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وبمجرد أن تحصل على وظيفة، سنبقى على 
اتصال وسنقوم بدعمك ودعم رب عملك 

الجديد، وهو ما يسمى دعم ما بعد التوظيف 
)PPS(. ويضمن PPS إمكانية حل أي مشكلة 

بسرعة، حال حدوثها، لضمان استمرارية 
التوظيف.

هذا يعني أنه ستكون لديك فرصة أفضل 
للعثور على الوظيفة المناسبة واالستمرار فيها.

ً
هاتفيا

cvgt.com.au/des
 (13 2848) 13 CVGT

هل أنا مؤهل؟
أنت مؤهل للحصول على خدمة DES في 

الحاالت التالية:
•  لديك إعاقة أو إصابة أو حالة صحية

 على األقل ولم 
ً
•  تبلغ من العمر 14 عاما

تبلغ بعد سن التأهيل للتقاعد
•  وصلت للحد األدنى لسن العمل القانوني 

في واليتك أو إقليمك أو تخطيته
•  لديك القدرة على العمل في المستقبل، 

مع التدخل، لما ال يقل عن ثماني ساعات 
في األسبوع

•  مقيم أسترالي
•  ال تدرس بدوام كامل*

•  ال تعمل عدد ساعات العمل المحدد أو 
تتخطاها*.

* تنطبق االستثناءات، يرجى التحدث إلى CVGT للمزيد 
من المعلومات.

يتم تمويل CVGT بشكل منفصل من قبل الحكومة 
األسترالية. ال يتم تمويل خدماتنا من خطة NDIS الخاصة بك.

As a Disability Employment Services 
(DES) provider, CVGT will develop an 
individually tailored program to strengthen 
employment outcomes for you.

Together, we will increase  
your work-readiness skills,  
build on your strengths and 
interests and link you with 
potential employers.

Once you have a job, we will stay in  
touch and support you and your new 
employer, this is called post placement 
support (PPS). PPS ensures that should any 
problem arise, it can be resolved quickly  
to ensure continuity of employment.

This means that you have the best  
chance of finding the right job and  
staying employed.

phone 13 CVGT (13 2848) 
cvgt.com.au/des

This brochure is current as at March 2019. Please check with CVGT Australia for full and current details. 

At CVGT,  
we get people jobs! 
We do this by helping you with:
• career planning

• work experience

• pre-employment training

• job applications

• job interview advice and assistance

• tailored marketing to employers

• on-the-job support (if needed)

• workplace modifications (if needed).

You are eligible for DES if you:
• have a disability, injury or health 

condition

• are aged at least 14 years but have  
not yet attained the Age Pension 
qualifying age

• are at or above the minimum legal 
working age in your state or territory

• have a future work capacity with 
intervention of at least eight hours  
per week

• are an Australian resident

• are not studying full time*

• are not working at or above your 
employment benchmark hours.*

* exclusions apply, please speak to CVGT for more info.

CVGT are funded separately by the Australian 
Government. Our services are not funded from 
your NDIS plan.

Am I eligible?

Want to 
know more?

Your local consultant: 

في CVGT، نحصل 
للناس على وظائف!

هل ترغب في معرفة 
المزيد؟

•  تخطيط المستقبل المهني
•  الخبرة في العمل

•  التدريب قبل التوظيف
•  التقدم بطلب الحصول على وظيفة

•  المشورة والمساعدة في مقابلة العمل
•  تسويق مصمم ألرباب العمل

•  الدعم أثناء العمل )إذا لزم األمر(
•  التعديالت في مكان العمل )إذا لزم األمر(

المستشار المحلي الخاص بك:

ونقوم بذلك من خالل مساعدتك فيما يلي:

هذا الكتيب ساري في آذار/مارس 2019. يرجى مراجعة CVGT Australia للحصول على التفاصيل الكاملة والحالية.

 كمزود خدمات لمبادرة
 ،Disability Employment Services )DES  

 ستقوم CVGT بتطوير برنامج مصمم 
 لتعزيز نتائج التوظيف بالنسبة لك.

ً
خصيصا

، سنزيد من مهاراتك في االستعداد 
ً
معا

للعمل، ونبني على نقاط القوة لديك 
واهتماماتك ونصلك بأرباب العمل 

المحتملين.
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