
Vdwc.vic.gov.au സന്ദർശിക്കുക  
1800 497 132 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 

 
  

 

 
 

  

 

  
 

 
 

 

 
  

 

 

  
 

 
  

  

 
 

 

  
 

 
 

  

വസ്തുതകൾ:

വൈകല്യമുള്ളൈർക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ 
ൈിൈരങ്ങൾ

Malayalam - േലയാളം 

വികലാംഗ പിന്തുണാ ത�ാഴിലാളികളുതെ സ്വമേധയായുള്ള രജിസ്ടമരേഷൻ 2021 ജൂലല 
1 മു�ൽ ആരംഭിക്ം. വികലാംഗ പിന്തുണയുതെ �ിരതഞെടുപ്ം ഗുണനിലവാരവം 
തേച്ചതപെടുത്തുന്ന�ിനാണ്ട രജിസ്ടമരേഷൻ ലക്ഷ്യേിടുന്ന�്ട. ലവകലഷ്യമുള്ള ആളുകതള 
ദുരുപമയാഗം തെയ്യുന്ന�ിതനക്റിച്ചുള്ള വിമ്ാറിയൻ സർക്ാരിതറെ “സീമറാ മൊളറൻസ്ട ” 
സേീപനത്ിതറെ ഭാഗോണി�്ട. 

എന്തുതകാണ്്ട ഞാൻ ഒരു രജിസ്റ്റർ 
തെയ്ത വികലാംഗ പിന്തുണാ 
ത�ാഴിലാളിതയ �ിരതഞെടുക്ണം? 
ലവകലഷ്യ മസവനങ്ങൾ ഉപമയാഗിക്ന്ന ആളുകൾക്്ട 
വികലാംഗ പിന്തുണാ ത�ാഴിലാളികളുതെ കഴിവകളും 
ലവദഗ്ട ിമുട്ാണ. എല്ാ ധഷ്യവം ഉറപ്നൽകുന്ന�്ട ബുദ് ്ട 
വികലാംഗ പിന്തുണാ ത�ാഴിലാളികതളയും സുരക്യ്കം 
കഴിവിനം ഒമര രീ�ിയിൽ അല് വിലയിരുത്തുന്ന�്ട. 
സുരക്ി�വം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുോയ മസവനങ്ങൾ 
േികച്ച രീ�ിയിൽ ഉപമയാഗിക്ാൻ രജിസ്ടമരേഷൻ നിങ്ങതള 
സഹായിക്ം. 

എങ്ങതനയാണ്ട അവർ ധനസഹായം അതല്ങ്ിൽ മജാലി 
തെയ്യുന്നത�ന്ന�്ട പ്രശ്നേല്. രജിസ്റ്റർ തെയ്ത വിമ്ാറിയൻ 
വികലാംഗ പിന്തുണാ ത�ാഴിലാളികൾ സുരക്ി�വം 
പ്രഗത്ഭരും തപ്രാഫഷണലുോതണന്ന്ട വിമ്ാറിയയിതല 
ഡിതസബിലിറ്ി വർക്ർ രജിസ്ടമരേഷൻ മബാർഡ്ട 
തറഗുമലറ്ർ സ്വ�ന്ത്രോയി വിലയിരുത്തുന്നു. 

2021 ഒമ്ാബർ 1 മു�ൽ, വികലാംഗ പിന്തുണാ 
ത�ാഴിലാളികളുതെ രജിസ്റ്റർ www.vdwc.vic.gov.au 
ൽ നിന്ന്ട, ഒരു ത�ാഴിലാളി രജിസ്റ്റർ തെയ്തിട്ടുമണ്ാ 
എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾക്്ട മവഗത്ിലും എളുപെത്ിലും 
പരിമ�ാധിക്ാൻ കഴിയും 

ത�ൊഴിലൊളികൾ എന്ൊണ് 
രജിസ്റ്റർ തെയ്യേണ്ട�്? 
ഡിതസബിലിറ്ി സർവീസ്ട മസഫ്ട ്ട ്ട ആക്ടറ്്ട ഗാർഡസ 
2018 (ആക്ടറ്്ട ) അനസരിച്ച്ട വികലാംഗ പിന്തുണാ 
ത�ാഴിലാളിയായി രജിസ്റ്റർ തെയ്യുന്ന�ിന്ട സുരക്ി�ോയ 
പരി�ീലനത്ിന്ട ആവ�ഷ്യോയ അറിവം കഴിവകളും 
ആരേിബയൂട്ടുകളും �ങ്ങൾക്്ട ഉതണ്ന്ന്ട കാണിക്ാൻ 

രജിസ്ടമരേഷൻ അമപക്കമരാെ്ട ഡിസബിലിറ്ി വർക്ർ 
രജിസ്ടമരേഷൻ മബാർഡ്ട ഓഫ്ട വിമ്ാറിയ (മബാർഡ്ട ) 
ആവ�ഷ്യതപെടുന്നു. 

