
 األهلية
قد تكون مؤهاًل لالشرتاك يف برنامج خدمات توظيف ذوي اإلعاقة 

الخاص بنا يف الحاالت التالية:
إذا كان لديك إصابة أو مرض أو إعاقة تم تشخيصها	 
إذا كان عمرك يرتاوح بني 14 و65 عاًما على األقل	 
أن تكون قد بلغت سن العمل القانوين المحدد يف واليتك أو 	 

إقليمك أو تجاوزته
أن تكون قادًرا على العمل ثماين ساعات على األقل يف األسبوع 	 

)مع الدعم عند الحاجة(
أن تكون مقيًما يف أسرتاليا	 
أن ال تكون طالًبا متفرًغا للدراسة )إال إذا كان بإمكانك ترك 	 

المدرسة(
أن ال تكون قادًرا على العمل يف حدود قدرتك الوظيفية المحددة 	 

أو تجاوزها

 APM يمكنك الوصول إىل خدمات توظيف ذوي اإلعاقة يف رشكة
من خالل الحصول على إحالة من هيئة Centrelink أو عن 

طريق التسجيل معنا مبارشة.

 ما الذي يجعلك تختار رشكة
APM؟

 APM عندما تأيت إلينا، سيقابلك أحد مستشاري التوظيف يف
.الذي بدوره سيتابعك يف كل مرحلة أثناء بحثك عن وظيفة ،

 سيتعرف مستشار التوظيف الخاص بك على نقاط قوتك
.والتحديات اليت تريد التغلب عليها وأهدافك يف الحياة

 ستعمالن مًعا على رسم خطة تراعي حالتك الصحية
.وقدراتك واهتماماتك

 سنساعدك على العثور على فرص العمل المتوفرة لدى
 الرشكات وجهات التوظيف الكائن مقرها يف المنطقة اليت

.تعيش فيها

 أتعاين من إصابٍة أو
 أو إعاقٍة ما؟

ٍ
مرض

 هناك وظائف يف
.انتظارك

 إننا هنا لمساعدتك على
.إيجادها



ابحث عن فريق APM المحلي لديك:

  1800 276 276
 apm4jobs@apm.net.au 
  apm.net.au

 امسح هذه المنطقة
ا للبدء ضوئًي

 نحن هنا لمساعدتك
 على العثور على وظيفة

.تناسبك تماًما

 خطة توظيفك مناسبة تماًما
لك

قد تواجه تحديات يف حياتك تجعلك تظن أن العثور على وظيفة 
أمر صعب.

أو ربما شعرت يف بعض األحيان أن هذا األمر مستحيل.

ستكون خطة توظيفك مناسبة تماًما لك، وذلك حىت تتمكن من 
تحقيق أهدافك الوظيفية.

كما قد تساعدك خطتك الفردية على القيام بما يلي:
يز ثقتك بنفسك	  تعز
كتابة سرية ذاتية احرتافية	 
البحث عن وظائف مناسبة	 
التحضري جيًدا لمقابالت العمل الشخصية وتلك المنعقدة اإلنرتنت	 
الحصول على دعم إضايف لمشكالتك الصحية	 

أنت أهم أولوياتنا
مع APM، أنت يف أيد أمينة.

كرب مزود لخدمات توظيف ذوي اإلعاقة يف  تعد رشكة APM أ
أسرتاليا، وهي مخصصة لمساعدة الباحثني عن عمل مثلك بفضل 
ما يتوفر لديها من عدد أفرع ال يتوفر لدى أي رشكة أخرى تعمل يف 

نفس المجال.

كرث من 500 موقع يف جميع أنحاء  بفضل ما يتوفر لدينا من أ
أسرتاليا، تتمتع فرقنا المحلية بما يكفي من المعرفة لمساعدتك على 

النجاح.

مع APM، قد تحصل على وظيفتك الجديدة أرسع مما تعتقد.


