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- Dari رىد

از هدف .شود می آغاز 1 جوالی اول از معیوبیت کارمندان داوطلبانه اجستریر
از بخشی این .است معیوبیت برای حمایت انتخاب و کیفیت بهبود شدن اجسترر

 .است معیوب افراد از استفاده سوء مورد در ویکتوریا دولت “صفر تحمل” رویکرد

معیوبیت کارمند یک باید من چرا
کنم؟ انتخاب را شده راجستر

افرادی به معیوبیت کارکنان تخصص و مهارت مورد در دادن اطمینان
کارکنان همه .است دشوار کنند، می استفاده معیوبیت خدمات از که

ارزیابی مشابه روش یک به صالحیت و مصونیت نظر از معیوبیت
خدماتی به تا کند می کمک شما به آنان بودن راجستر .شوند نمی

 .باشید داشته بهتری دسترسی باال کیفیت با و صونم

ازاینکه نظر صرف اند، کرده راجستر که ویکتوریایی معیوبیت ارکنانک
توسط مستقلی طور به اند، شده استخدام یا بودجه تمویل چطور
در ویکتوریا معیوبیت کارمندان راجستر هیئت مقررات، کننده تنظیم
 .شوند می ارزیابی دنبو مسلکی و مهارت مصونیت، مورد

راجستر آسانی به و سرعت به بود خواهید قادر شما ،2021 اکتوبر 1 از
تا کنید بررسی www.vdwc.vic.gov.au در را معیوبیت کارمندان

 .نی یا است شده راجستر کارمند یک آیا ببینید

به شدن راجستر برای کارمندان
دارند؟ ضرورت چیزی چه

متقاضیان )قانون(2018 سال معیوبیت خدمات تأمین قانون
و ها مهارت دانش، دهند نشان که کند می ملزم را شدن اجسترر

هیئت توسط تا دارند را مصون فعالیت برای ضروری های ویژگی
معیوبیت کارکنان از یکی منحیث ویکتوریا معیوبیت کارکنان اجسترر

 ).هیئت ( کنند راجستر

نظر در با را شدن راجستر برای ندانکارم شایستگی همچنین هیئت
 :کرد خواهد ارزیابی ذیل موارد گرفتن

هر  اختاللی  که  ممکن  است  به  طور  مخربی  بر  توانایی  فرد  در  انجام  •
مصون  وظیفه  تأثیر  بگذارد

سابقه  جنایی  مربوطه •

تبحر  در  لسان  انگلیسی •

لغو  یا  تعلیق  راجستر  منحیث  یک  کارمند  معیوبیت  یا  کارمند  صحی  •

ممنوعیت  یا  دستورات  منع  در  رابطه  با  ارائه  خدمات  صحی  یا  •
معیوبیت  یا  مراقبت  از  اطفال

آیا  فرد  شخصی  با  صالحیت  و  مناسب  برای  راجستر  شدن  است؟•

مندرکابنتخاابه ادرق مناآی
ود؟بمواهخ دهش جسترار بیتمعیو

بیتمعیو اتدمخهارائ رایبرا دهش جسترار داننارمک نیداتو می شما
 .کنید بنتخاا

ودخ سبمنا بیتمعیو مندرکا نیداتو می شما که ستمعنا دانبنای
را روریض ایهیگژوی و ارتهمش،دان وی که نیدابدو کنید بنتخاارا
 .دارد نمصو ظیفهو امجان رایب

 vdwc.vic.gov.au ما سایت ویب به
بگیرید تماس 132 497 1800 مراجعه کنید یا با
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 باشم، داشته NDIS پالن من اگر
 معیوبیت کارمند یک توانم می آیا

 کنم؟ انتخاب را شده راجستر
 ها سازمان انواع همه در توانند می شده راجستر کارمندان بلی،

 خود است ممکن یا کنند، کار NDIS خدمات دهندگان ارائه شمولب

 .باشند داشته اشتغالی

 منحیث ویکتوریا معیوبیت کارکنان که کند می تضمین بودن اجسترر

 اینکه به توجه بدون شوند، می ارزیابی بودن مسلکی و ماهر صون،م

 در کند، می کار خدماتی دهنده ارائه چه برای شما معیوبیت کارمند

 تمویل آنها خدمات بودجه چگونه یا کند می آگهی را شان خدمات کجا

 .شود می

 یک خود NDIS پالن طریق از توانید می شما که است معنی بدان این

 .کنید انتخاب را شده راجستر معیوبیت کارمند

 معیوبیت کارمند یک توانم می آیا
 کنم؟ انتخاب را نشده راجستر

 جسترار که کنید بنتخاا را یمندرکا یدبگیر تصمیم نیداتو می شما

 یینآ یتعاربهمملز یاریکتوودرهنشد جسترار داننارمک .شدباهنشد

 داننارمک بر یاریکتوو بیتمعیو داننارمک کمیسر .هستند اریترف مهنا

 .کند می ترنظا هنشد جسترار بیتمعیو

مینتأ رراتقم در جرمند بیتمعیو تماخد مینتأ اریترف نیناقو
 .درون می رشما به نینوقا رراتقم،2020 لسا بیتمعیو تماخد

 تماخد مینتأ اریترف کد از یدبا یاریکتوو بیتمعیو داننارمک همه
 راداف از فظتمحا رایب را داردینتاس ینا و کنند یوپیر بیتمعیو

 .کند می همافر ادهفتوءاسسو آزار برابر در بعیوم

 معیوبیت کارمندان راجستر
 داننارمک میعمو جستراردر دهش جسترار بیتمعیو داننارمک همه

 هنداخو رستدس در آدرس نای در د،ونش می لست یاریکتوو بیتمعیو

 : www.vdwc.vic.gov.auودب

 ان،ودتخ محل یکیدنز در دهش جسترار بیتمعیو داننارمک فتنیا رایب

 .لیدبپا را یاریکتوو بیتمعیو داننارمک جسترار نیداتو می

 بیتمعیو داننارمک از لستی نیداتو می همچنین ت،ایسبوی در

 .کنید اپید را دهش ادرص نهاآ رایب نینوقا منع حکم یک که یاریکتوو

 یاریکتوو بیتمعیو ندانارمکنکمیسیو ارهدرب
 تر قوی معیوبیت بخش یک ایجاد و معیوب افراد از بهتر محافظت برای که است مستقل سازمان یک ویکتوریا معیوبیت کارمندان میسیونک

 افراد حامی کارمندان کلیه از انتظارات حداقل ایجاد معیوبیت، خدمات تأمین رفتاری کد مسئول کمیسیون این .است شده ایجاد تر مصون و

 را کارمندانی منع و تحقیق اختیار و بپذیرد را ها اعالن و شکایات تواند می کمیسیون این .باشد می شکایات خدمات و ویکتوریا در عیوبم

 .اندازند می خطر به را مردم امنیت که دارد

1800 با یا کنید مراجعه vdwc.vic.gov.au ما سایت ویب به 497  بگیرید تماس 132

 شوید عضو ما خبرنامه در

 کنید دنبال را ما

 vdwc.vic.gov.au ما سایت ویب به
 بگیرید تماس 132 497 1800 مراجعه کنید یا با
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