രജിസ്ടമരേഷന ത�ാഴിലാളികളുതെ അനമയാജഷ്യ� 
വിലയിരുത്ാൻ മബാർഡ്ട പരിഗണിക്ന്ന�്ട: 

• സുരക്ി�ോയി പരി�ീലിക്ാനള്ള ഒരു വഷ്യക്ിയുതെ 
മ�ഷിതയ മദാഷകരോയി ബാധിക്ന്ന ഏത�ങ്ിലും 
�കരാറ്ട 

• പ്രസക്ോയ ക്ിേിനൽ െരിത്ം 
• ഇംഗ്ീഷ്ട ഭാഷയിലുളള േികവ്ട 
• ഒരു വികലാംഗ പിന്തുണാ ത�ാഴിലാളിമയാ ആമരാഗഷ്യ 

പ്രവർത്കമനാ ആയി രജിസ്ടമരേഷൻ റദ്ാക്കമയാ 
�ാൽക്ാലികോയി നിർത്തുകമയാ തെയ്യുകക 

• ആമരാഗഷ്യം അതല്ങ്ിൽ ലവകലഷ്യ മസവനങ്ങൾ 
അതല്ങ്ിൽ കുട്ികളുതെ പരിപാലനം എന്നിവയുോയി 
ബന്ധതപെട്ടു നിമരാധനാ ഉത്രവകൾ 

• രജിസ്റ്റർ തെമയേണ് വഷ്യക്ി അനമയാജഷ്യനം 
ഉെി�നോമണാ? 

എനിക്് ഒരു രജിസ്റ്റർ 
തെയ്� വികലൊംഗ 
പിന്തുണൊ ത�ൊഴിലൊളിതയ 
�ിരതഞെടുക്ൊൻ കഴിയുയ്�ൊ? 
രജിസ്റ്റർ തെയ്ത ത�ാഴിലാളികതള ലവകലഷ്യ മസവനങ്ങൾ 
നൽകുന്ന�ിന്ട നിങ്ങൾക്്ട �ിരതഞെടുക്ാം. 

സുരക്ി�ോയ പരി�ീലനത്ിന്ട ആവ�ഷ്യോയ അറിവം 
കഴിവകളും ആരേിബയൂട്ടുകളും ഉതണ്ന്ന്ട അറിഞ്ഞുതകാണ്്ട 
നിങ്ങൾക്്ട �രിയായ വികലാംഗ പിന്തുണാ ത�ാഴിലാളിതയ 
�ിരതഞെടുക്ാതേന്നാണ്ട ഇ�ിനർത്ം. 

www.vdwc.vic.gov.au
www.vdwc.vic.gov.au


   

 

 
    

  
 

 
  

 

 

   
 

 

   
  

 
  

 

   
 

 
   

  

 

    
   

   
         

        
       

        
     

       

എനിക്് ഒരു എൻഡിഐഎസ് 
പ്ൊൻ ഉതണ്ടങ്ിൽ രജിസ്റ്റർ 
തെയ്� വികലൊംഗ 
പിന്തുണൊ ത�ൊഴിലൊളിതയ 
�ിരതഞെടുക്ൊനൊകുയ്�ൊ? 
അത�, രജിസ്റ്റർ തെയ്ത ത�ാഴിലാളികൾക്്ട 
എൻഡിഐഎസ്ട മസവന ദാ�ാക്ളെക്ം എല്ാത്രം 
ഓർഗലനമസഷനകളിലും പ്രവർത്ിക്ാൻ കഴിയും, 
അതല്ങ്ിൽ സ്വയം ത�ാഴിൽ തെയ്യുന്നവരാകാം. 

വിമ്ാറിയൻ വികലാംഗ പിന്തുണാ ത�ാഴിലാളികതള 
സുരക്ി�വം പ്രഗത്ഭരും തപ്രാഫഷണലുോതണന്ന്ട 
വിലയിരുത്തുന്ന�്ട രജിസ്ടമരേഷൻ ഉറപൊക്ന്നു, നിങ്ങളുതെ 
വികലാംഗ പിന്തുണാ ത�ാഴിലാളി ഏ�്ട മസവന 
ദാ�ാവിനായി മജാലിതെയ്യുന്നു, അവർ എവിതെ മസവനങ്ങൾ 
പരസഷ്യതപെടുത്തുന്നു അതല്ങ്ിൽ അവരുതെ മസവനങ്ങൾക്്ട 
എങ്ങതന ധനസഹായം നൽകുന്നു എന്ന�്ട ഇവിതെ പ്രശ്നേല്. 

നിങ്ങളുതെ എൻഡിഐഎസ്ട പദ്�ിയിലൂതെ 
രജിസ്റ്റർ തെയ്ത വികലാംഗ പിന്തുണാ ത�ാഴിലാളിതയ 
�ിരതഞെടുക്ാതേന്നാണ്ട ഇ�ിനർത്ം. 

