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THÔNG TIN TÓM TẮT  

CHƯƠNG TRÌNH JOBACCESS  

JobAccess là trung tâm quốc gia cung cấp thông tin lao động việc làm cho người khuyết tật, người sử dụng lao 

động và các nhà cung cấp dịch vụ. 

 

JobAccess do chính phủ Úc tạo ra để tập hợp thông tin và các nguồn lực có thể 'thúc đẩy tuyển dụng lao động là 

người khuyết tật'. 

 

JobAccess có thể giúp đỡ những người khuyết tật tìm và giữ việc làm, được thăng tiến để có công việc tốt hơn, có 

được hỗ trợ tài chính cùng các hỗ trợ khác, mở rộng kỹ năng công sở của họ và các vấn đề khác. 

 

JobAccess có thể giúp người sử dụng lao động tận hưởng sự đa dạng ở nơi làm việc, hiểu được lợi ích của việc 

sử dụng người khuyết tật, tạo việc làm cho người khuyết tật, tuyển dụng và giữ lại đúng người, có được hỗ trợ tài 

chính và các hỗ trợ khác, phát triển các chiến lược và kế hoạch việc làm cho người khuyết tật và các vấn đề khác.  

 

JobAccess có thể giúp những nhà cung cấp dịch vụ việc làm hiểu vai trò của họ và phát triển dịch vụ để đáp ứng 

tối đa nhu cầu của người khuyết tật và các vấn đề khác.  

 

Trang web của JobAccess có một loạt các thông tin như: hỗ trợ tài chính để sửa chữa, thay đổi nơi làm việc và tài 

trợ lương; các mẹo tuyển dụng để nộp đơn xin việc và nhận một nhân viên khuyết tật; liên kết với các chương trình 

giáo dục và đào tạo; tiết lộ thông tin cá nhân về người khuyết tật; quyền và trách nhiệm cho cả người sử dụng lao 

động và người khuyết tật; công cụ và nguồn lực hỗ trợ cho người sử dụng lao động và làm thế nào để tạo ra một 

môi trường làm việc linh hoạt; và các liên kết đến nhiều các chương trình và hỗ trợ khác của Chính phủ . 

 

Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập Jobaccess tại trang web www.jobaccess.gov.au hoặc gọi điện cho nhân 

viên tư vấn của chương trình JobAccess tại số 1800 464 800 – Sẽ tính phí cuộc gọi nếu bạn gọi bằng điện thoại di 

động. 

 

 


