
احراز رشایط
یر را داشته باشید، ممکن است واجد رشایط برنامه  رشایط ز

:خدمات اشتغال افراد معلول باشید
اگر در خصوص هر گونه آسیب، بیماری یا معلولییت تشخیص 	 

پزشیک داشته باشید
حداقل 14 تا 65 سال داشته باشید	 
سنتان بیشرت یا مساوی حداقل سن قانوین کار در ایالت یا 	 

رسزمنی شما باشد
قادرباشید حداقل هشت ساعت در هفته کار کنید )در صورت 	 

لزوم، با ارائه حمایت های مربوطه(
مقیم اسرتالیا باشید	 
مشغول تحصیل به صورت تمام وقت نباشید )مگر اینکه ضمن 	 

احراز رشایط دیگر، ترک تحصیل کرده باشید(
در حد ظرفیت شغلی ارزیایب شده خود یا باالتر از آن مشغول کار 	 

نباشید

 در زمینه اشتغال افراد معلول، APM برای دسرتیس به خدمات
 یا ثبت نام مستقیم نزد Centrelink می توانید از طریق معریف نامه

 یا ثبت Centrelink ما اقدام کنید.می توانید از طریق معریف نامه

چرا APM را انتخاب کنیم؟ 
وقیت به ما مراجعه می کنید، یک مشاور اختصایص APM در 

یایب به شما تخصیص می یابد که در هر مرحله از فرآیند  زمینه کار
جستجوی شغل همراهتان خواهد بود.

یایب با نقاط قوت، چالش ها و اهداف شما در زندیگ  مشاور کار
آشنا می شود.

شما با همکاری یکدیگر برنامه ای ترسیم می کنید که وضعیت 
سالمیت، توانمندی ها و عالیقتان در آن لحاظ شده است.

ما به شما کمک می کنیم تا فرصت های شغلی را نزد کسب  و کارها 
و کارفرمایان موجود در جامعه محلی تان جستجو کنید.

آسیب، بیماری 
یا معلولیت؟

موقعیت های شغلی 
وجود دارد. ما به شما 

کمک می کنیم آنها را 
پیدا کنید.



تیم APM را در محل خودتان پیدا کنید:

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

برای رشوع، اینجا را 
اسکن کنید

ما اینجاییم تا به شما کمک 
کنیم شغلی پیدا کنید که 
بتوانید آن را حفظ کنید.

برنامه ای مختص شما و متناسب 
با شما

ممکن است در زندیگ تان با چالش هایی مواجه شوید که پیدا کردن 
کار را دشوار کند.

یا حیت ممکن است گاهی این کار غریممکن به نظر برسد.

برنامه شغلی شما کاماًل مختص خودتان طراحی می شود تا 
بتوانید به اهداف شغلی تان برسید.

برنامه فردی تان می تواند در این زمینه ها نزی مفید واقع شود:

ایجاد اعتماد به نفس	 

نوشنت یک رزومه موفق	 

جستجوی مشاغل مناسب	 

آمادیگ برای مصاحبه های شغلی آنالین و حضوری	 

حمایت های بیشرت در زمینه مسائل سالمیت شما	 

اولویت با شماست
با APM خیالتان راحت باشد.

APM بزرگ ترین ارائه دهنده خدمات اشتغال برای افراد معلول در 
اسرتالیاست که بیشرت از هر سازمان دیگری خود را متعهد به کمک 

به کارجویاین مانند شما در جوامع مختلف می داند.

تیم های محلی ما در بیش از 500 شعبه در رسارس کشور، از دانش 
الزم برای کمک به شما در دستیایب به موفقیت برخوردارند.

با APM، شغل جدیدتان ممکن است از آنچه فکر می کنید نزدیک تر 
باشد.