എനിക്് രജിസ്റ്റർ 
തെയേൊത്ത വികലൊംഗ 
പിന്തുണൊ ത�ൊഴിലൊളിതയ 
�ിരതഞെടുക്ൊനൊകുയ്�ൊ? 
രജിസ്റ്റർ തെയോത് ഒരു ത�ാഴിലാളിതയ �ിരതഞെടുക്ാൻ 
നിങ്ങൾക്്ട �ീരുോനിക്ാം. വിമ്ാറിയയിതല രജിസ്റ്റർ 
തെയോത് ത�ാഴിലാളികൾ ഒരു തപരുോറ്ച്ചട്ം 
പാലിമക്ണ്തുണ്്ട. രജിസ്റ്റർ തെയോത് വികലാംഗ 
പിന്തുണാ ത�ാഴിലാളികതള വിമ്ാറിയൻ ഡിതസബിലിറ്ി 
വർക്ർ കമ്ീഷണർ നിയന്ത്രിക്ന്നു. 

ലവകലഷ്യ മസവന സുരക്ാ തപരുോറ്ച്ചട്ം ഡിതസബിലിറ്ി 
സർവീസ്ട ്ട ്ട ്ട 2020 ൽ പ്ര�ിപാദിച്ചിരിക്ന്നു, മസഫഗാർഡസ 
അവ ആ്ിന്ട കീഴിലുള്ള നിയേങ്ങളാണ.്ട 

എല്ാ വിമ്ാറിയൻ വികലാംഗ പിന്തുണാ ത�ാഴിലാളികളും 
ലവകലഷ്യ മസവന സുരക്ാ തപരുോറ്ച്ചട്ം 
പാലിമക്ണ്തുണ്്ട ിൽ, ഇ�്ട ലവകലഷ്യമുള്ളവതര മ്ാഹത് 
നിന്നും ദുരുപമയാഗത്ിൽ നിന്നും സംരക്ിക്ന്ന�ിനള്ള 
ഒരു ോനദണ്ം നൽകുന്നു. 

വികലൊംഗ വർക്ർ രജിസ്റ്റർ 
രജിസ്റ്റർ തെയ്ത എല്ാ വികലാംഗ പിന്തുണാ 
ത�ാഴിലാളികതളയും വിമ്ാറിയൻ പബ്ിക്ട രജിസ്റ്ററിൽ 
പട്ികതപെടുത്തും. വികലാംഗ പിന്തുണാ ത�ാഴിലാളികൾ 
ഇവിതെ ലഭഷ്യോണ്ട: www.vdwc.vic.gov.au. 

നിങ്ങളുതെ സേീപമുള്ള രജിസ്റ്റർ തെയ്ത വികലാംഗ പിന്തുണാ 
ത�ാഴിലാളികതള കതണ്ത്ാൻ നിങ്ങൾക്്ട വിമ്ാറിയൻ 
വികലാംഗ പിന്തുണാ ത�ാഴിലാളികളുതെ രജിസ്റ്ററിൽ 
�ിരയാൻ കഴിയും. 

നിമരാധന ഉത്രവ്ട ലഭിച്ചിട്ടുളള വിമ്ാറിയൻ വികലാംഗ 
പിന്തുണാ ത�ാഴിലാളികളുതെ പട്ികയും തവബ്ടലസറ്ിൽ 
നിങ്ങൾക്്ട കതണ്ത്ാൻ കഴിയും. 

വിയ്്ൊറിയൻ ഡിതസബിലിറ്ി വർക്ർ കമ്മീഷതനക്കുറിച്് 
വികലാംഗതര േികച്ച രീ�ിയിൽ സംരക്ിക്ന്ന�ിനം കൂടു�ൽ �ക്വം സുരക്ി�വോയ ലവകലഷ്യ മേഖല 
തകട്ിപെടുക്ന്ന�ിനായി സ്ാപി�ോയ ഒരു സ്വ�ന്ത്ര സ്ാപനോണ്ട വിമ്ാറിയൻ ഡിതസബിലിറ്ി വർക്ർ 
കമ്ീഷൻ.ലവകലഷ്യമുള്ളവതര പിന്തുണയ്കന്ന വിമ്ാറിയയിതല എല്ാ ത�ാഴിലാളികൾളുതെയും ഏറ്വം കുറഞെ 
പ്ര�ീക്കൾ സ്ാപിക്ന്ന�ിനം, പരാ�ി മസവനങ്ങൾ ഉറപൊക്ന്ന�ിനം ലവകലഷ്യ മസവന സുരക്ാ തപരുോറ്ച്ചട്ം 
ഉത്രവാദിത്തപട്ിരിക്ന്നു. പരാ�ികളും അറിയിപ്കളും സ്വീകരിക്ാനം, ആളുകളുതെ സുരക്തയ അപകെത്ിലാക്ന്ന 
ത�ാഴിലാളികതളക്റിച്ച്ട അമന്വഷിക്ാനം അവതര നിമരാധിക്ാനം ഉളള അധികാരം ഇ�ിന്ട ഉണ്്ട. 
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ഞങ്ങളുതെ വാർത്ാക്റിപെിമലക്്ട രജിസ്റ്റർ തെയ്യുക. 
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