
Bạn 
muốn 
tìm việc 
làm?
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DÀNH CHO NGƯỜI THAM GIA



Khi bạn tìm được việc làm, chúng tôi sẽ 
duy trì liên lạc và hỗ trợ bạn và chủ lao 
động mới của bạn, đây được gọi là hỗ trợ 
sau tìm việc làm (PPS). PPS đảm bảo rằng 
nếu có vấn đề phát sinh thì có thể được 
nhanh chóng giải quyết để đảm bảo tính 
liên tục của việc làm.

Điều này có nghĩa là bạn có cơ hội tốt nhất 
để tìm đúng công việc và duy trì việc làm.

Ở CVGT, chúng tôi tìm 
việc cho mọi người!

Tôi có đủ điều kiện 
tham gia?

Bạn muốn biết thông 
tin chi tiết?

• lên kế hoạch nghề nghiệp 
•  kinh nghiệm làm việc 
•  đào tạo trước tuyển dụng 
•  đơn xin việc 
•  tư vấn và hỗ trợ phỏng vấn việc làm 
•  tiếp thị phù hợp với nhu cầu của chủ 

lao động 
•  hỗ trợ khi đang có việc làm (nếu cần)
•  các thay đổi tại nơi làm việc (nếu cần)

Bạn đủ điều kiện tham gia DES nếu bạn:

• bị khuyết tật, chấn thương hoặc có vấn 
đề về sức khỏe 

•  từ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đến tuổi 
đủ điều kiện nhận Tiền Hưu trí 

•  bằng hoặc trên tuổi lao động hợp pháp 
tối thiểu tại tiểu bang hoặc lãnh thổ của 
bạn 

•  có năng lực làm việc trong tương lai với 
tối thiểu tám giờ mỗi tuần 

•  là công dân Úc

•  không phải đang học tập toàn thời gian* 

•  không phải đang làm việc bằng hoặc 
quá mốc số giờ làm việc của bạn.*

Tư vấn viên tại địa phương của bạn:

Hãy gọi đến số 13 CVGT (13 2848) 
cvgt.com.au/des

*  áp dụng ngoại lệ, vui lòng trao đổi với CVGT để biết 
thêm thông tin.

CVGT được Chính Phủ Úc tài trợ riêng. Các dịch vụ của 
chúng tôi không được tài trợ từ chương trình NDIS của 
bạn.

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: 

Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách 
giúp bạn:

Ấn phẩm này được cập nhật vào tháng Ba năm 2019. Vui lòng liên hệ với CVGT Australia để biết thông tin đầy đủ và cập nhật.

Là nhà cung cấp Dịch Vụ Việc Làm dành 
cho Người Khuyết Tật (DES), CVGT sẽ 
phát triển một chương trình phù hợp với 
từng cá nhân để nâng cao kết quả việc làm 
cho bạn.

Khi cùng nhau hợp tác, chúng ta sẽ cải 
thiện các kỹ năng sẵn sàng cho công 
việc của bạn, xây dựng dựa trên những 
điểm mạnh và các lợi ích của bạn cũng 
như kết nối bạn với những chủ lao 
động tiềm năng.
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