
Điều kiện hợp lệ 
Bạn có thể đủ điều kiện hợp lệ để tham gia chương 
trình Dịch vụ Việc làm cho Người khuyết tật của 
chúng tôi nếu bạn:
• Được chẩn đoán có một chấn thương, mắc một 

căn bệnh hoặc bị một tình trạng khuyết tật
• Tuổi ít nhất từ 14 đến 65
• Đang ở độ tuổi lao động hợp pháp tối thiểu trở lên 

trong tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của bạn
• Có thể làm việc ít nhất tám giờ mỗi tuần (có hỗ trợ 

khi được yêu cầu)
• Là cư dân Úc
• Hiện không học toàn thời gian (trừ khi bạn là sinh 

viên đủ điều kiện sắp tốt nghiệp)
• Không làm việc bằng hoặc cao hơn năng lực làm 

việc được đánh giá của bạn

Bạn có thể truy cập Dịch vụ Việc làm cho Người 
khuyết tật APM thông qua sự giới thiệu của 
Centrelink hoặc bằng cách đăng ký trực tiếp với 
chúng tôi.

Tại sao nên chọn APM?
Khi đến với chúng tôi, bạn sẽ được gặp một chuyên 
gia tư vấn việc làm tận tâm của APM, người sẽ 
luôn đồng hành cùng bạn trên mọi bước đi trên con 
đường tìm kiếm việc làm của bạn.

Chuyên gia tư vấn việc làm của bạn sẽ biết được 
điểm mạnh của bạn, những thách thức và mục tiêu 
của bạn trong cuộc sống.

Bạn sẽ làm việc cùng họ để vạch ra một kế hoạch 
có cân nhắc đến tình trạng sức khỏe, khả năng và 
sở thích của bạn.

Chúng tôi sẽ giúp bạn khám phá các cơ hội việc làm 
với các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng trong cộng 
đồng địa phương của bạn.

Bạn  bị chấn thương, 
bị bệnh hoặc bị 
khuyết tật?

Có nhiều việc làm phù hợp 
cho bạn. Chúng tôi có thể 
giúp bạn tìm việc.



Kế hoạch của bạn phù hợp 
với bạn
Bạn có thể đang phải đối mặt với những thách thức 
trong cuộc sống khiến việc tìm kiếm một công việc 
trở nên khó khăn.

Hoặc đôi khi, bạn có thể cảm thấy không thể tìm 
được.

Kế hoạch công việc của bạn hoàn toàn phù hợp với 
bạn, vì vậy bạn có thể đạt được mục tiêu việc làm 
của mình.

Chương trình cá nhân của bạn cũng có thể giúp bạn:
• Xây dựng tự tin
• Soạn một sơ yếu lý lịch xuất sắc
• Tìm kiếm công việc phù hợp
• Chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn trực tuyến và 

trực tiếp
• Hỗ trợ thêm cho các vấn đề sức khỏe của bạn

Ưu tiên bạn hàng đầu
Với APM, bạn làm cùng những người đáng tin cậy.

APM là nhà cung cấp Dịch vụ Việc làm cho Người 
khuyết tật lớn nhất của Úc, chuyên giúp đỡ những 
người tìm việc như bạn trong nhiều cộng đồng hơn 
bất kỳ đơn vị nào khác.

Với hơn 500 cơ sở trên toàn quốc, đội ngũ địa 
phương của chúng tôi có kiến thức để giúp bạn 
thành công.

Với APM, công việc mới của bạn có thể gần hơn bạn 
nghĩ.

Tìm nhóm APM tại địa phương của bạn:

  1800 276 276
 apm4jobs@apm.net.au 

  apm.net.au

Quét ở đây để 
bắt đầu

Chúng tôi luôn sẵn 
sàng giúp bạn tìm 
một công việc mà 
bạn có thể duy trì.


