng cụ công nghệ thông tin liên lạc; 

• phiên dịch bằng ký hiệu Auslan (ngôn ngữ ký hiệu của Úc) ; 

• phần mềm máy tính và phần mềm nâng cấp; 

• điều chỉnh bổ sung cơ sở vật chất nơi làm việc ; 

• điều chỉnh bổ sung phương tiện di chuyển cho công việc; 

• tập huấn nhận thức về vấn đề điếc; 

• tập huấn nâng cao nhận thức về khuyết tật; và 

• các dịch vụ hỗ trợ chuyên khoa liên quan đến công việc của người lao động có điều kiện đặc biệt về sức khỏe tâm thần hoặc 

các chứng rối loạn khả năng học tập. 

Các Loại Phụ Cấp Lương 

Nguồn tiền Phụ cấp lương chi trả khoản tiền gọi là khích lệ tài chính cho người sử dụng lao động để họ tạo cơ hội việc làm lâu 

dài cho  người khuyết tật và người lao động trưởng thành.  
 

Là người sử dụng lao động, có thể bạn đủ điều kiện để sử dụng hỗ trợ tài chính giúp đỡ tạo việc làm cho người khuyết tật 

thông qua Các Dịch Vụ Tuyển Dụng Người Khuyết Tật (DES) , Đề án Trợ Cấp  Tiền Lương , hoặc Chương Trình Tái khởi động 

dành Cho Người Lao Động Trưởng Thành.  

Để tìm hiểu thêm về chương trình EAF hoặc các loại phụ cấp lương, tham khảo trên trang web www.jobaccess.gov.au hoặc 

gọi tư vấn của JobAccess tại số điện thoại 1800 464 800 – sẽ tính phí cuộc gọi nếu bạn gọi bằng điện thoại di động. 


